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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

 

 

 
УДК 930(477) 
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доцент кафедри професійної педагогіки 

та соціально-гуманітарних наук 

Кіровоградська льотна академія 

національного авіаційного університету 

 

ТВОРЧІСТЬ А. С. МАКАРЕНКА – ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ СИМВОЛ 

ЛИЦАРСЬКОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ІДЕАЛІВ КОЗАКОФІЛЬСТВА 

 

Пошук форм лицарського тлумачення виду Homo Liber у боротьбі за волю України у 

творчості Антона Макаренка є збереженням духу історичної необхідності подолання 

примітивізму поглядів противників демократичного патріотизму; архетипів національної 

ідеї. Дух української цивілізації відображує символи національної ідеї, відобразив індуктивну 

метафізику.  

Ключові слова: гуманізм, патріотизм, козакофільство, саморегуляція, Homo Liber, 

Дон Кіхот Запорозький, взірець лицарського служіння. 

 

Постановка проблеми. Постнекласична метафізика дослідження українського 

досвіду професіологем освіти інформаційної доби (В. Вернадський, А. Макаренко, 

Т. Плачинда, О. Урсол) реконструює дух історії політичної думки, – може охоплювати 

метафізику, політологічну логістику нації або футурологію, відродивши архетипи 

романтично-просвітницької ходи. Треба спадщину духовних лідерів виявити в аспекті 

футурології, що визначає процесуальну логіку освітнього простору, як «чудесний» контекст 

філософії історії, яка у цьому разі стає оптимальним засобом розуміння «субстанційної» – 

трансцендентної  глибини проникнення (українського реформатора професійної культури, – 

Антона Макаренка), представника духовної еліти в сутність і структуру підготовки 

патріотичних осіб, у ідейну глибину нашої мрії, козакофільсько-кордоцентричний колектив – 

фундамент самого національного буття, що охоплює дух націєтворення в динаміці життя. У 

творчості видатного педагога висвітлюється професійний та соціокультурний складовий 

власної філософії історії, так і вплив в історичному процесі образу «Дон Кіхота 

Запорозького» на лицарське виконання А. С. Макаренком своєї конкретної ролі організатора 

професіоналізму юнаків під час латентного опору імперській навалі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У першу чергу, Антона Макаренка 

турбувала сама методологія підходу до виховання Тараса Шевченка (М. Гоголя, Л. Українки 

чи І. Франка), як «батьків нації»; вони завжди намагалися посилювати увагу суспільства до 

становлення цивілізованості (Платон, В. Розанов), громадян, скрізь межі часу і простору 

(І. Скловський, О. Скловська), зокрема, історичне тлумачення процесу протистояння 

малоросійській меншовартості, бо у губернської Малоросії, є теж вихід патріотичних 

аспектів на рівень саморегулятивних особливостей становлення буття у дискурсі 

філософського змагання за суверенітет держави, – включає: категоріальний аналіз суверенної 

влади і професійного духу, що корелюється з українським відтворенням ноосфери 

(В. Вернадський, М. Кисельов, В. Крисаченко, Т. Гардащук), за умовами становлення 

професійної здатності до самозахисту політичної нації (В. Аксьонова, В. Кізіма, 
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Т. Плачинда). Статуси на соціальній і «горизонтальній» драбині, за швидкістю зрушення, 

комплексно зумовлюють захист європейських пріоритетів прогресу соціокультури в 

патріотичному вихованні майбутніх фахівців тощо. 

Метафізичне тлумачення принципів духовної саморегуляції тоді дає історичній освіті 

реальну софійну змогу час від часу перевіряти за критерієм гуманістики відтворення духу 

кордоцентрично-козакофільських форм виховного існування, і, впливати на рівень активної 

політичної поведінки, молодіжного колективу, освітнього простору тощо. Чим Антон 

Макаренко виявив патріотичне та козакофільське відношення до демократичної політичної 

культури, оскільки в освітньому просторі постійно виникають суттєві неспроможності, – між 

тим, що є, і тим що має бути в ідеалі. Зокрема, після початку другої світової війни наочно 

виявилась футурологічна обізнаність А. С. Макаренка, – в його розумінні і ходи гуманістики, 

і чеснот європейського націєгенезу. 

Справа в тому, що загальноприйнята за часів А. С. Макаренка європейська 

філософсько-освітня парадигма й не ставила за мету розглянути феномен політики як в 

номінації гуманістичного визначення «всього» «абстрактно-сутнісного» дійсно 

цивілізаційно-політичного, тобто це був лише як прояв феномену «абстрактного знання». 

Видатний педагог цей феномен розглянув саме в пасіонарно-феноменологічному 

трансцензусі заміни більшовицької дихотомії «свій-чужий» на трихотомію «свій-чужий-

інший», що є фактично номінацією козакофільства в українській інтерпретації європейської 

гуманістики, щоб в освітньому просторі «хазяїном» була колективна воля, яка відтворює 

сенс самоврядування, допомагає в перспективі постійно відтворювати козацьке суспільство: 

як носія «духу європейської життєдайності». 

У своєму казарменому соціалізмі богоборці намагалися перекреслити гуманізм, а 

заперечення свободи людини, затінювалося революціоністською фразеологією. Феномен 

деяких вульгарних проявів масового насилля, – нібито – нова форма світського месіанізму. 

Хоча дух козакофільської необхідності поступово примушує до перетворення «маленької» 

людини в знаряддя не бюрократії і деспотизму, а виробничих сил і патріотичної гуманістики 

на користь європейського шляху України. 

Мета статті зрозуміти в постнекласичному ракурсі філософію духу змін завдяки 

онтологічному тлумаченню феномену професіоналізму в навколишньому світі, як 

метаморфоз політичної надії, – висвітлює рівень цивілізованих умов буття. У якій мірі 

багатозначні умови екософії вплинули на тлумачення української політичної нації, 

впливають на дух втілення Вічно-сущим ідеалів професіології та етно-національних змін, на 

обгрунтування вільної відмови А. С. Макаренком – «Дон Кіхот Запорозький», від 

стереотипів малоросіянства? 

Виклад основного матеріалу. До розуміння екзистенціалів Вічносущого, екософія не 

випадково залучає постаті української й російської філософії, щоб номінувати дух сучасного 

козацького гетьманства, (Т. Шевченко, М. Гоголь, В. Розанов) чи за ознаками 

В. Вернадського – стратогеми (ноосфери) – метафізичного відгалуження поняття Homo Liber 

– штучного розвитку інтелектуальної гри – за вільним створеним постнекласичних

гноселогічних правил, через виявлення ознак свободи так званого «громадського суб‘єкта», 

щоб завжди поступово нівелювати дух проімперських нормативів. 

Видатний педагог-філософ А. С. Макаренко діяв у дусі запорозьких чеснот, – мав 

власне футурологічне уявлення про соціогуманістичну специфіку дій колективу своїх 

вихованців: «активістів», «пасиву», «болота», «шпани», яка укладається в деякі з цих проявів 

(байдужість) своїх колег тощо, – тривала і складна робота з духовними структурами. 

Системність моделі виховання «маленького українця» не була як вторинне інформування 

колоністів про зміну деяких духовних сутностей. У своїй аксіоматичній формі 

козакофільське самоврядування представляються видатному педагогу, як сполучення 

гуманістичних обріїв освітнього простору (лише зовні абстрактних форм «українського 

товариства» – соціуму та – освітньої структури). І тоді учнівське самоврядування 
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виявляється наближенням освітнього простору до наставника – символу як «образу Дон 

Кіхота», – лицарського духу української ідеї, що навіть пов‘язані з реальним гальмуванням 

ненавісті до метафізичних таємниць, до автохтонів, до селян або нацменшин. 

А. С. Макаренко в «Педагогічній поемі» (визнана ЮНЕСКО «самою видатною книгою про 

виховання у ХХ ст.»), як українській патріот, не сприймає ні пихатості носіїв 

малоросіянства, чи західнофобів, – невігластво того чи іншого носія сталінських 

націоналофобій (за всіх часів тощо). 

Хоча по суті деякі аспекти величі локально-експериментальної дійсності і 

розкривають прояви невідомої сторони радянської побутової нетолерантності, що не 

дозволяла козацьким нащадкам вчасно зрозуміти концепцію козакофільства; її видатний 

наставник розтлумачив у своєму кордоцентричному проекті колективізму, коли описував 

важкі кроки юнацького самоврядування. Але під час аналізу висвітлював як роль 

козакофілів, так і філософеми «серцевої єдності» під час подолання труднощів створення 

соборності України. Макаренко своєю гуманістикою виховання заохочував дітей (за 

колективною цілісністю) подолати громадську байдужість, – щодо ознак «малоросійської 

меншовартості», яка «нашла выход в запугивании евреев и издевательстве над ними» 

(А. С. Макаренко). [3, с. 77] 

Вихователь привчає володіти всіма засобами, включаючи звичайну зброю, – і 

відповідно до зміни ситуацій в альтернативному просторі, де діє логіка національних 

прогресивних символів. «Дон Кіхот Запорозький» [3, с. 310], як визначив Антон Макаренко 

сенс лицарського свого служіння, допоміг українській громаді зрозуміти те, що навколо 

цивілізованої національної ідеї завжди об'єднуються люди честі, - ставлячи наголос таким 

чином, щоб сам процес реформування держави відповідав європейським чеснотам. 

А. С. Макаренко розкриває пасіонарність шляхетних українських патріотів в 

кордоцентричному сенсі діалогів «Дон Кіхота Запорозького», – Лицаря Печального образу і з 

Санчо Пансою (цю роль грають помічники видатного наставника, – критично сприймали 

радянські реалії, як в оригінальній інтерпретації традиція українського козакофільства, – 

також в якісній національній зміні форм визвольної боротьби з історичним злом). Образ Дон 

Кіхота потрібний, щоб позитивно висвітлювати дух європейської гуманістики во всіх ланках 

освітнього буття, створюючи ефект природного зближення навколо автохтонного етносу всіх 

представників нацменшин. В історії України вони завжди йшли за автохтонами-гуманістами 

шляхом добровільної українізації, асиміляції тощо. 

Зараз «Дон Кіхоти» необхідні для того, щоб європейсько-освітній досвід українського 

виховання професіоналів (зокрема майбутніх авіаторів і космонавтів) впливав на весь 

соціокультурний простір майбутніх фахівців (В. Кізіма, В. Кремень, Т. Плачинда, О. Урсол). 

Освітній простір явив власному народу та світу якісні зміни, попри контрпропагандиським 

імперським міфологемам. Реформатори за покликанням здатні відправити в небуття будь-які 

прояви стереотипів минулого, прискорив розповсюдження українського цивілізованого 

патріотизму, оскільки творчість А. С. Макаренка (чи її збагачення В. О. Сухомлинським) 

протистояла схоластичному відтворенню масового «гвинтика» бюрократичного механізму. 

Тому, не випадково, видатний реформатор діє як цивілізований Деміург, бо за його 

спадком в Україні, і, на всьому пострадянському просторі створювалася шляхетна доля тисяч 

прихильників гуманізації соціокультурного простору. Цей досвід є приклад гуманістичних 

змін у дусі європейського націєтворення, і зараз його живлять і насаджують козакофіли-

ентузіасти. Українська політична нація створюється поступово, завдяки поєднанню 

європейського вектору і традиційних альтернативних символів патріотизму, – колись 

поневоленого народу. Нащадки гуманістичних цінностей і демократичних норм не 

сприймали плебейське обожнювання насилля пролетарської революції (жовтень 1917 р.), що 

нібито намагалася призвести до відмирання антагонізму держав, класів, пізніше націй: однак 

в результаті тотального насилля посилився дух дикунства в системі виховання, але 
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відтворення традицій патріотизму могло локально збільшувати деякі прояви варварства 

(прояви шовінізму і ксенофобії), – зустріли відкритий і прихований опір патріотів. 

А. С. Макаренка турбує ряд питань європеїзації молодлї генерації: кволої передачі 

історичної спадщини, відмова влади від проблеми навіть часткового збереження 

демократичної «інтерсуб‘єктивності». У першу чергу його турбують питання гальмування 

міжнаціональної комунікації, пов‘язаних з тим, щоб було вчасно і суттєво продовжено 

духовне об‘єднання громадян України (Схід і Захід разом), що є в основі сутнісно-складних 

важелів становлення соборної держави. Що треба зробити, щоб мінімізувати почуття 

громадської байдужості або бунтарства, охлократизму чи стихійної участі у політичному 

житті країни? 

На забезпечування патріотичних потреб колоністів-громадян, вважав він, має бути 

спрямовані самоврядування у професійній і повній загальній середній освіті, щоб за 

чеснотами «філософії серця» нова генерація привчалася жити і працювати у сучасній манері, 

навіть в опозиційній думці, яку мають репрезентувати шляхетні носії всіх прошарків народу. 

Тому їх солідаризм торкається всіх патріотів-носіїв європейського реформування освітнього 

простору, що, попри ситуативних негараздів, є лицарями козакофільства, залишалися 

відвертими прихильниками навчально-виховногог проекту А. С. Макаренка. Й зараз 

козакофільський дух має забезпечувати парадигму кордоцентричного колективізму, оскільки 

є в основі європейського образу гуманістики національних змін під час реформи загальної 

освіти, наповнюючи її всім тим змістом лицарського служіння істині, що було здійснено 

А. С. Макаренком. Випускники його дитячої колонії імені М. Горького, які успішно пройшли 

в козакофільському закладі моральну і кваліфікаційну атестацію, часто-густо отримували на 

все життя патріотичний багаж від спадку свого наставника. Інтелектуальний та громадсько-

кваліфікаційний статус здійснювався в тісному взаємозв'язку з саморегуляцією особистості, 

розгортався патріотизм дитячого (студентського) колективу, сполучений з вищими ідеалами 

Батьківщини. Козакофільська парадигма виховання часто освітлювала (у вигляді логічних 

наслідків) важкий досвід філософських аксіом, тобто поступового розуміння всього спектру 

колізій втілення гуманістичної теорії, яку підживлює подолання стереотипів богоборства 

тощо. 

