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Статтю присвячено проблемі підвищення ефективності навчального процесу у 

льотному навчальному закладі за рахунок реалізації принципу інтегративності. З’ясовано, 

що у контексті підвищення міжнародних вимог до підготовки майбутніх інженерів 

авіаційного профілю інтеграція фундаментальних, загальнотехнічних й авіаційних дисциплін 

є необхідним компонентом системи професійного навчання. Вказано на важливість 

інтегративності спеціальних знань і авіаційної іноземної мови з огляду на сучасні тенденції 

розвитку як української, так і світової авіації в цілому. 

Ключові слова: інтеграція, інтегративність, майбутні інженери-механіки, льотні 

навчальні заклади, part-66. 

 

Постановка проблеми Сучасний етап розвитку науки передбачає взаємопроникнення 

наук одна в одну, що зумовлено низкою комплексних завдань, розв’язання яких не можливе 

без залучення знань з різних галузей. Інтеграційні процеси охоплюють усі сфери діяльності 

суспільства, відбувається не лише об’єднання окремих розділів наук та виробництва, але й 

об’єднання знань дисциплін, що відрізняються своїми предметними характеристиками. У 

зв’язку із затвердженням Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування 

повітряних суден (Part-66) актуалізується питання інтегративних знань майбутніх 

авіаспеціалістів у процесі професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі інтеграції у педагогічній науці 

присвячені праці дослідників А. П. Бєляєвої, В. С. Безрукової, Б. М. Кедрова, М. Г. Іванчука, 

Т. О. Казакевич, М. М. Скаткіна та ін. В авіаційній педагогіці проблема інтеграції та 

міжпредметних зв’язків була предметом дослідження В. Л. Асріян, А.М. Калініна, 

Г. А. Лещенка, Р. М. Макарова, Т. С. Плачинди, І. Л. Смирнової, які наголошували на 

важливості застосування інтеграційного підходу під час підготовки авіаційних фахівців. 

Разом з тим, проблема саме реалізації принципу інтегративності у льотних навчальних 

закладах недостатньо досліджена. 

Мета статті – визначення принципу інтегративності та окреслення шляхів його 

реалізації у професійній підготовці майбутніх інженерів-механіків в льотних навчальних 

закладах. 

Виклад основного матеріалу Сьогодні на тлі інформаційної революції взаємозв’язок 

знання та розвитку набуває особливої актуальності. Для країн, що трансформуються, 

пріоритетними виявляються такі завдання: придбання та адаптація глобальних знань і 
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розвиток знань на місцевому рівні; розширення можливостей засвоєння та застосування 

знань; розробка технологій, що сприяють здобуванню та засвоєнню знань. Розв’язання 

завдань залежить від здатності окремих людей і організацій спрямовувати зусилля на 

нагромадження знань та навчання, для генералізації нових знань, які перетворюються на 

головний ресурс, завдяки якому структури, організації та установи можуть розвивати свою 

конкурентну перевагу, робити її сталою.  

На думку академіка Б. М. Кедрова [4], інтегративність є важливою рисою сучасної 

науки, що виявляється не лише в її новій організації, але й у внутрішньому стані. Єдиною 

умовою реалізації інтеграції є адекватне відбиття нового предмета дослідження з 

одночасним віддзеркаленням всіх сторін у їхньому зв’язку.  

За розумінням М. Г. Іванчук [3], інтеграція є процесом усвідомлення суб’єктом будь-

яких предметів або явищ, за якого він не лише констатує на емпіричному рівні їхні 

властивості, але й установлює, з одного боку, породжувальну ієрархію між ними, а з іншого 

– типи взаємозв’язків, які при цьому виникають, що дозволяє йому універсально предметно-

перетворювально діяти на основі такого мислеосягнення. Інтегроване навчання визначається 

як творчий продуктивний процес, що передбачає вільне самовираження того, хто навчається, 

активізацію його особистісних функцій, спрямованих на задоволення як особистісних, так і 

суспільних потреб.  

Підхід до формування знань повинен розроблятися з урахуванням чотирьох критеріїв, 

за якими будуть оцінюватися знання в організації. Вони повинні формувати цінності особи, 

бути оригінальними, важко імітованими та важко замінюваними. У цьому поєднанні знання 

стають базовим складником у забезпеченні конкурентних переваг організаційних структур. 