Висновки: знання предметного змісту оперативних образів як символу Дон-Кіхота, 

дозволяє з'ясувати регулюючу поведінку людини в екстремальних ситуаціях реформування 

способів самоспостереження майбутнього льотчика, щоб сформувати уміння чітко 

аналізувати сенси буття в аспекті професіоналізму і патріотизму; тоді легко можна 

сприймати впливи на орієнтири власного професіоналізму, – сигнали інформаційного поля 

(символи, знаки, значення). Гуманістична модель А. С. Макаренка пройшла перевірку часом 

важких іспитів, де вектор цивілізованого патріотизму теж визначає стратегію виховання. 

Наприклад, дослідження козацької мрії про власний гетьманат має продовжувати еволюційні 

дії в аспекті переформатування освітнього простору, щоб виховати активну життєву позицію 

у значної частини нашого населення, без якої неможливо реформувати ні політику держави, 

ні дії особистості або суспільства. 

Перспективи подальших досліджень. За екологічно-еволюційною суттю метафізики 

переходу до (іншої) футурологічної экзистенції, патріот сприймає й антиномічність, і 

сигнали європейської цивілізації (повинна вчасно розкрити особливості розвитку 

екзистенціальних станів) в онтологемах этносоціального навчання. Одним з яких є дух 

соборності, відбивши необхідність «закону єдності й боротьби протилежностей», також – 

закону «любові до близького», що є духовною площиною фахівця-носія трансформації 

«історичного малоросіянства» в українську політичну націю. 
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Don Quixote - post-classical symbol of chivalrous service to ideals of kozakophilism 

 

Abstract 

The national idea, as a search for a modern type of spiritual interpretation of the struggle for 

measuring its «own archetype» of Ukraine, is correlated with Anton Makarenko, with the 

preservation of historical optimism, in order to overcome the primitive view of the bearers of small-

towns on democratization and patriotism.  

The post-classical metaphysics of the study of Ukrainian experience by the educators of the 

information age (V. Vernadsky, A. Makarenko, T. Plachinda, O. Ursol) reconstructs the spirit of the 

history of political thought – may embrace metaphysics, political science logistics of the nation or 

futurology, reviving the archetypes of the romantic and enlightenment procession. It should be the 

legacy of spiritual leaders reveal in terms of futurology, which determines the procedural logic 

educational space as «wonderful» context of the philosophy of history, which in this case is the best 

way of understanding «substantial» – transcendent depth of penetration Ukrainian reformer 

professional culture, Anton Makarenko, a representative of the spiritual elite in the nature and 

structure of training patriotic people, the intellectual depth of our dreams kozakofilsko-

kordotsentrychnyy staff – the foundation of national existence, encompassing spirit atsiyetvorennya 

the dynamics of life. 

The work of an outstanding teacher highlights the professional and socio-cultural component 

of his own philosophy of history, as well as the influence in the historical process of the image of 

Don Quixote of Zaporozhii on the knight execution of A. S. Makarenko of his particular role as the 

organizer of latent resistance to imperial invasion. 

In their barracks, socialism tried to overthrow humanism, and the denial of human freedom, 

shaded by revolutionary phraseology. The phenomenon of some vulgar manifestations of mass 

violence is supposedly a form of secular messianism. Although the spirit of the Kozakophilic 

necessity gradually forces the «little» person into an instrument not to be bureaucracy and 

despotism, but the productive forces and European humanities in favor of the European path of 

Ukraine.  

Key words: metaphysics, archetypes, civilization, national idea, patriotism, kozakophilic 

self-regulation, Don Quixote Zaporozhsky – Knight of a sad image. 

 
Стаття надійшла до редакції: 15.08.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017 р., Випуск 2 

17 

УДК 37.012:519 

      Бондар О.П., к.ф.-м.н., доцент, 

завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін 

Семенюта М.Ф., к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 

Ковальов Ю.Г., к.т.н., доцент, 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 

Задорожна О.В., к.пед.н., 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 

Ковальова О.С., 

помічник начальника академії з громадських зв‘язків 

Якуніна І.Л., 

викладач кафедри фізико-математичних дисциплін 

Якунін Р.П., 

інженер АСУВ 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У статті обґрунтовується необхідність застосування математичної статистики в 

науково-педагогічних дослідженнях і, зокрема, в педагогічних технологіях навчання у вищій 

школі; розглядається сутність вибіркового методу і організації вибіркових досліджень; 

дано порівняльну характеристику вибірок різних типів з прикладами можливостей їх 

застосування в організації і оцінці результатів педагогічного експерименту. 

Ключові слова: методи математичної статистики, вибірковий метод, організація 

вибіркових досліджень, генеральна сукупність, тип вибірки, науково-педагогічне 

дослідження, педагогічний експеримент. 

Постановка проблеми. Реалії сучасного життя – інтенсивний розвиток науково-

технічного процесу, що супроводжується широким впровадженням інформаційних 

технологій, посилення дії математизації сучасної науки – змушують вищі навчальні заклади 

вносити в традиційну систему освіти необхідні зміни, які б зробили випускників краще 

пристосованими до змін зовнішнього середовища, більш мобільними і гнучкими у 

конкурентній боротьбі. 

Тому на сучасному етапі функціонування вищої школи для організації ефективної та 

результативної вищої освіти разом зі змістом навчання набуває особливого значення 

педагогічна технологія навчання, тобто оволодіння викладачами сучасними методами 

психолого-педагогічних досліджень організації освітнього процесу, а, відтак, – і оволодіння 

сучасними методами навчання. 

Серед методів соціально-педагогічних досліджень виділяються методи, пов‘язані, 

перш за все, з обробкою і аналізом отриманої в ході досліджень інформацією. Вчені 

минувшини, які проводили педагогічні дослідження, застосовували у своїх працях 

переважно такі елементи математики, як групування даних, побудову таблиць, розрахунки 

частот, середніх величин, будували відповідні графіки, тобто застосовували елементарні 

поняття математичної статистики. 

Сучасний загальний розвиток науки і, зокрема, нові поняття, положення і методи 

математичної статистики викликають сьогодні нагальну потребу в їх застосуванні в 

педагогіці, тобто потребу у зближенні педагогіки і математичної статистики, як прикладної 

науки. Відтак, математична статистика сьогодні стає одним з важливих інструментів 
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організації і експертизи результатів педагогічних досліджень, в яких її актуальність та 

практична значущість постійно зростають. 

Але, незважаючи на це, поняття і методи математичної статистики як прикладної 

науки використовуються не в повній мірі для розробки і впровадження в навчальний процес 

нових педагогічних технологій навчання [4]. Застосування методів математичної статистики 

в педагогічних дослідженнях становить певні труднощі, щонайменше, з двох причин: по-

перше, педагогу-гуманітарію іноді досить важко засвоїти математичні методи і, зокрема, 

методи математичної статистики, по-друге, особливості та проблеми застосування 

математичної статистики в педагогічних дослідженнях вивчені не достатньо [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначеній проблемі було присвячено 

низку публікацій як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Їх аналіз показує, що 

питання про системний підхід до наукових досліджень з використанням обробки результатів 

педагогічних досліджень вперше поставили С. І. Архангельський [1] та ін. Пізніше цей підхід 

до аналізу науково-дослідної діяльності застосовували Н. В. Кузьміна [3], М. І. Махмутов [4] 

та ін. 

Вони зазначають, що найбільш слабким аспектом якості наукових досліджень до 

сьогодні залишається їх методологічна невідповідність, зокрема, некомпетентне 

використання засобів математичної статистики для підтвердження вірогідності здобутих 

результатів. Науковцями [2; 5] підтверджується думка про те, що мало розробленим 

напрямом залишається застосування методів математичної статистики в педагогічних 

дослідженнях. Тому сучасне наукознавство зосереджує останнім часом на цій проблемі 

значну увагу (А. А. Греков, В. І. Загвязінський, Н. В. Кузьміна [3] та ін.), стверджуючи, що 

застосування математичних засобів у гуманітарних дослідженнях повинно бути адекватним і 

коректним. 

Мета статті. Нашою метою є розгляд застосування деяких методів математичної 

статистики, а саме, вибіркового методу і організації вибіркових досліджень, для узгодження 

відповідності мети і змісту дослідницьких завдань, розв‘язуваних, в першу чергу, 

педагогами-гуманітаріями, з можливостями математико-статистичних процедур, 

використовуваних в педагогічних технологіях навчання у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. Математична статистика займається розробкою 

методів отримання, опису і обробки експериментальних даних з метою вивчення 

закономірностей випадкових масових явищ. Висновки, зроблені на основі статистичної 

інформації, повинні правильно відображати загальні ймовірнісні характеристики процесу, 

що досліджується. Зокрема, математична статистика розробляє способи визначення числа 

необхідних випробувань до початку дослідження (планування експерименту), а в ході 

досліджень вказує, як проводити послідовний аналіз даних. 

В будь-якому дослідженні об'єктивність результатів залежить від точності виміру 

явищ, їх аналізу і обробки. Статистичні методи дозволяють систематизувати, науково 

опрацювати і подати матеріали дослідження, перевірити їх наукову достовірність [1]. Серед 

цих методів розглянемо вибірковий метод, що є найбільш розповсюдженим в багатьох 

прикладних і, зокрема, педагогічних дослідженнях. 

Для організації вибіркових досліджень необхідно: окреслити або розробити 

концепцію збирання інформації; визначити генеральну сукупність об‘єктів дослідження; 

обрати метод вибірки; оцінити необхідний обсяг вибірки.  

Концепція збирання інформації повністю визначається метою педагогічного 

дослідження. 

Базовими поняттями математичної статистики є генеральна сукупність і вибірка. 

Генеральна сукупність – це множина елементів, що підлягають дослідженню і мають 

наперед визначені загальні ознаки. Наприклад, при вивченні організації навчального процесу 

у вищих навчальних закладах усі студенти і курсанти перших курсів можуть утворювати 
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генеральну сукупність, «елементи» якої підлягають дослідженню, наприклад, того, як 

швидко вони адаптуються до вимог вищої школи. 

Дослідити всі елементи генеральної сукупності, як правило, досить важко або просто 

неможливо, тому, що їх число може бути досить великим, а іноді – нескінченним, і для 

дослідження було б потрібно витратити значні ресурси – часові, грошові, людські, тощо. 

Відтак, з генеральної сукупності вибирають певним чином таку частину елементів, яка 

дозволила б за результатами їх дослідження зробити висновки про всю генеральну 

сукупність. Цю частину називають вибіркою. У згаданому вище прикладі вибіркою може 

бути множина студентів перших курсів двох чи трьох вищих навчальних закладів одного 

географічного регіону і одного часового проміжку навчання – фіксованого навчального року. 

Вибірковий метод – метод математичного дослідження, що полягає в отриманні 

висновку про генеральну сукупність на основі дослідження вибірки з неї. Генеральну 

сукупність Г можна умовно подати як множину 

Г = {еі, в({вч}, {зч})}, і=1, …, k 

скінченного або нескінченного числа k елементів еі, які досліджуються за властивостями 

в({вч}, {зч}), що можуть змінюватись завдяки множині внутрішніх {вч} і зовнішніх {зч} 

відносно взаємодії елементів еі чинників. 

Тоді вибірку В об‘єму s з генеральної сукупності Г можна подати як підмножину 

В={еj, в({вч}, {зч})} Г, де j =1,…,s, s k. 

Згідно з теорією ймовірностей вибірка буде правильно відображати властивості 

генеральної сукупності, якщо вибір елементів еj відбувається випадково, тобто так, що будь-

яка з можливих вибірок об‘єму s має однакову ймовірність бути фактично вибраною. Іншими 

словами, вибірка повинна бути представницькою або репрезентативною. 

Існують різні методи вибору з генеральної сукупності елементів еj, в залежності від 

чого розрізняють вибірки різних типів. Розглянемо ті з них, які широко використовуються в 

педагогічних дослідженнях. 

Приклад простої або випадкової вибірки без повернення можна отримати при 

дослідженні швидкості адаптації випускників середньої школи до вимог вищої школи, 

шляхом проведення Інтернет-анкетування першокурсників, список яких може бути 

сформовано із занумерованого заздалегідь списку всіх першокурсників, за допомогою 

генератора випадкових чисел, з якого треба вилучити числа, що повторюються і числа, 

більші за об‘єм вибірки. 

Але такий вибір не завжди зручний, хоча б тому, що занумерувати елементи, а потім 

шукати їх за номерами є часто трудомістким і нераціональним процесом, а організація 

вибору, ідентичного генератору випадкових чисел, потребує, як правило, доведення 

випадковості вибору. 

Механічна вибірка, хоча й складається з елементів занумерованої сукупності, але 

вибирати їх простіше, бо номер кожного наступного елемента вибірки більший за номер 

попереднього на наперед задане число. Наприклад, при дослідженні взаємозв‘язку технології 

навчання в заданому вищому навчальному закладі з потребами роботодавців можна 

опрацювати відгуки роботодавців про роботу, наприклад, 20% випускників – кожного 

п‘ятого з загального списку випускників відповідного року. Але, наприклад, якщо один 

роботодавець надав роботу кількості випускників, значно більшій за кількість випускників, 

взятих на підприємства інших роботодавців, то при такому способі вибору ми ризикуємо 

отримати оцінку тільки цього роботодавця, відтак, подібна механічна вибірка не буде 

репрезентативною. 