Це передбачає формування в людини базового знання, мотивації до розширення знання, 

навичок та психології розвитку знання до рівня інновацій. Базові знання – це знання 

структурних зв’язків і закономірностей розвитку соціальних процесів та явищ. Вони 

стабільні в часі та трансформуються в конкретні знання залежно від змісту розв’язуваних 

завдань. Базові знання завжди концептуальні, лежать в основі формування ключової 

компетентності. Мотивація на розширення знання – це розвиток знання за межами 

конкретної проблемної галузі за рахунок міжпредметних зв’язків і формування інтегрованого 

знання. Ці два складники менеджменту знань визначають вимоги до змісту процесу навчання 

– складу проблем і завдань організації, їх забезпечення синергетичними ефектами [5, с. 2–3].  

Так, наприклад, вимогами до базових знань, визначеними додатком 1 до Правил 

видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), 

встановлено три рівня знань категорії А, В1, В2 та С свідоцтва персоналу з технічного 

обслуговування повітряних суден. Індикатори рівня визначено таким чином [8]:   

– перший рівень характеризується обізнаністю з основними елементами предмета та 

спроможністю надати простий опис предмета в цілому, використовуючи загальні слова і 

приклади. Заявник повинен уміти використовувати всі типові терміни; 

– на другому рівні визначаються вміння застосовувати загальні знання теоретичних та 

практичних аспектів предмета. Заявник повинен розуміти теоретичні принципи предмета. 

Заявник повинен бути спроможним надати загальний опис предмета, використовуючи типові 

приклади, коли це доречно; використовувати математичні формули у зв'язку із фізичними 

законами, які описують предмет; уміти читати та розуміти ескізи, малюнки і схеми, які 

описують предмет; практично застосовувати свої знання, використовуючи детальні 

процедури.  

– третій рівень виявляє детальні знання теоретичних та практичних аспектів предмета; 

здатність логічно та комплексно поєднувати та застосовувати окремі елементи знань. 

Заявник повинен знати теорію предмета й його взаємозв'язок з іншими предметами та 

повинен бути спроможним надати загальний опис предмета, використовуючи теоретичні 

принципи і конкретні приклади; використовувати математичні формули, які стосуються 

предмета; уміти читати, розуміти і створювати ескізи, прості малюнки та схеми, які 
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описують предмет; застосовувати свої знання на практиці, використовуючи вказівки 

виробника; тлумачити результати з різних джерел і вимірювань та застосовувати 

корегувальні дії у необхідних випадках.  

У той же час, додатком 1 вищевказаних правил, визначено 17 модулів предметів, 

знання з яких потребують підтвердження шляхом екзаменування [8]: «Математика», 

«Фізика», «Основи електрики», «Основи електроніки», «Цифрова техніка / електронні 

інструментальні системи», «Матеріали і деталі», «Практика технічного обслуговування», 

«Основи аеродинаміки», «Людський фактор», «Авіаційне законодавство», «Аеродинаміка, 

конструкції і системи літаків з газотурбінними двигунами», «Аеродинаміка, конструкції i 

системи літаків з поршневими двигунами», «Аеродинаміка, конструкції і системи 

вертольотів», «Аеродинаміка, конструкції і системи повітряних суден», «Силова установка», 

«Газотурбінний двигун», «Поршневий двигун», «Гвинт». 

З огляду на зазначене, особливу увагу інтегративності навчання надають у льотних 

навчальних закладах у процесі підготовки для курсантів спеціалізації «Технічне 

обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів». На думку дослідників 

(В. Л. Асріян [1], І. Л. Смирнова [9]), в основу теоретичної підготовки авіафахівців 

покладено вивчення спецдисциплін з урахуванням міждисциплінарних зв'язків, що дозволяє 

зробити свій внесок до розв’язання проблеми підвищення рівня безпеки польотів. Це 

покликано, в першу чергу тим, що майбутній авіаційно-технічний фахівець не може бути 

допущений до виконання професійних обов’язків, не маючи відповідного свідоцтва. 

Майбутнім авіафахівцям необхідно звертатись із заявою про видачу свідоцтва персоналу з 

технічного обслуговування повітряного судна та потрібно скласти екзамен для 

підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів. Екзамени з базових знань 

проводяться організацією з підготовки, належним чином схваленою згідно з Part-147, або 

компетентним органом [8].  

Разом з тим, згідно з підпунктом b 4 пункту 2.1.4.(66.A.20) Правил визначено, що 

власник свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна повинен 

здійснювати сертифікаційні права тільки якщо він здатний на рівні, необхідному для 

розуміння, читати, писати і спілкуватися тією мовою (мовами), якою (якими) складено 

технічну документацію та процедури, необхідні для забезпечення видачі сертифіката 

передачі до експлуатації повітряного судна. 