Типова вибірка може усунути зазначене протиріччя, оскільки для такої вибірки 

множину елементів генеральної сукупності попередньо розбивають на підмножини, що не 

перетинаються, і з кожної з підмножин вибирають елементи одним із раніше зазначених 

способів. Наприклад, для визначення оптимальної кількості можливих відповідей на кожне з 

питань комп‘ютерного тесту елементи генеральної сукупності можна розглядати як множину 
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символів (букв чи цифр), яка позначає послідовно всі відповіді. Цю множину природньо 

розбити на підмножини символів, що відповідають різним питанням тесту. 

Тоді вибірка, що складається з елементів, взятих по одному з кожної підмножини, 

буде типовою в зазначеному сенсі, а її застосування дозволяє, зокрема, визначити: 

ймовірність отримання певної кількості правильних відповідей, якщо відповіді даються 

навмання; оптимальну кількість варіантів відповідей в тесті, яка забезпечила б ймовірність 

відгадування правильних відповідей, меншу наперед заданого числа. 

Серійна вибірка схожа на типову тим, що множину елементів генеральної сукупності 

також попередньо розбивають на серії – підмножини, що не перетинаються, але беруться 

тільки окремі серії, і з кожної з них вибирають елементи одним із раніше зазначених 

способів. Така вибірка використовується у випадках, коли властивості в({вч}, {зч}) елементів 

в різних серіях майже не змінюються. Прикладом серійної вибірки може бути множина 

студентів, навчання яких здійснюється невеликими групами – бригадами, в кожній з яких 

досліджувані властивості, наприклад, успішність і якість навчання, практично однакові. А 

вибірка складається зі студентів, взятих, наприклад, по одному з окремих бригад. В 

педагогічних дослідженнях, як і в більшості інших наукових досліджень, використовуються, 

як правило, комбіновані вибірки, тобто вибірки, в яких комбінуються різні способи вибору 

елементів еj. 

Для оцінки необхідного обсягу вибірки використовують різні методи. Наприклад, 

якщо досліджувана випадкова величина підпорядкована нормальному закону, то об‘єм 

вибірки визначається формулою, в яку входить дисперсія і середнє значення генеральної 

сукупності, обчислені за вибіркою. 

Властивості в({вч}, {зч}) генеральної сукупності, що досліджуються вибірковим 

методом, можуть бути якісними і кількісними. Їх оцінка є важливою складовою організації 

педагогічного експерименту, який може бути призначений для впровадження нової методики 

навчання у вищому навчальному закладі. Для цього, як правило, беруться контрольна (КВ0) і 

експериментальна (ЕВ0) групи студентів з практично однаковими досліджуваними 

характеристиками або зафіксованою різницею характеристик, що досліджуються (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Роль вибіркового методу в педагогічному експерименті 

 

В результаті педагогічного експерименту досліджувані характеристики студентів 

контрольної (КВt) і експериментальної (ЕВt) груп порівнюються і робиться висновок щодо 

ефективності нової методики і доцільності її впровадження в навчальний процес вищого 

навчального закладу. 

При цьому в багатьох наукових працях прийнято вважати досліджувані характеристики 

контрольної групи незмінними в ході експерименту або такими, що мають настільки незначні 

зміни, що вони не впливають на результат. Але для об‘єктивного відображення педагогічного 

процесу доцільно розглядати організацію і проведення педагогічного експерименту в динаміці, 

тобто в порівнянні характеристик початку експерименту з відповідними дискретними або 
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неперервними їх змінами в ході експерименту. 

Вибірковий метод математичної статистики дає підґрунтя для подібного порівняння, 

якому планується присвятити окреме дослідження. 

Висновки. Таким чином, нами розглянуто поняття генеральної сукупності і вибірки; в 

залежності від мети і змісту педагогічного дослідження визначено методологію вибору видів 

вибірок, яка забезпечує правильне відображення ймовірнісних характеристик генеральної 

сукупності. Описано вибірковий метод математичної статистики і організації вибіркових 

досліджень на прикладах педагогічних завдань. Це повинно спонукати викладачів вищої 

школи до отримання необхідних знань і понять математичної статистики, отримання вмінь 

застосовувати їх, дозволить педагогам з максимальною точністю і достовірністю аналізувати 

інформацію, ефективно та результативно застосовувати набуті знання та вміння в 

педагогічних технологіях навчання. 
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Mathematical statistics as an element of teaching technology in higher education. 

Abstract 

The purpose of the article is to consider the application of some methods of mathematical 

statistics, namely, the sampling method and the organization of sampling analysis, for reconciling 

the relevance of the purpose and content of research tasks with the capabilities of mathematical and 

statistical procedures used in Pedagogical technologies in high school and solved by educators of 

humanitarian disciplines 

In any study, the result‘s objectivity depends on the measurement's accuracy, data analyzing 

and processing. Statistical methods allow to systematize, to adapt scientifically and to submit the 

research materials, to verify their scientific validity. Among these methods, we consider the 

sampling method, which is the most widespread in many applications and, in particular, 

pedagogical research. 

Because of the pedagogical experiment, the under study student's characteristics of control 

and experimental groups are compared and a conclusion is made about the effectiveness of the new 

methodology and the advisability of its implementation into the educational process in high school. 

Usually, the characteristics of the control group unchanged during the experiment or 

characteristics have so slight changes that it does not affect the result. But for the objective 

researching of the pedagogical process, it is expedient to consider the organization and conduct of 

the pedagogical experiment in dynamics, that is, comparing the characteristics on the beginning of 

the experiment with the corresponding discrete or continuous changes during the experiment's 

course. 

The sampling method in mathematical statistics provides the basis for above-mentioned 

comparison. It is planned to devote another article to this. 

The concepts of the statistical population and the sampling are considered; depending on the 

purpose and content of the pedagogical research, the methodology of selecting the types of samples 

is determined, which ensures the correct representation of the probabilistic characteristics of the 

statistical population. The sampling method in mathematical statistics and the organization of 

sampling research on examples of pedagogical tasks are described. This should encourage higher 

school educators to acquire the necessary knowledge and understanding of mathematical statistics, 

to obtain skills to apply them. Although it will allow teachers to analyze information with the 
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maximum accuracy and reliability, to use effectively acquired knowledge and skills in pedagogical 

technologies. 

Key words: methods of mathematical statistics, sampling method, organization of sample 

research, general population, sample type, scientific and pedagogical research, pedagogical 

experiment. 
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КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА АВІАЦІЙНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Стаття розглядає актуальні проблеми комп’ютерної лінгводидактики англійської 

мови, у першу чергу, звичайної авіаційної англійської мови та інноваційного підходу до 

навчання фразеології радіообміну. На сьогодні розроблено і апробаційно впроваджено 

комп’ютерний курс, в якому реалізуються релаксаційні компоненти, що сприяють 

активізації психопізнавальних можливостей їхніх користувачів. Використовується також 

тестовий матеріал, призначений для перевірки засвоєння фразеології радіообміну без 

застосування рідної мови. Пропонується відмова від впровадження «об’їзного» текстового 

підходу до навчання побутової розмовної англійської мови. Пропонується авторська 

інтерпретація поняття «лінгвальний тренажер», що передбачає, у першу чергу, навчання 

на основі опрацювання окремих операцій та наступного їхнього функціонально-виправданого 

агрегатування. 

Ключові слова: звичайна авіаційна англійська мова, тренажер, психокібернетика, 

релаксопедія, комп’ютерні технології навчання, гештальтпсихологія. 

 

Постановка проблеми. Поняття «звичайна англійська мова» (plain English) стало 

актуальним та значимо доречним для авіаційних мовних проблем після появи опублікованої 

ICAO ‗Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements‘ (Doc 9835). 

Ось чому доречно говорити про звичайну авіаційну англійську мову як синонімічну назву до 

«загальної авіаційної англійської мови». Але до цього часу поняття «звичайна англійська 

мова», яка пов‘язана з польотом, залишалось цілком декларативним, тоді як воно є 

важливим, перш за все для педагогічних цілей. Ось чому поняття «звичайна авіаційна 

англійська мова» актуально зробити лінгвістично певним, недвозначним, висловленим чітко 

та ясно, іншими словами з‘ясувати та презентувати його лексичне та структурне 

(граматичне) наповнення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Однак, незважаючи на його актуальність, 

наскільки ми усвідомлені, дослідження та відповідні навчальні матеріали, спеціально 

присвячені «звичайній англійській мові», яка застосовуються у радіотелефонії, та 

використовуються для її навчання широко невідомі. Зараз очевидно, що необхідно навчати 

майбутніх авіаційних спеціалістів (пілотів, диспетчерів повітряного руху, бортінженерів) не 

тільки стандартизованої радіотелефонної фразеології (що завжди розглядалось як природне 

та обов‘язкове), але також звичайної авіаційної англійської мови. Основні автентичні 

граматичні тенденції звичайної авіаційної англійської мови без сумніву мають бути 

враховані та реалізовані з метою навчання авіаційних фахівців. 

Мета статті. «Звичайна англійська мова» може бути визначена як підрозділ 

англійської мови, який в його синтетичному вигляді забезпечує адекватну лінгвальну (мова / 

мовлення) підтримку повітряного руху в усіх тих випадках, які не охоплюються фразовим 

резервом стандартизованої радіотелефонії. 
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Іншими словами, це різновид англійської мови, призначений для повного 

лінгвального забезпечення передпольотних, польотних та післяпольотних вимог та потреб. 

Лабораторія комп‘ютерних технологій навчання англійської мови Льотної академії 

Національного авіаційного університету розробила та впровадила у педагогічний процес 

«Тренажер звичайної англійської мови» (―A Plain Aviation English Exerciser‖). 

Лінгвальний «тренажер» визначається як синтетичний (структурний плюс лексичний) 

послідовний (покроковий) засіб опрацювання структурних (граматичних) операцій та 

їхнього послідовного агрегатування (комбінація двох або більше операцій, кожна з яких була 

практично окремо відпрацьована раніше – to be → to have → {to be + to have} → the Simple 

Tenses →the Continuous Tenses → {the Simple Tenses + the Continuous Tenses} і т.д.). 

Лінгвальний «тренажер», розроблений та апробований в Академії, призначається для 

формування репрезентативної, операційної, граматичної (система граматичних часів) та 

лексичної компетенції в межах автентичного звичайного англійського текстового матеріалу, 

який обслуговує комунікацію «повітря-земля», внутрішнє спілкування в межах кабіни 

пілотів та звернення пілотів до пасажирів. Фразовий матеріал, який належить до 

стандартизованої фразеології, було виключено. 

«Тренажер» виконує функції формування природної лексичної та структурної 

компетенції, яка враховує різноманітні польотні обставини. Адекватне забезпечення мовних 

польотних вимог та потреб гарантовано достатнім лексичним арсеналом, який містить слова 

загального вжитку та специфічний авіаційний словниковий резерв, а також можливістю 

підсвідомої актуалізації необхідних структурних, перш за все предикативних, операцій. 

«Тренажер», який всебічно підтримується комп‘ютерним забезпеченням, 

призначається для повністю позааудиторної самостійної роботи, яка, у випадку використання 

в умовах авіаційних навчальних установ, має обов‘язково та об‘єктивно оцінюватись 

аудиторним тестуванням, що базується на випадково відібраному покроковому фразовому 

матеріалі, взятому з тільки що опрацьованого блока чи блоків. Окрім навчальних закладів, 

він може використовуватись професіональними спеціалістами для закріплення їхньої 

граматичної компетенції та лексичного забезпечення в період між попередніми та 

наступними офіційними тестовими сесіями. 

Виклад основного матеріалу статті. Вибіркова сукупність, яка репрезентує 

мовленнєву структуру звичайної авіаційної англійської мови, складається з близько 4000 

речень, які були вибрані із записів повітряних перемовин як результат їхнього суцільного 

обстеження. Вони були розподілені на основі граматичних операцій, що складають меню 

«Тренажера»: ‗To be‘ → ‗To have‘ → ‗The Simple Tenses‘ → ‗The Continuous Tenses‘ →‗The 

Perfect Tenses‘ → ‗The Perfect Continuous Tenses‘ → ‗The Passive Voice‘ → ‗The Modal Verbs‘. 

→ Usage of the Past Simple Tense instead of the Present Perfect Tense. → Usage of the Present 

Simple Tense instead of the Present Continuous Tense. 

Дві останні синтаксично-орієнтовані тенденції, які характерні для звичайної 

авіаційної англійської мови, проілюстровані нижче: 

1) ‗Usage of the Past Simple Tense instead of the Present Perfect Tense‘ (―They chose the 

alternative airport.‖ → They have chosen the alternative airport. / ―We didn’t hear your 

instruction.‖ → We haven’t heard your instruction. / ―You entered the runway at the wrong point.‖ 

→ You've entered the runway at the wrong point. / ―Did you hear that?‖ → Have you heard that? / 

―We came out from under fog.‖ → ―We've come out from under fog. / ―We lost a door.‖ → We 

have lost a door. / ―We hit birds and lost thrust on both engines.‖ → We have hit birds and lost 

thrust on both engines. / ―I engaged the autopilot.‖ → I have engaged  the autopilot. / ―Did you 

increase power?‖ → Have you increased power? / ―We omitted position reports.‖ → We have 

omitted position reports.). 

2) ‗Usage of the Simple Present Tense instead of the Present Continuous Tense‘ (―We lose 

power on all engines.‖ → We are losing power on all engines. / ―We head for the airport.‖ → We 

are heading for the airport. / ―We fly in the cloud.‖ →We are flying in the cloud. / ―We keep the 
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taxiway clear.‖ → We're keeping the taxiway clear. / ―The autopilot doesn't work.‖ →The 

autopilot isn't working. / ―Why don't you go direct?‖ →Why aren't you going direct? / ―Do you 

watch any smoke?‖ → Are you watching any smoke? / ―We descend very quickly.‖ → We are 

descending very quickly. / ―I offer you radar assistance.‖ → I am offering you radar assistance. / 

―Another aircraft follows you.‖ → Another aircraft is following you.). 

Оскільки записи, які є предметом дослідження, відносяться безпосередньо до польоту, 

доречно сказати, що в нашому випадку ми маємо справу з «польотною звичайною авіаційною 

англійською мовою». 

Ми вважаємо вартим ще раз, що є два основних шляхи введення в дію «Тренажера»: 

1) попередня повністю самостійна робота, яка супроводжується всебічною звуковою та 

словарною підтримкою комп‘ютера і призначається для позакласної діяльності; 2)  наступне 

наскрізне, обмежене у часі тестування, що дозволяє педагогу використовувати необхідні і 

своєчасні коригуючі вказівки. 

Окрім граматичної предикативної вербальної компетенції, також регулярно 

формується лексична спроможність за допомогою процедур сполучення асоціативно 

близьких слів (matching procedures). Планується у найближчому майбутньому спеціальне 

кінцеве семантичне групування. 

Приклади процедури такого лексичного сполучення (дієслова та іменники) 

представлені нижче. 

1)       to _____ the runway    decrease 

to _____ (about fuel)    state 

to _____ (about the traffic volume)  enter  

to _____ intentions    disembark  

to _____ the passengers   remain 

to _____ the aircraft    give  

to _____ vectors    repair 

 

2)       ―We are maintaining the flight _____.‖  threshold  

      ―The Boeing 747 is standing at the _____.‖  level 

―We are flying in the _____.‖   marker 

―The _____ is showing 235 knots.‖   emergency  

―We are approaching the _____ .‖   pass  

―We are making a low _____ over runway 13.‖ cloud  

―We are declaring an _____ .‖   wind 

 

Цифра 7 була обрана свідомо, а не випадково. Вона відповідає магічним цифрам 

Джорджа Міллера (7±2), що відображає кількість об‘єктів, які людина може утримувати в 

своїй пам‘яті одночасно. 

Представляється дуже цінним те, що «Тренажер» забезпечує гнучкий зворотний 

зв‘язок між користувачем тренажера і комп‘ютерним засобом протягом усієї навчальної 

діяльності, кожен крок якої постійно надійно контролюється. Три важливих відгука 

користувачів тренажера беруться до уваги: 1) first attempt –  перша спроба - a) correct and on 

time – правильно і вчасно;  b) correct but not on time – правильно але невчасно → 2) second 

unassisted attempt - друга спроба без допомоги комп‘ютера – correct or incorrect – правильно 

чи неправильно; → 3) third attempt assisted – третя спроба за допомогою комп‘ютера – till the 

correct re-entering of the correct answer – допоки не буде отримана і введена еталонна 

відповідь. 

Ми б хотіли наголосити увагу на тому, що три найбільш частотні дієслівні 

предикативні операції в звичайній авіаційній англійській мові пов‘язані з використанням to 

be як повнозначного дієслова, the Simple Tenses та the Continuous Tenses (головним чином в 
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теперішньому реальному часі), їхні відносні частоти відповідно 0.19, 0.22 та 0.16 (57% всього 

текстового матеріалу). 

Наведемо деякі приклади, взяті з блоку ―The Progressive Tenses‖: 

(cont.pr.) ―We    fall    into a spin.‖ → We are falling into a spin. 

(cont.pr.) ―I    experience    heavy ice buildup at this level.‖ → I am experiencing heavy ice 

buildup at this level. 

(cont.p.) ―We    maintain    flight level two four zero.‖ → We were maintaining flight level 

two four zero. 

Таким чином формуються граматичні (дієслівні) та лексичні (іменники) компетенції. 

Одна зі специфічних процедур, яка використовується у «Тренажері», передбачає введення 

відповідного слова у тому випадку, коли проблемна позиція не є очевидною, відкритою. Ця 

процедура потребує від студента виконання попереднього формального аналізу структури 

речення (ця формальна процедура є однією з обов‘язкових і основних в машинному 

перекладі). 

Нижче представлені зразки цієї цінної, на нашу думку, формальної процедури.  

(simp.p.) Captain's wind screen crack due to bird strike. → ―Captain's wind screen cracked 

due to bird strike‖. / (cont.pr.) The weather at your destination get worse → ―The weather at your 

destination is getting worse‖. / (perf.pr) Air traffic control system put us into a holding pattern. → 

―Air traffic control system has put us into a holding pattern‖. 

Також є вартим уваги те, що фразовий матеріал, відібраний для «Тренажера», дав 

можливість отримати, з одного боку, алфавітно-упорядкований словник звичайної 

англійської мови, з другого боку, частотний перелік англійських слів, які складають 

вищезгаданий словник. 50 найбільш часто вживаних повнозначних слів з їхніми відносними 

частотами представлено нижче:  

runway (0.95%), flight (0.56%), engine (0.54%), down (0.46%) (touch down, shut down, let 

down, come down, gear down, etc.), right (0.45%), landing (0.44%), gear (0.40%), level (0.38%), 

traffic (0.37%), aircraft (0.36%), fuel (0.32%), heading (0.27%), airport (0.27%), approach 

(0.26%), got (0.26%), fire (0.26%), number (0.25%), speed (0.25%), time (0.24%), passengers 

(0.23%), minutes (0.23%), take (0.21%), feet (0.20%), smoke (0.20%), emergency (0.20%), control 

(0.20%), land (0.19%), cabin (0.19%), turn (0.19%), taxiway (0.19%), get (0.18%), make (0.18%), 

see (0.18%), go (0.18%), going (0.17%), power (0.17%), departure (0.17%), nose (0.16%), report 

(0.16%), descent (0.15%), call (0.15%), radar (0.15%), altitude (0.14%), board (0.14%), stand 

(0.14%), want (0.14%), delay (0.14%), lost (0.14%), coming (0.13%), passenger (0.13%). 

Варто відзначити, що 100 найбільш часто вживаних повнозначних слів охоплюють 

близкьо 18% усього текстового матеріалу, який міститься в «Тренажері», при цьому три 

найбільш вживаних слова runway, flight та engine охоплюють більше ніж 2% усієї вибіркової 

сукупності. 

Середня довжина речення складає 7.26 слів. 

Загальна кількість різних слів складає 2405. 

Одне ще суттєве, з нашої точки зору, зауваження. Чим частіше специфічні слова, які 

відносяться до авіації, або цілісні словосполучення, які використовуються у повітряній 

голосовій комунікації, тим вище ймовірність, що відповідні позначені словами об‘єкти або 

дії, привертають увагу тих, хто керує літаком. Таким чином, пріоритетність відносної 

частоти деяких лексичних засобів, що мають відношення до авіації, опосередковано показує, 

які прилади і операції мають першочергове значення для членів екіпажу протягом польоту. 

Серед таких актуальних лексичних засобів є ‗runway‘ (його абсолютна частота 272), 

‗engine‘ (187), ‗flight‘ (172), ‗landing‘ (125), ‗gear‘ (114), ‗traffic‘ (105), ‗aircraft‘ (102), ‗fuel’ 

(91),‗approach‘ (83), ‗heading‘ (77), ‗control‘ (63), ‗taxiway‘ (60), ‗smoke‘ (57), ‗emergency‘ (56), 

‗radar‘ (42) і т.д. 
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До термінів з низькою абсолютною частотністю (2;1) належать, зокрема, ‗hostage‘, 

‗propeller‘, ‗stabilizer‘, ‗injuries‘, ‗obstacle‘, ‘run-up‘, ‗transponder‘ і т.д. Ці терміни завдяки 

своїй несподіваній появі є дуже комунікативно інформативними. 

Ще одна перевага застосування «Тренажера» полягає в тому, що у ньому 

використовуються дві релаксаційні процедури, а саме:  ілюстративна візуалізація (пейзажі) 

та функціональна музика, які призначені для зменшення та пом‘якшення 

психофізіологічного навантаження і сприяють мимовільному запам‘ятовуванню слів, які 

повторюються, і формуванню здатності використовувати автоматично і підсвідомо 

предикативні граматичні операції. 

Експериментальне впровадження «Тренажера» для навчання авіаційної англійської 

мови курсантів-першокурсників, які були раніше не ознайомлені зі специфічною авіаційною 

термінологією та її автентичним фразовим використанням, довело очевидну ефективність 

«Тренажера». Це виявляється у цілком автономному, високомотивованому та 

короткостроковому формуванні якісного володіння звичайною авіаційною англійською 

мовою. 

«Тренажер» може розглядатись як зразок застосування психокібернетичного підходу 

до набуття здатності використання авіаційної англійської мови.  

Компонент ‗psycho’ передбачає застосування зовнішніх засобів, призначених для 

активізації психокогнітивних здібностей користувачів тренажера за рахунок використання 

деяких релаксаційних засобів (функціональної музики, пейзажів, варіативного використання 

одних і тих же слів і т.д.). 

Компонент ‗cybernetic‘ забезпечує наскрізне покрокове контролювання навчальної 

діяльності користувачів завдяки використанню окремих граматичних операцій (наприклад, 

використання the Simple Tenses / the Continuous Tenses і т.д.) як самостійних блоків 

пізнавальної діяльності. Вважаємо важливим додати, що наступне почергове агрегатування 

блоків є обов‘язковим і сприяє формуванню цілісної системи англійських граматичних часів. 

Засоби, призначені для релаксації, активізують основні психопізнавальні модальності 

користувачів, в першу чергу сприймання, увагу та пам‘ять. 

Зокрема, завдяки релаксаційним засобам досягаються спонтанне запам‘ятовування 

слів і словосполучень, які мають відношення до польоту, а також невідворотнє формування 

дієслівних граматичних автоматизмів. 

Відомо, що навчальні та тестові матеріали, які мають відношення до засвоєння 

радіотелефонної фразеології, представлені в інтегрованій, повністю завершеній, суцільній, 

безперервній формі. Як результат ігнорується фактор їхнього граматичного компонентного 

складу та специфічного морфологічного наповнення. 

На нашу думку, інноваційний підхід у цьому відношенні може передбачати 

морфологічно-сегментовану презентацію мовного матеріалу фразеології для його навчання 

або тестування без будь-якого застосування інтерпретації засобами рідної мови.  

Підхід, застосований нами, може бути визначеним як рух «від окремого до цілого». 

Іншими словами, він може розглядатись як презентація радіотелефонних входжень 

зсередини на противагу традиційному інтегрованому подаванню. Він дозволяє кожному 

педагогу з‘ясувати, які елементи конкретної фразової цілісності міцно незафіксовані в 

пам‘яті користувача. Іншими словами, підхід, реалізований у цьому випадку, може бути 

визначений як синтез (утворення готових для використання входжень радіотелефонної 

фразеології) через аналіз (їхнє компонентне представлення). 

Морфологічні компоненти фразеологічних входжень, які розглядаються в межах ще 

одного дидактичного продукту, розробленого в лабораторії ‗Intramural Checking of 

Radiotelephony Phraseologies Acquirement‘ є ‗nouns‘, ‗adjectives‘, ‗past participles‘ в кінцевій та 

попередній позиціях, ‗prepositions‘ та ‗imperatives‘.  

Кафедрою іноземних мов Льотної академії Національного авіаційного університету 

накопичено значний досвід у розробці комп‘ютерних професійно-орієнтованих матеріалів 
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(авіаційна спеціалізація), призначених, головним чином, для самостійної, повністю 

контрольованої, комфортної роботи курсантів (релаксаційні компоненти – функціональна 

музика, пейзажні вкраплення; звуковий супровід, електронний словник; покроковість).  

Викладачами кафедри розроблено технологію навчання загальної англійської мови на 

психокібернетичній методологічній основі, головні принципові ознаки якої є персоніфікація 

(подолання відчуженості студента від змісту навчання та абсолютна структурованість 

навчального матеріалу завдяки впровадженню принципу операційності, що забезпечує 

наскрізне контролювання та наступне керування навчальною діяльністю). Апробаційне 

впровадження зазначеної технології довело її надзвичайно високу ефективність, яка, без 

сумніву, суттєво підвищується завдяки мультимедійній комп‘ютерній оболонці. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Українській англомовній освіті 

критично бракує засобів навчання, здатних забезпечувати ефективне формування 

спроможності до реального повсякденного усного спілкування. 
Англійські або американські комплекси, які широко застосовуються в українських 

школах і вузах, так само, як і офіційні вітчизняні підручники, скеровані на розтягнуте у часі 

екстенсивне навчання і орієнтовані на читання як відправний вид мовленнєвої діяльності, 

довели свою неефективність. При такому підході реальне оволодіння мовою підмінюється 

виконанням перед-, при- і післятекстових завдань. До того ж дидактичний матеріал в 

традиційних підручниках є недостатньо структурованим, що заважає наскрізному контролю 

навчального процесу, і відчуженим за своїм змістом від студента, що гальмує активізацію 

основних психопізнавальних процесів, у першу чергу пам‘яті. Саме тому зараз вкрай 

необхідна «європеїзація» англомовної освіти в Україні. Типове «совєтське» володіння 

іноземною мовою – «вмію перекладати зі словником» – має трансформуватись у масовому 

вимірі на «вмію повноцінно спілкуватись». Така трансформація особливо актуальна зараз у 

світлі безумовного руху України до Європейського Союзу. 

На кафедрі іноземних мов Льотної академії розробляється синтетичний комп‘ютерний 

курс, в якому традиційна текстоцентрична методика (формування розмовної спроможності 

реалізується через читання) заміняється інноваційною методологією, яка реалізує 

психокібернетичні та гештальтпсихологічні принципи. 
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Computer-based lingvodidactics of aviation and general English. 