Інтегративність не означає розчинення одного предмета в іншому, а навпаки, 

передбачає їхню єдність, тобто збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними 

взаємних контактів. У системах, що взаємодіють, відбуваються відповідні зміни, які 

сприяють збагаченню кожної з них. Інтеграцію характеризують як взаємопроникнення: 

виявлення і встановлення когнітивних, методичних, інструментальних та інших зв’язків між 

різними дисциплінами; процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, що 

виявляється через єдність із протилежним йому процесом розчленування, диференціації [10, 

с. 35]. 

Для впровадження інтеграційного процесу в освітнє середовище льотних навчальних 

закладів потрібно дотримуватися таких дидактичних умов: 

– спільної мети та завдань навчально-виховного процесу; 

– єдності спільних дидактичних принципів і методів навчання; 

– уніфікованості системи понять; 

– логічності засвоєння навчальної інформації. 

Принцип інтегративності реалізується за допомогою принципу контекстності 

навчання, що у льотному навчальному закладі виявляється через специфічну спрямованість 

пізнавальної та комунікативної активності на розв’язання конкретних професійно 

орієнтованих завдань. Усі науки, що викладаються у льотному навчальному закладі, мають 

бути зорієнтовані на майбутню професію курсанта, формування та розвиток його 
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професійних якостей, що забезпечують високу ефективність майбутньої професійної 

діяльності.  

На значення інтегративного зв’язку для підготовки операторів ОССУ вказував 

Р. М. Макаров, зазначаючи, що організація педагогічного процесу професійної підготовки є 

такою сукупністю елементів, при якій актуалізуються їх функції в цілях максимального 

використання міжпредметних зв’язків, взаємозв’язків та відношень з іншими підсистемами 

навчально-виховного процесу, щоб отримати необхідний інтегративний педагогічний 

результат у потрібний час [6, с. 78]. Дослідження В.Л. Асріян [1] засвідчує, що 

емерджентний ефект у процесі професійної підготовки з технічної авіаційної англійської 

мови досягається тільки через інтегративну взаємодію з одного боку, інженерно-технічних 

дисциплін між собою, а з другого – інтегруванням технічних дисциплін з технічною 

авіаційною англійською мовою.  

Висновки. З огляду на сучасний стан розвитку авіації, вирішення питання безпеки 

польотів спонукало до впровадження нових регламентів щодо процесу ліцензування 

персоналу з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден. Вимоги до підготовки 

авіаційно-технічного персоналу реалізуються в процесі професійного навчання в авіаційних 

навчальних закладах через інтеграцію фундаментальних, загальнотехнічних, спеціальних 

дисциплін та іноземної мови, що в свою чергу, зможе підвищити конкурентоспроможність 

майбутніх інженерів-механіків на ринку праці. Перспективою для подальших пошуків 

вважаємо вирішення питання методичного забезпечення навчального процесу із 

застосуванням інтегративного підходу.  
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Realization of integrity principle in the process of future engineers and mechanics in 

flight education institutions. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of improving the efficiency of the educational process 

in the flight school through the implementation of integrity principle. The modern science involves 

interpenetration of different fields due to a number of complex factors.  
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Integrity is demonstrated not only through new organization of the components, but also 

through internal state. The only condition for the realization of integration is an adequate reflection 

of a new subject of research with simultaneous reflection of all sides in their connection. Integration 

does not mean dissolving one object in another, it implies their unity. 

The requirements for basic knowledge are specified in Appendix 1 to the Regulations of 

license delivery to aircraft technical maintenance personnel (Part-66), which establish three levels 

of knowledge for categories A, B1, B2, and C of the certificates of aircraft maintenance personnel. 

The first level is characterized by awareness of the main elements of the subject and the ability to 

provide a simple description of the subject as a whole, using common words, examples and all 

typical terms. The second level determines the ability to apply general knowledge of the theoretical 

and practical aspects of the subject. The third level reveals detailed knowledge of the theoretical and 

practical aspects of the subject; the ability to combine logical and integrated combinations and 

apply individual knowledge of the elements.  

It was clarified that in the context of increasing international requirements for future aviation 

engineers’ training integration of fundamental, general technical and aviation disciplines is a 

necessary component of professional training system. The importance of integrity of special 

knowledge and Aviation English is highlighted in the view of the current trends in the development 

of both Ukrainian and world aviation in general. The principle of integrity is realized with the help 

of context principle through the specific professionally oriented tasks in flight educational 

institutions.  

Key words: integration, integrity, future mechanics and engineers, flying educational 

institutions, part-66. 
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