 

Abstract 

The article is devoted mainly to the problems of computer-based provision of teaching 

aviation English. In particular, the Gestalt psychology principle of integrity of complex objects is 

being consecutively introduced for teaching everyday English.  

Much attention is paid to the notion of plain aviation English which has been made 

significant and pertinent to aviation lingual didactic problems by ICAO in its ‗Manual on the 

Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements‘ (Doc 9835). So far this notion 

relating to flight has remained purely declarative. At the same time, it seems important, first of all 

for pedagogical purposes, to make the notion ‗plain aviation English‘ linguistically explicit, in other 

words, to find out and present its lexical and structural (grammatical) filling. 

‗Plain aviation English‘ may be denoted as a sub-set of English which, in its synthetic form, 

provides the adequate lingual (language/speech) support of air traffic in all those cases which are 

not covered by the phrasal reserve of the standardized radiotelephony. 

In other words, it is a variety of English intended for the full lingual satisfaction of all pre-

flight, flight and post-flight requests and demands. 

‗The computer-based Plain Aviation English Exerciser‘ has been developed and approbated 

to form the representative operational grammatical (the system of the Tenses) and lexical 

competence within the framework of the authentic plain English textual material involved in the air-

ground communications, internal cockpit talks and public addressing. The phrasal material which 

belongs to standardized phraseologies was excluded. One more computer-based product is 

dedicated to testing the acquisition of the phraseology by way of movement from a particular to a 

whole. In other words, it may be considered as the presentation of the radiotelephony entries from 

inside in contrast with the conventional integrated presentation. It allows every instructor to find out 

which elements of a concrete phrasal continuity are not steadily fixed in someone‘s professional 

memory. The approach applied in this case can be defined as synthesis (formation of ready for use 

entries of radiotelephony phraseologies) via analysis (their componental presentation). Thus, the 

procedure synthesis through analysis is being consecutively introduced.  

Key words: plain aviation English, exerciser, psychocybernetics, relaxation, computer-

based technologies of teaching, Gestalt 

 
Стаття надійшла до редакції: 19.08.2017 р. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_%26_Schuster


                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

31 

 

УДК [614.25:378] (043.3) 

Дудікова Л.В., к.пед.н., доцент, 

завідувач кафедри іноземних мов з курсом  

латинської мови та медичної термінології 

Вінницький національний медичний  

університет імені М. І. Пирогова 

Діденко О.В., д.пед.н., професор, 

завідувач кафедри педагогіки  

та соціально-економічних дисциплін  

Національна академія Державної  

прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛІКАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В 

ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 

 

У статті на основі узагальнення результатів аналізу наукової літератури та 

представлено тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній 

спадщині медицини. З’ясовано, що основи професійної етики, як вчення про професійну 

мораль, зафіксовані в моральних кодексах – сукупності моральних норм і правил. Історичні 

та соціальні умови, що змінювались багаторазово трансформували етичні уявлення про 

лікарську діяльність. Клятви, що формулюють моральні норми поведінки лікаря, існували ще 

в у давнину. Однак на сучасному етапі розвитку медицини вони є актуальними, бо 

сприймаються як сповнений моральної сили та гуманізму документ, що є основою етичного 

виховання майбутніх лікарів. 

Ключові слова: професійна етика, професійно-етична компетентність, розвиток 

етичних уявлень, майбутні лікарі, історія розвитку медицини. 

 

Постановка проблеми. Проблеми морально-етичного характеру у підготовці 

фахівців сфери охорони здоров‘я неодноразово були предметом наукових досліджень у різні 

часові періоди. Про це свідчить значна кількість наукових публікацій у періодичних фахових 

виданнях, наукових досліджень, монографій і науково-методичної літератури. Однак 

потребу у проведення дослідження щодо формування професійно-етичної компетентності 

майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах на сучасному етапі обумовлена 

низкою чинників, основними з яких є:  

– процеси реформування сфери охорони здоров‘я в Україні та нові, більш суворі 

вимоги до якості підготовки лікарів у медичних університетах; 

– прогресивні тенденції глобалізації європейського та світового освітнього 

простору, які передбачають реструктурування якісних змін в системі підготовки медичних 

кадрів шляхом підвищення кваліфікації персоналу та професійного розвитку; 

– вкрай негативні показники вітчизняної системи охорони здоров‘я (в 

європейському регіоні Україна має один із найгірших показників серед систем охорони 

здоров‘я та посідає друге місце за рівнем смертності); 

– потреба у нових медичних кадрів за рахунок впровадження у процес їхньої 

підготовки європейських освітніх та медичних стандартів та підвищення інтелектуального, 

науково-освітнього, професійно-орієнтованого рівня майбутніх лікарів, забезпечення їх 

сучасними, більш ефективними інноваційними та інформаційними медичними технологіями; 

– недостатній обсяг медичної практики (через брак університетських клінік), 

недостатнє фінансування вищої медичної освіти, складнощі у матеріально-технічному 

оснащенні та недостатнє стимулювання праці викладачів; 
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– невідповідність умов навчання вимогам часу, застосування застарілих 

педагогічних технологій, високий рівень педагогічного навантаження викладача, низький 

рівень соціального захисту викладачів і студентів; 

– вимоги щодо психологізації праці лікаря в сучасних умовах у зв‘язку з новими 

результатами наукових досліджень про вплив особистості лікаря (його професійних і 

морально-ділових якостей, досвіду, авторитету) на психічне здоров‘я пацієнтів [1, с. 29]; 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасному світі професійна 

компетентність і кваліфікація лікаря є не лише його особистісним капіталом, а й додатковим 

ресурсом економічного розвитку країни. Найважливішою моральною вимогою до лікаря, що 

визначає гуманізм його професії, є постійна готовність надавати медичну допомогу, уважно 

ставитися до хворого як до індивідуальності та піклуватися про нього, сповідуючи етичний 

принцип Гіппократа «Non nocere» (не нашкодь).  

Різноманітні аспекти проблеми формування професійно-етичної компетентності і 

культури були предметом досліджень Г. Балла, С. Батишева, В. Стрельнікова, В. Майбороди, 

І. Надольного та ін. Окремі духовні аспекти професійної культури майбутніх медиків 

висвітлено у працях М. Воловської, Т. Дем‘янчук, А. Остапенка, Р. Тарасова, А. Ткаченка. 

Питання професійної етики фахівців у різних галузях висвітлено у дисертаціях А. Болдової, 

О. Кривошеєвої, Л. Рубан, Л. Хоружої та ін.  

Разом з тим представляють інтерес тенденції розвитку етичних уявлень на лікарську 

діяльність в історичній ретроспективі для врахування наявного досвіду з метою розроблення 

науково-методичних і практичних рекомендацій для підготовки майбутніх лікарів у 

медичних університетах. 

Мета статті – узагальнити тенденції розвитку етичних уявлень на лікарську 

діяльність в історичній ретроспективі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основи професійної етики, як вчення про 

професійну мораль, зафіксовані в моральних кодексах, що є сукупністю моральних норм і 

правил, які необхідно виконувати. Вони регламентують певний тип стосунків між людьми, 

що вважаються доцільними з точки зору виконання людиною професійних обов‘язків. 

Професійна етика обґрунтовує необхідність саме таких моральних кодексів, тлумачить їх з 

урахуванням специфіки професії, її утилітарного й гуманістичного призначення. Моральні 

кодекси декларують моральні вимоги, вироблені раніше у сфері буденної свідомості, та 

охоплюють: загальнолюдські вимоги (чесність, правдивість); вимоги до фахової діяльності 

(професіоналізм, компетентність); вимоги, детерміновані конкретним видом професійної 

діяльності (збереження лікарської таємниці). Моральні засади професійної етики медиків 

систематизовані в Етичному кодексі лікаря України, який враховує основні положення 

«Клятви Гіппократа» («Присяга Гіпократа»). Вона за традицією складається всіма лікарями 

перед початком практики. За даними науково-історичних джерел Гіппократу належить 

виняткова роль у розвитку медичної деонтології [2, с. 4–7.]. Він уперше звернув увагу на 

питання належного ставлення лікаря до хворого, до своїх учителів, взаємин між лікарями, що 

було ним сформульовано у загальновідомій «Клятві». Історичні та соціальні умови, що 

змінювались багаторазово трансформували її текст і тлумачення, однак і сьогодні вона 

сприймається як повний моральної сили та гуманізму документ, який є основою етичного 

виховання студентів-медиків. 

Необхідно зазначити, що клятви, які формулюють моральні норми поведінки лікаря, 

існували ще в догіппократівський період. Серед цінних пам'яток культури минулого, що 

дійшли до нас, відображають розвиток етики і деонтології медицині, особливої уваги 

заслуговують староіндійські трактати, твори видатних лікарів і філософів Стародавнього 

Сходу, Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. На початковій стадії розвитку медичної 

етики в рабовласницький (догіппократівський) період формуються загальні вимоги до 

підготовки і діяльності лікаря, до його особи, зовнішнього і внутрішнього вигляду. Так, 

наприклад, в Месопотамії медична етика підтримувалася як грошовою винагородою за 
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успішне лікування, так і відповідальністю лікаря за результати лікування пацієнта. У 

Стародавньому Вавілоні більше 2000 років до н.е. існував Звід законів Хаммурапі (або 

Кодекс Хаммурапі) в якому разом із правилами надання лікувальної допомоги визначалася й 

оцінка роботи лікарів, плата за різні види медичної допомоги. 

Етичній поведінці лікаря приділялася велика увага і в Стародавній Індії. Так, 

наприклад, у відомому індійському трактаті «Аюрведа» («Наука життя»), складеному в  

VI столітті до н. е., є роздуми про обов‘язок лікаря, його поведінку відношенні до хворих. 

Відповідно до цих стародавніх уявлень, лікар повинен був володіти високими моральними 

якостями, проявляти до своїх пацієнтів співчуття, бути терплячим і спокійним, ніколи не 

втрачати самовладання. У Стародавній Індії існували також правила поведінки лікаря по 

відношенню до хворих у передопераційний і післяопераційний періоди, їхніх родичів, а 

також до тих, кому медицина допомогти вже не могла [3]. 

Основи медичної справи Стародавнього Китаю викладені у книзі Хуан ді Ней-дзіня 

«Про природу і життя». Особливістю медичної практики стародавніх китайських лікарів був 

психологічний підхід до пацієнта. Основні правила лікарів включали індивідуальний підхід до 

хворого та лікування відповідно до характеру захворювання. При лікуванні стародавній 

китайський лікар повинен був навіяти хворому впевненість в одужанні. Серед основних 

правил, яких повинен був дотримуватися лікар по відношенню до хворого, було «Вміти 

держати серце в грудях», тобто не допускати гарячковості та інших екстремальних реакцій [2]. 

Велика увага разом з етичним вихованням приділялася також вдосконаленню 

лікарської майстерності. З цією метою всіляко заохочувалися бесіди з колегами, обговорення 

із старшими і досвідченішими лікарями складних захворювань. Молодим і недосвідченим 

лікарям рекомендували розвивати свою пам‘ять і мислення.  

Ретроспективні узагальнення про етичні аспекти діяльності лікарів в різні проміжки 

часу були б не повними без згадування важливих рекомендацій етичного і психологічного 

характеру відомого вченого, філософа, лікаря, музиканта Абу Алі аль-Хусейн ібн Абдаллах 

ібн Сіни (латинізоване – Авіценна), який жив у Середній Азії та Ірані. У його спадщині 

особливе місце займає його геніальна праця «Канон лікарської науки», що служила протягом 

тривалого часу основним посібником з медицини як на Сходу, так і в західноєвропейських 

країнах. Дослідники історії медицини стверджують, що погляди великого мислителя про 

лікарську етику більш ніж на 700 років випередили появу медичної деонтології. Так, 

наприклад в «Поемі про медицину» Ібн Сіна пише про те, що душевне (емоційне) 

хвилювання (стрес) підвищує температуру тіла, а іноді викликає серйозне порушення в 

організмі, а під час хвороби пацієнт може буди дратівливим і капризним. Тому Авіценна під 

час прийому хворих дуже вимогливо ставився до себе і до своїх учнів. На його думку лікарі 

мають бути відданими і доброзичливими по відношенню до пацієнтів. Особливого значення 

Авіценна надавав красномовству лікаря: «Поети – владики слова, лікарі – ангели здоров‘я. 

Перші красномовством радують душу, другі відданістю і доброзичливістю виліковують 

тіло» [4]. 

Окремі згадки про розвиток медичної деонтології можна знайти і у рукописах 

Стародавньої Русі, де також активно розвивалася народна медицина. Народних лікарів 

називали «лічцями». Народна медицина на Русі з глибокої давнини була частиною 

язичницької культури. «Руська Правда» законодавчо встановлювала оплату праці лічцям: за 

законами того часу людина, завдавши збитків здоров'ю іншої людини, повинна була 

сплатити штраф до державної скарбниці і видати потерпілому гроші для оплати за лікування 

[5, с. 143;]. Свої знання і секрети давньоруські лічці передавали з покоління у покоління, від 

батька до сина в так званих «сімейних школах». Є згадки про деякі деонтологічні аспекти 

давньоруської медицини і в «Ізборнику Святослава» (ХІ ст.). У цьому документі є вказівка, 

про те, що монастирі повинні надавати притулок не тільки багатим, але і бідним хворим. У 

збірці стародавнього руського права, що була складена в Київській державі у XI – XII ст. на 

основі звичаєвого права було затверджено положення про право на медичну практику, а 
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також законність стягування лікарями з хворих плати за лікування. Значно пізніше, у 

Морському статуті Петра I були сформульовані вимоги до лікаря, проте його обов'язки 

розглядалися у відриві від лікарських прав [5].  

З кінця XIX століття увагу медиків, юристів та філософів привертають морально-

етичні проблеми, пов'язані з пересадкою органів, про моральне право заподіяти фізичну 

шкоду здоровій людині, щоб вилікувати хворого або полегшити його страждання. А. Коні 

вперше юридично обґрунтував, що договір між донором і реципієнтом може суперечити 

правилам права і моралі лише в тих випадках, коли донором є неповнолітній або 

недоумкуватий. На думку вченого, неможна схиляти донора до згоди на пересадку органів 

шляхом психічного впливу, обману, залякування. При дотриманні цих вимог лікар має 

юридичне і моральне право робити пересадку, при якій пошкодження тіла донора не будуть 

важкими. На думку А. Коні мотивами донора можуть бути різні – співчуття, гуманність, 

доброзичливість або фінансова сторона, однак це не повинно цікавити лікаря.  

У країнах Західної Європи також відбувався розвиток медичної етики, однак деякі 

погляди на сутність захворювань, їх причин і наслідків були дещо суперечливими. Так, 

наприклад, англійський філософ І. Бентам, який перший запропонував термін «деонтологія», 

проповідував ідеологію буржуазного лібералізму [6, с. 17]. Загальне благо, за Бентамом, 

недосяжно в умовах непереборного для суспільства антагонізму, і тому кожна людина 

повинна піклуватися тільки про себе самого. Інакше кажучи, деонтологію, як вчення про 

особисте належне в поведінці індивіда, І. Бентам протиставляє етиці, як науці про мораль, 

думку, що гуманізм і людяність є поняттями, що є не типовими для людського суспільства. 

Близькі до цього ідеї також проповідував англійський економіст Т. Мальтус. За його теорією, 

населення Землі збільшується в геометричній прогресії, а засоби забезпечення існування 

людей можуть збільшуватися лише в арифметичній («Нарис про закон народонаселення», 

1798). Отже, неможливо задовольнити потреби всіх людей, а убогість і голод є не 

соціальними явищами, а мають природне і біологічне походження. Природа сама регулює 

кількість населення і в цей її «природний порядок» не можна втручатися. Він вважав 

лікарську діяльність протиприродною, оскільки порятунок ―зайвих людей‖ перешкоджає 

природному регулюванню чисельності населення [6, с. 17]. 

Гуманістичні та етичні погляди на лікарську діяльність знайшли своє відображення у 

працях учених-медиків у XVIII – XIX ст. (Д. Самойлович, І. Дядьківський, С. Боткін, 

М. Мудров, М. Пирогов та ін.). У їхніх творах пропагуються ідеї поваги до своєї справи, 

високого професіоналізму і турботи про хворих.  

У формуванні принципів медичної деонтології велику роль зіграли прогресивні 

представники земської медицини, які вважали своїм етичним обов‘язком допомагати бідним 

і знедоленим. Загалом, відомі лікарі-клініцисти обґрунтували принципи індивідуального 

підходу до хворих, які базуються на наукових і морально-психологічних засадах. Ці 

принципи лежать в основі вітчизняної медичної освіти. Так, наприклад, академік 

Ф. Яновський – яскравий представник української терапевтичної школи, на одному із 

засідань Київського терапевтичного суспільства говорив про помилки, здійснені ним 

протягом 40 років роботи, і детально розглядав найбільш характерні, щоб лікарі знали про 

них і не повторювали в своїй практиці [2; 7]. Загалом, вітчизняні лікарі були зразком високої 

моральності, демократизму і професіоналізму. Вони завойовували пошану як на Батьківщині, 

так і за кордоном. У багатьох країнах Європи медики намагалися запозичувати їх методи 

організації медичної допомоги за дільничним принципом в умовах сільської місцевості, їх 

високий професіоналізм і універсалізм. На міжнародних медичних виставках вітчизняна 

медицина незмінно завойовувала почесні дипломи. Необхідно зазначити, що зарубіжні 

історики медицини і тепер виявляють велику цікавість до феномена земської медицини, де 

велику увагу приділяли питанням лікарської етики, а деякі провінційні відділення лікарських 

товариств створили свої кодекси професійної етики. 
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Результати аналізу наукових джерел з проблем медичної етики і деонтології [2; 3; 4] 

дозволяють зробити висновок, що в медицині радянської доби термін «деонтологія» був 

вперше застосований видатним хірургом-онкологом М. Петровим, який розкрив його зміст і 

почав широко використовувати, а в 1945 році вийшло в світ перше видання його книги 

«Питання хірургічної деонтології». Важливим є той факт, що на сторінках книги М. Петров 

критикує погляди німецького лікаря А. Моля (Abraham Moles), який розумів лікарську 

деонтологію як певну частину лікарської етики, що є до становим обов'язком лікаря. При 

цьому він зазначає, що замість істинно деонтологічних, суспільних потреб найчастіше під 

виглядом «лікарської етики» розумілися станові і особисті інтереси самих лікарів. Серед них 

матеріальні, науково-кар'єрні або службово-кар'єрні інтереси, що лише частково були 

прикрашені вимогами загальнолюдської етики, наприклад, коректного ставлення лікарів 

один до одного, утримання від порушень загальних вимог моральності по відношенню до 

хворих та інших вчинків, а також реклами, користолюбства та явного обману [3; 4]. 

Важливим результатом дослідження історико-деонтологічних проблем є висновок про 

те, що найбільш активний розвиток деонтологічних засад в республіках Радянського союзу 

спостерігався в хірургії. На думку М. Петрова, саме хірургія є сферою медицини, де можна 

піддатися, з одного боку, спокусам «техніцизму», а з іншого – «агресивності» оперативного 

методу, при недостатньо відповідальному використанні якого хворому може бути завдано ні 

з чим не зрівняної шкоди [6; 7]. Специфіка хірургічної діяльності, вважає М. Петров, ставить 

хірурга в особливе положення в порівнянні з лікарями не хірургічних спеціальностей. Тому, 

навіть відчуваючи певну довіру до хірурга, хворий неминуче відчуває страх перед 

операцією. Цими обставинами в значній мірі і пояснюється провідна роль хірургії в розробці 

проблеми деонтології.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на наведених фактах і 

прикладах можна прослідкувати про уявлення про цінність та важливість в різні часові 

періоди етичних принципів, що були сформульовані відомими лікарями стародавнього світу. 

Використання цих відомостей сприятиме формуванню концепції дослідження та створить 

основу для проведення порівняльного аналізу про спільні риси і відмінності у поглядах на 

медичну етику в Україні та провідних країнах світу. Перспективами подальших досліджень є 

виявлення тенденцій розвитку уявлень про етичну компетентність в лікарській діяльності в 

історії вітчизняної медицини. 
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Trends of the development of ethical concepts on the medical activity in the historical 

retrospective. 
 

Abstract 

The article is based on the generalization of the results of the analysis of scientific literature 

and tendencies of the development of ethical representations of medical activity in the historical 

heritage of medicine. It has been found out that the foundations of professional ethics, as a doctrine 

of professional morality, are fixed in the moral codes , i.e. a set of moral norms and rules. The 

constantly changing historical and social conditions have repeatedly transformed the ethical 

concepts of medical activity.The oaths that formulate the moral standards of the doctor‘s behavior 

existed even in ancient times. However, at the present stage of the development of medicine, they 

are relevant, because they are perceived as a full-fledged moral force and humanism document, that 

is the basis of the ethical education of future doctors. 
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Among the valuable records of the culture of the past that have come down to us and reflect 

the development of ethics and deontology medicine, there are the Old Indian treatises, works of 

outstanding physicians and philosophers of the Ancient East, Ancient Greece and Ancient Rome 

that deserve special attention.  

Much attention, along with ethical education, was also given to the improvement of medical 

mastery. For this purpose, conversations with the colleagues, discussions with older and more 

experienced doctors concerning some complecated diseases were strongly encouraged. Young and 

inexperienced doctors were recommended to develop their memory and thinking. 

Some records of the development of medical deontology can be found in the manuscripts of 

Ancient Russ, where folk medicine was also actively developing. 

Since the end of the XIX century, doctors, lawyers and philosophers have been concerned 

by the moral and ethical problems associated with organ transplantation, the moral right to inflict 

physical harm on a healthy person to heal a sick person or alleviate his suffering. In the countries of 

Western Europe, the active development of medical ethics also took pace, but some views on the 

nature of the diseases, their causes and consequences were somewhat controversial. 

Humanistic and ethical views on medical activities were reflected in the writings of medical 

scientists in the XVIII-XIX centuries. Their works promoted the ideas of respect to their work, high 

professionalism and care for the sick. 

The representatives of the rural medicine made a great contribution into the formation of the 

medical deontology principles, they considered their ethical duty to help the poor and 

disadvantaged. The famous doctors-clinicians substantiated the principles of an individual approach 

to patients based on scientific, moral and psychological principles. These principles are the basis of 

our domestic medical education.. 

Key words: professional ethics, professional and ethical competence, development of 

ethical concepts, future doctors, history of medicine development. 
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аеродинаміки та динаміки польотів 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету  

 

ПОМИЛКИ ПІЛОТА В ЛЬОТНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЯК 

ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-

ПІЛОТІВ 

 

Стаття присвячена аналізу систем обробки польотної інформації з метою 

визначення можливості автоматизованого обліку і контролю помилок, що допускаються 

пілотами в льотній експлуатації повітряних суден у процесі початкової тренажерної 

підготовки льотного складу. У роботі представлена класифікація та коротка 

характеристика тренажерних пристроїв, що використовуються в практиці підготовки 

пілотів. Запропоновано використання програми – зберігача польотних даних, що допомагає 

інструкторові об'єктивно оцінювати і аналізувати виконання курсантами-пілотами 

польотних завдань на тренажерах. 

Ключові слова: безпека польотів, професійна підготовка пілотів, тренажерна 

підготовка, тренажерні засоби навчання, авіасимулятор, системи обробки польотної 

інформації. 

 

Постановка проблеми. Однією з умов розвитку цивільної авіації є постійно 

зростаючі вимоги щодо забезпечення безпеки польотів. Відомо, що не менше половини 

авіаційних інцидентів, що сталися за останні роки в усьому світі, викликані помилками 

льотного складу. Також відомо [1], що поліпшення якості виконання польотних завдань на 

тренажерах призводить до різкого зниження ймовірності авіаційних інцидентів в льотній 

експлуатації повітряних суден (ПС). Очевидно, що одним з основних шляхів зменшення 

числа авіаційних інцидентів з вини льотного складу представляються індивідуальний (з 

урахуванням реальних можливостей пілота) підхід до навчання курсантів-пілотів і постійний 

контроль формування їх професійно важливих якостей (ПВК). Сприяти вирішенню 

зазначеної проблеми може розробка автоматизованих методів аналізу помилок пілота в 

процесі тренажерної підготовки льотного складу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показали дослідження [2; 3], саме 

тренажерні засоби навчання здатні бути тим інструментарієм, за допомогою якого можливий 

всебічний підхід до підготовки льотного складу, що дозволяє формувати знання, навички та 

вміння, професійно важливі якості та компетенції пілотів. 

Р. Макаровим в співавторстві встановлено, що суть безпосередньо тренажерної 

підготовки полягає в рішенні трьох видів завдань (процедурних, вирішальних, 

прецептуально-моторних): процедурні – управління системою звʼязку, робота з навігаційним 

обладнанням, управління паливною системою, робота з датчиками; вирішальні – планування 

польоту, дії в екстремальних ситуаціях, визначення порядку операцій, розподіл обов'язків 

між членами екіпажу; прецептуально-моторні – географічне орієнтування, пілотування 

літака, ведення звʼязку, визначення та ідентифікація небезпеки. 

На думку Б. Кемалова [4], сукупність факторів технічного, економічного і наукового 

характеру зумовила формування тренажерної підготовки як відносно самостійного наукового 

напрямку. Однією з умов ефективного застосування тренажерної підготовки є наявність 

методичного та програмно-технічного забезпечення, що відповідає інтелектуальному рівню 

розвитку тренажерних технологій. 
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При цьому відзначимо, що основна увага сучасних досліджень приділяється розробці 

автоматизованих навчальних систем (АНС). 

Так предметом наукових досліджень С. Косачівського [5] стало підвищення 

ефективності професійної підготовки ЛС для експлуатації ПС нового покоління шляхом 

реалізації компетентнісного підходу з використанням АНС. 

У роботі В. Желтухина [6] обґрунтовано необхідність вдосконалення методів і засобів 

профпідготовки ЛС за допомогою застосування аналітичних та контролюючих програм на 

базі персонального комп'ютера в рамках самостійної підготовки майбутніх пілотів. 

Однак сьогодні ще недостатньо розробленими залишаються питання автоматизації 

аналізу помилок пілота в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів. 

На наш погляд, головна вимога до подібного аналізу – систематизація польотних 

даних, виявлення помилок і неточностей, що допускаються курсантами з метою контролю 

компетенцій пілота які формуються з одного боку і оптимізації навчального процесу 

професійної підготовки майбутніх пілотів – з іншого. 

Підвищення технічної складності ПС тягне за собою ускладнення правил їх 

експлуатації в польоті і на землі, що накладає свій відбиток на діяльність всього авіаційного 

персоналу, але в більшій мірі на діяльність ЛС. Програми підготовки ЛС в навчальних 

закладах ЦА відрізняються своєю класичністю, але в той же час, при всіх позитивних 

якостях, мають ряд суттєвих недоліків. 

Одним з таких недоліків є і аналіз помилок пілота в процесі тренажерної підготовки 

курсантів-пілотів, який, як правило, проводиться виключно за допомогою оцінки виконання 

польотного завдання інструктором тренажерного центру. При цьому важливо відзначити, що 

така оцінка є суб'єктивною і базується на критеріях розроблених без урахування 

особливостей виконання польоту на сучасній техніці і взаємодії в екіпажі. 

Мета статті полягає в аналізі сучасних систем обробки польотної інформації і 

визначенні можливості фіксації даних виконання польотних завдань курсантами в процесі 

первинної тренажерної підготовки для подальшого обліку та контролю помилок, що 

допускаються ними. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна авіаційна галузь вимагає застосування нових 

підходів до забезпечення безпеки польотів (БП), переходу до використання найкращих 

практик управління БП. 

Нові підходи до забезпечення безпеки польотів в ряді випадків підвищують 

значимість оперативної обробки польотної інформації і збільшення її достовірності. 

У цивільній авіації обробка польотної інформації грає важливу роль в справі 

підвищення БП і економічності роботи повітряного транспорту. Польотна інформація в ряді 

випадків є єдиним об'єктивним джерелом інформації про діяльність екіпажу протягом усього 

польоту, тому систематичний контроль і оцінка льотної діяльності екіпажу на основі обробки 

польотної інформації забезпечують значне підвищення рівня професійної підготовки 

екіпажів. 

У свою чергу, наземна обробка польотної інформації відіграє провідну роль у 

вирішенні одного з основних завдань цивільної авіації – підвищення рівня безпеки польотів. 

До теперішнього часу на авіапідприємствах цивільної авіації експлуатувалися наземні 

пристрої для автоматизованої обробки інформації типу «Луч». Через обмежені можливості 

цих технічних засобів не вдавалося проконтролювати всі виконані польоти на магістральних 

літаках цивільної авіації, а також автоматизувати повністю процес розшифровки, аналізу та 

накопичення польотної інформації. Основними недоліками подібних систем обробки 

польотної інформації є велика трудомісткість і тривалість обробки, а також низька 

достовірність одержуваної інформації. 

Іншими словами, на сучасному етапі розвитку цивільної авіації така система обробки 

польотної інформації не задовольняє висунутим до неї вимогам. 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

40 

 

В даний час в цивільній авіації починає використовуватися сучасне обладнання 

передачі даних, що дозволяє оперативно вирішувати завдання автоматизованого збору та 

аналізу польотної інформації в умовах збільшення польотів на магістральних літаках ЦА. 

Сьогодні в контроль якості льотної експлуатації авіаційної техніки інтенсивно 

проникають комп'ютерні технології. В рамках системи управління безпекою польотів 

авіакомпанії прагнуть здійснювати експрес-аналіз польотної інформації зі зручним 

документуванням результатів в графічному, цифровому та електронному вигляді. 

Ці завдання певною мірою вирішує програмний комплекс WinArm32, що представляє 

собою пакет програм автоматизованого зчитування, обробки та подання інформації бортових 

параметричних самописців. Даний програмний продукт призначений як для фахівців з 

обробки та аналізу польотної інформації, так і для льотного і технічного складу 

авіакомпаній, і дозволяє швидко набути необхідних навичок співробітникам з різним 

ступенем підготовки. Різна ступінь інтеграції комплексу в систему безпеки авіакомпанії на 

етапі первинної обробки польотної інформації і на етапі аналізу накопичених даних дозволяє 

зробити роботу з виявлення небезпечних відхилень в техніці пілотування і роботі авіаційної 

техніки надзвичайно ефективною, а заходи щодо підвищення безпеки польотів адресними і 

дієвими. Можливість швидкої побудови траєкторії польоту літака і реконструкції його руху в 

3-х мірному просторі з накладенням картографічних даних і з синхронізацією з текстовою і 

звуковою інформацією робить комплекс потужним і ефективним засобом моніторингу для 

інспекції безпеки авіакомпанії і незамінним інструментом при розслідуванні авіаційних 

подій та інцидентів. 

Комп'ютерні технології проникають також і в процес підготовки і сертифікації 

авіаційних фахівців. Одним з найбільш ефективних засобів професійної підготовки членів 

екіпажів є пілотажні тренажери повітряних суден. Підвищення надійності льотної 

експлуатації вимагає вдосконалення систем контролю в процесі навчання і сертифікації 

авіаційних фахівців при виконанні завдань на пілотажних тренажерах. 

В середині 2000-х років була зроблена спроба прив'язки існуючих тренажерів до 

наземного пристрою обробки польотної інформації типу «Топаз-М». Кодування інформації 

здійснювалося за стандартними алгоритмами для запису в бортовий пристрій реєстрації. Далі 

за допомогою пристрою зчитування і відтворення, а також спеціальної інтерфейсної плати 

узгодження записи польотної інформації надходили в комплекс «Топаз-М». 

Однак використання зазначеного комплексу було можливо тільки при наявності 

конкретних тренажерів і їх активному застосуванні, тому подальші дослідження 

проводилися на кафедрі авіаційних електросистем і пілотажно-навігаційних комплексів 

Іркутської філії Московського державного технічного університету цивільної авіації і були 

пов'язані з вирішенням завдань оцінки якості техніки пілотування, виявлення помилок при 

виконанні польотних завдань, а також відстеження рівня натренованості льотного складу. 

В межах цих досліджень був розроблений авіасимулятор, що моделює керування 

літаком в діректорному режимі при польоті по глісаді. На відміну від традиційних 

тренажерів розроблений авіасимулятор мав такі особливості: авіасимулятор дозволяв 

пілотувати один і той же літак або оператору ЕОМ, або моделі льотчика з можливістю 

подальшого порівняння результатів управління; з метою дослідження якості пілотування 

коефіцієнти динаміки літака можна було змінювати в широкому діапазоні; моделі літаків і 

льотчиків зберігалися в файлах і завантажувалися в авіасимулятор перед початком польоту, 

що дозволяло досліджувати особливості пілотування ЛА; об'єктивні дані про виконані 

польоти зберігалися в файлах, тому могли бути досліджені з застосуванням спеціального 

програмного забезпечення в частині питань навченості льотного складу та оцінки якості 

пілотування. 

Відзначимо, що авіасимулятор визначається як жанр відеоігор симулює в тій чи іншій 

мірі будь-якої літальний апарат. Симулятори, призначені для професійної підготовки 

льотчиків називаються авіаційними тренажерами (FSTD - Flight Simulation Training Devices). 
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Поява нових технологій дозволила більш широко використовувати FSTD для 

підготовки, тестування та перевірки членів льотних екіпажів. Складність, вартість і умови 

експлуатації сучасних літаків також стали причинами більш широкого впровадження 

прогресивних методів моделювання. 

FSTD здатні забезпечувати більш глибоку підготовку персоналу в порівнянні з 

підготовкою, що проводиться на літаках, і, до того ж, в більш безпечних і відповідних для 

навчання умовах. Рівень адекватності імітації характеристик сучасних FSTD дозволяє 

оцінити здібності пілота і гарантувати, що демонстровані їм вміння і навички будуть 

перенесені і на реальний літак. Крім того, важливими додатковими факторами на користь 

застосування FSTD є економія палива і зниження несприятливого впливу авіації на 

навколишнє середовище. 

Авіаційний (пілотажний) тренажер - це імітатор польоту, призначений для наземної 

підготовки пілотів. В авіаційному тренажері імітується динаміка польоту і робота систем 

літального апарату (ЛА) за допомогою спеціальних моделей, реалізованих в програмному 

забезпеченні обчислювального комплексу тренажера. 

Тренажери цивільних літальних апаратів (ЛА) мають більш високий рівень 

досконалості, ніж військових ЛА через дію в цивільній авіації жорстких стандартів JAR-

FSTD і ICAO, які детально визначають відповідність тренажерної моделі реальному ЛА. 

Тренажери, сертифіковані за найвищим рівнем (Level D по JAR-FSTD або Level VII по ICAO 

9625), мають такий високий рівень подібності, що дозволяють випускати правих пілотів по 

завершенню курсу тренажерної перепідготовки на новий тип ЛА відразу в комерційний політ 

без виконання вивозної програми на ЛА. 

Авіаційні тренажери можна розділити на чотири основні групи: Full Mission Simulator 

(FMS), Full Flight Simulator (FFS), Flight Training Device (FTD), Flight Procedures Training 

Device (FPTD). 

У сучасній практиці підготовки пілотів цивільної авіації найбільшого поширення 

набули комплексні тренажери (FFS) і процедурні тренажери (FPTD). 

Комплексними тренажерами називають тренажери, обладнані системою рухливості. 

Це тренажери найвищого рівня. Кабіна комплексного тренажера виконується у вигляді 

реальної кабіни літального апарату. На комплексні тренажери встановлюються передові 

системи візуалізації. Такі тренажери реалізують навчання на більш досконалому рівні і 

мають такі основні властивості: максимальне наближення умов діяльності льотчика до умов 

реальної діяльності в польоті; забезпечення відпрацювання на імітаторі в цілому всіх завдань 

реальної діяльності льотчика, яку він здійснює в польоті; забезпечення можливості 

об'єктивного контролю результатів всіх відпрацьовуються на комплексному симуляторі 

завдань в цілому. Комплексний тренажер є найвищим рівнем технічних засобів навчання для 

підготовки льотного складу і має можливість відпрацювання всіх без виключення режимів 

експлуатації літального апарату. 

Процедурні тренажери (Flight Procedures Training Device) призначені для 

відпрацювання екіпажем процедур підготовки та виконання польоту. У тренажерах такого 

призначення пульти, прилади і органи управління зазвичай імітуються за допомогою 

сенсорних моніторів. Процедурні тренажери не призначені для придбання навичок 

пілотування, тому вони зазвичай не обладнуються системою візуалізації. Цей технічний засіб 

навчання, дозволяє формувати навички та вміння, необхідні в реальних умовах діяльності 

льотчика і володіє наступними основними властивостями: імітація окремих фрагментів умов 

діяльності льотчика; можливість відпрацювання окремих операцій і дій реальної діяльності 

льотчика; можливість об'єктивного контролю результатів всіх операцій, що 

відпрацьовуються на тренажері і дій з боку інструктора.  

Відзначимо, що сьогодні в практиці підготовки курсантів-пілотів до навчання на 

комплексних тренажерах літаків інструкторський склад здійснює попередню підготовку на 

процедурних тренажерах цих типів літаків. Для цього в 2010 році в Кіровоградській льотній 
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академії Національного авіаційного університету створені і введені в навчальний процес 

лабораторії процедурних тренажерів, що дозволяють проводити групові заняття студентів з 

різних інноваційних програм. 

Основним інструментом такого навчання є програмний продукт компанії Microsoft 

Flight Simulator (MSFS), який, за заявами розробників, імітує політ з точністю до 95%, а 

також дозволяє відображати параметри типів літаків, ландшафти, звуки, віртуальний 

повітряний рух і т. п. MSFS дозволяє закріпити на практиці наявні теоретичні знання і навіть 

засвоїти початкові навички пілотування в простих і складних метеоумовах на різних етапах 

польоту, від передпольотної підготовки, зльоту і польоту до виконання зниження і посадки. 

За допомогою MSFS можливо розглядати штатні і позаштатні ситуації, в тому числі в 

рамках тренування взаємодії екіпажу з відпрацювання аварійних ситуацій згідно 

Керівництву з льотної експлуатації (КЛЕ) відповідного типу ПС. При цьому важливо 

відзначити, що виконання зазначених вправ передбачає їх об'єктивну оцінку інструктором. 

З метою аналізу даних по виконанню завдань на MSFS, з нашої точки зору, в якості 

доповнення важливо встановити спеціальну програму «Flight Keeper» (FSFK). Відзначимо, 

що дана програма є зберігачем польотної інформації і поєднує в собі сім програм: Журнал 

польоту, бортовий «Чорний ящик», інструментарій планування польоту, погоду, зближення і 

систему попередження (GPWS), взаємодія в екіпажі, звуки і шуми.  

Метою даної програми є запис і зберігання інструментарію звітності польотної 

інформації. Слід зазначити, що така інформація є об'єктивною, тобто позбавленої 

суб'єктивної оцінки інструктора, який оцінює виконання завдань на тренажері. 

Висновки. Проблема забезпечення безпеки польотів висуває на перший план питання 

оптимізації професійної підготовки авіаційного персоналу. У свою чергу, проблема 

ефективного навчання пілотів зводиться до того, щоб в залежності від складності авіаційної 

техніки, завдань, що стоять перед авіацією, максимально оптимізувати теоретичну, 

тренажерну, льотну і фізичну підготовки, з метою забезпечення надійності ЛС, за допомогою 

формування професійно важливих якостей і необхідних компетенцій. 

Серед зазначених засобів професійної підготовки льотного складу особливе місце 

займає тренажерна підготовка, що має найбільш тісний зв'язок з успіхами льотного навчання 

і формуванням високої надійності пілота в польоті. Саме тренажерні засоби навчання здатні 

стати тим інструментарієм, за допомогою якого можливий всебічний підхід до підготовки 

ЛС, що дозволяє формувати знання, навички та вміння, а також професійно важливі якості та 

компетенції майбутніх пілотів. При цьому важливо враховувати і систематизувати 

інформацію про виконання курсантами польотних завдань на тренажерах. З метою аналізу 

даних по виконанню завдань на MSFS, як доповнення можна встановити спеціальну 

програму «Flight Keeper» (FSFK) або зберігач польотної інформації. У свою чергу, за 

допомогою даних, що зберігаються в FSFK з'являється можливість об'єктивної оцінки 

виконання польотних завдань, контролю формування професійних компетенцій майбутніх 

пілотів, а також з метою оптимізації програм тренажерної підготовки і реалізації 

індивідуального підходу до відпрацювання вправ на процедурних тренажерах. 
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Pilot’s errors in aircraft flight operation as the subject of control during cadets’ 

simulator training. 

 

Abstract 

The article is devoted to flight safety problem in terms of flight personnel professional 

training optimization, which main component is simulator training. 

It is noted that one of the conditions for effective use of simulator training is the availability 

of methodical and program (technical) support, that corresponds to the intelligence level of 

simulator technologies development. 

Particular attention is paid to the analysis of modern flight data processing systems used in 

current air transport practice. Here are presented classification and brief characteristics of 

simulators used in pilot training process based on international practice. 
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It is pointed out that one of the main ways to reduce aviation accidents that happen due to 

flight crews‘ errors is an individual (taking into account of real pilot‘s capabilities) approach to 

cadets-pilots training and constant control on their professionally important qualities formation. 

It demonstrated the need to fix performing data of cadets‘ flight assignment in order to 

individualize future pilots training process. 

For the purpose of automated accounting and monitoring of errors made by pilots in an 

aircraft flight operation during flight crews‘ initial simulator training, it was suggested to use a 

flight data keeper program that helps instructor to put in perspective and objectively analyze pilot-

cadets performance of flight missions on simulators. 

Key words: flight safety, pilot training, simulator training, training devices, flight simulator, 

flight data processing systems. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ  

 

Гуманістичні засади оптимізації фізичного виховання студентів. У статті розкрито 

основні гуманістичні засади фізичного виховання у сфері вищої освіти. Відзначено, що 

гуманістична педагогіка у вищому навчальному закладі – це система наукових теорій, що 

розглядає студента в якості активного, свідомого, рівноправного учасника педагогічного 

процесу, який розвивається відповідно до його потенційних здібностей; стверджує 

універсальну значимість кожного студента. Ідея гуманізму передбачає формування 

людяності через прояв таких цінностей як любов, турбота, мужність, доброта, милосердя, 

толерантність. Визначено, що важливим пріоритетом гуманістичної ідеї фізичного 

виховання є становлення саморозвитку особистості, яке повинно здійснюватися на основі 

повноцінного фізичного виховання й засвоєння особистістю гуманістичних цінностей, що 

мотивують фізичне самовдосконалення. 

Ключові слова: гуманізм, гуманізація, фізичне виховання, особистість, студенти. 

 

Поставнока проблеми. Гуманізація вищої освіти актуальна в перехідні періоди 

розвитку країни, коли зруйновані базові загальнолюдські цінності, але ще не створені нові. 

Процеси дегуманізації спостерігались в суспільстві та прогресували ще у минулому столітті, 

але їх подальший розвиток спостерігається і тепер. Щоб не допустити цього, треба 

протистояти причинам, які зумовлюють ці процеси. Вони знаходяться як в зовнішніх, 

стосовно людини факторах, так і в самій людині, у її світогляді та способі життя. Тому одним 

з важливих напрямків протидії процесам дегуманізації є культивування гуманізму 

підростаючого покоління та студентської молоді через освіту [5, с. 170].  

В цьому контексті актуальною проблемою педагогічної науки стає пошук нових 

моделей організації навчально-виховного процесу у вищій школі, спрямованих на 

гуманізацію навчання та активізацію навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечить 

інтенсивне оволодіння комплексом знань, умінь і навичок та сприятиме гармонійному 

розвитку особистості студентів.  

Згідно гуманістичного підходу до навчання, виховання слід розглядати не як вплив на 

особистість з метою формування потрібних викладачу, навчальному закладу або суспільству 

якостей, а як створення умов для саморозвитку в процесі навчання, особливо у вищій школі, 

а також реалізації природних сил та максимально можливої само актуалізації студентської 

молоді [1, с. 136].  

Згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт», державна політика нашої 

країни у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах визнання фізичної культури 

і спорту як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового 

способу життя, досягнення фізичної й духовної досконалості людини, формування 

патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави; 

забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, 

справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності. 
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В цих умовах викладач фізичного виховання повинен не тільки передавати студенту 

знання та формувати вміння й навички, але й залучати до сучасної прогресивної культури.  

Виходячи з цього, технологізація навчального процесу в гуманістичному розумінні 

повинна здійснюватись не в прямому впливі на особистість, а в налагодженні та розвитку 

контактів між викладачем та студентами з метою підвищення ефективності їх спільної 

діяльності шляхом обміну інформацією, корекції поведінки та загальної стратегії взаємодії 

між суб‘єктами. Викладач повинен приймати студента таким, яким він є, без обговорення  

[3, с. 217].  Йому важливо чітко формулювати власну мету та завдання, вміти висловлювати 

в конструктивній формі свої пропозиції, враховувати мету та інтереси студентів, тобто 

знайти способи досягнення співпраці з молоддю. У відповідності з таким підходом до 

навчання, викладач фізичного виховання повинен бути людиною, яка полегшує навчання, а 

не диктатором. В цьому сенсі гуманістичній підхід та взаєморозуміння викладача і студента 

дозволяє досягти більш значних успіхів у навчанні, ніж традиційні підходи [3, с. 221].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання гуманізації як ведучої стратегії 

сучасної освіти розглядали В. Айнштейн, В .Возняк, В. Сухомлинський, О. Усік та ін.. 

Наприклад, В. Сухомлинський розглядав гуманізацію як сутність педагогіки, її принцип, як 

мету формування взаємин, як базисний компонент змісту формування стосунків, яким мають 

бути пронизані засоби навчання, як якість способів виховання. В. Возняк підкреслює 

важливість гуманізації освіти, що протистоїть тоталітарним та авторитарним способам 

здійснення педагогічного процесу. 

Проблема гуманістичної цінності фізичної культури та спорту є предметом 

дослідження таких вчених, як І. Андонова, Ж.  Атонасова, К. Бензенрті, І. Биховської, Е. Буліч, 

М. Дутчака, А. Єгорова, Д. Іпатова, І. Муравова, Т. Левченко, Г. Ложкіна, Б. Шияна та ін.  

Ідеали та цінності фізичного виховання у навчальних закладах різного типу 

висвітлено у працях А. Гутіна, З. Кравчика, Т. Круцевич, Н. Лєкарської, Б. Лоу, М. Сараф, 

В. Столярова та ін. 

Мета статті. Головна мета статті полягає у розкритті основних шляхів у напрямку 

гуманізації процесу з фізичного виховання студентів. 

Виклад основного матеріалу. В Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ столітті увагу приділено національному вихованню, основною метою якого є виховання 

свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури 

міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в 

громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної культури. 

Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального 

ставлення до власного здоров‘я і здоров‘я оточуючих як до найвищої індивідуальної і 

суспільної цінності. Держава разом із громадськістю сприяє збереженню здоров‘я учасників 

навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фізичною культурою і спортом, 

недопущенню будь-яких форм насильства в навчальних закладах, а також проведенню та 

впровадженню в практику результатів міжгалузевих наукових досліджень з проблем 

зміцнення здоров‘я, пропаганді здорового способу життя та вихованню культури поведінки 

особистості [4, с. 15]. 

Гуманітарний вектор сучасної вищої освіти передбачає фундаментальну 

підготовкумайбутніх фахівців, самоосвіту та самовдосконалення інтелектуальних, 

креативних і фізичних можливостей студента. Це включає формування широкого 

культурницького світогляду, національної самосвідомості та дбайливого ставлення до 

власного здоров‘я як вагомих складових способу життя, що є визначальним у досягненні 

кар‘єрного та життєвого успіху [1; 2; 3; 4; 5]. 

Фізичне виховання виступає одним з пріоритетних напрямів у національній системі 

освіти, який спрямований на утвердження здорового способу життя як невід‘ємного 

елемента загальної культури особистості. Основою фізичного виховання є повноцінний 
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фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров‘я, 

гармонія тіла і духа, людини і природи.  

Гуманізація фізичного виховання полягає в особистісній орієнтації та зверненості 

педагогічних процесів до молодої людини, у створенні оптимальних умов для розвитку 

індивідуальності кожного, у толерантному ставленні до різних психофізіологічних 

можливостей молоді. Реалізація наукового підходу здійснюється шляхом всебічного 

вивчення та формування теоретичних і методичних засад розвитку фізичного виховання, 

спорту для всіх та оздоровчої рухової активності [2, с. 181].  

Тому гуманістичні підходи у фізичному вихованні студентів передбачають:  

а) відповідальність за прийняття рішень стосовно кожного студента та передбачення всіх 

педагогічних і соціальних наслідків цих рішень; б) ставлення викладача до студента повинно 

носити не просто офіційний (діловий, професійний), але й людський (дружній, 

конфіденційний) характер; в терпимість до неправильних вчинків, суджень та переконань 

студентів, вміння переконувати та роз‘яснювати молоді їхні помилки; – ставлення до 

студента як до особистості (поважати та підтримувати найбільш цінні його якості, всебічно 

сприяти їх розвитку); г) вдосконалення керуванням своїми емоціями та здійснення контролю 

власної поведінки; д) зміцнення авторитету викладача фізичного виховання як людини і як 

фахівця. Роль фізичного виховання полягає в наданні спільній діяльності студентської 

молоді особистого змісту та виробленні позитивно-ціннісного ставлення до неї. 

Вирішальним фактором здійснення цієї ролі є важливий приклад відповідального ставлення 

до спільної справи, яка спонукає до усвідомлено-емоційного сприймання моральних норм, 

до переживання подій, учасниками яких є студентська молодь. Причому ефективність 

визначається станом організаційної і виховної діяльності вищої школи, рівнем виховної 

роботи в студентських групах, ставлення викладачів фізичного виховання, кураторів, 

заступників деканів з виховної роботи до виховання як до цілісного процесу зростання 

особистої культури студента [3, с. 219]. Змістовними сторонами процесу є основні та 

допоміжні засоби фізичного виховання, які доповнюючи одне одного, становлять собою 

інтегроване утворення, побудоване на єдності теорії і практики фізичного виховання.  

Методичними складовими гуманістичного підходу у фізичному вихованні 

виступають: – доступність запропонованих фізичних і психічних навантажень кожному 

студентові: – чітка система занять, яка забезпечує наступність у засвоєнні фізичних вправ; – 

диференційований підхід до студентів з урахуванням статі, стану здоров‘я, фізичного 

розвитку, рухової підготовленості.  

Практично в усіх країнах світу йде інтенсивний пошук нових ідей та гуманістичних 

підходів до організації навчально-виховного процесу, розробляються й впроваджуються у 

практику інноваційні проекти і програми з фізичного  виховання. Використання нових 

досягнень та методик, переорієнтація ціннісних мотивацій з матеріальних на 

загальнолюдські дозволяють корінним чином змінити на краще спосіб життя сучасної 

молоді. 

Визначаючи методологічні підходи до гуманізації фізичного виховання, слід 

зазначити, що воно є відкритою системою. Тому під впливом змін соціокультурної ситуації 

та економічних умов повинна коректуватися система поглядів, які визначають його цільові 

установки, зміст, педагогічні технології й досягнуті результаті. Основним чинником, що 

впливає на коректування системи поглядів, які визначають гуманізацію фізичного 

виховання, є відношення до людини. Згідно з ним, фізичне виховання завжди повинно бути 

зорієнтоване на людину, задоволення її життєво важливих потреб. 

Центральною проблемою такої орієнтації фізичного виховання є проблема мети, яка 

визначає завдання, впливає на засоби, які використовуються, педагогічні технології й 

результати. 

Вирішення цією проблеми полягає у розумінні того, що людина – найвища цінність 

суспільства й держави. Фізичне виховання повинно відповідати цій гуманістичній нормі. 
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Процес залучення студентів до занять фізичною культурою і спортом повинен мати 

ненасильницький характер. Тобто, мета і завдання, які її конкретизують, повинні сприяти 

становленню у процесі фізичного виховання природних механізмів, що мотивують 

особистість до занять фізичною культурою і спортом. 

Ці механізми можуть формуватися на основі взаємозв‘язку мети з базовими життєво 

важливими для особистості гуманістичними цінностями й вимогами, що висуваються до неї 

умовами життя [6]. 

Фізичне виховання пов‘язане з життєвими смислами особистості яку засіб збереження 

гуманістичних цінностей. Для повноцінного фізичного розвитку особистості необхідна 

активна, творча фізкультурна діяльність студента. Фізичне виховання у вищому навчальному 

закладі не тільки декларує гуманістичні ідеї, але й добивається їхньої практичної реалізації, 

оскільки представляє собою соціально-виховну діяльність у межах соціальної системи, 

спрямоване на вирішення завдань, пов‘язаних з формуванням й удосконаленням мотивації – 

інтересу до спорту, потреби у систематичних заняттях спортом, формування фізичної 

культури особистості як елемента здорового способу життя [5]. 

Формування здоров‘язберігаючого аспекту у сучасній освітній парадигмі є 

актуальним, так як у дійсності здоров‘я стає все більш затребуваним суспільством. Сучасні 

вимоги до освіти актуалізують завдання модернізації фізичного виховання і ставлять 

питання збереження й підтримку здоров‘я всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Отже, гуманістична педагогіка у вищому навчальному закладі – це система наукових 

теорій, що розглядає студента в якості активного, свідомого, рівноправного учасника 

педагогічного процесу, який розвивається відповідно до його потенційних здібностей; 

стверджує універсальну значимість кожного студента незалежно від раси, національності, 

віросповідання тощо. Ідея гуманізму передбачає формування людяності через прояв відомих 

цінностей – любові, турботи, мужності, доброти, милосердя, толерантності. 

У студентів необхідно формувати гуманне ставлення до дітей з перших днів 

перебування у ВНЗ. Гуманізацію навчального і виховного процесу у ВНЗ повинні відчути і 

втілити в життя викладачі, особисто для себе кожен із викладачів повинен поставити 

особистість студента у центр уваги. 

Засобами виховання гуманізації студентів виступають особистий приклад та 

авторитет викладачів, традиції інституту, гуманістичний характер атмосфери в інституті.  

Таким чином, гуманізація вищої освіти повинна стати обов‘язковою умовою 

педагогічних технологій навчання та виховання сучасної молоді. Гуманістична педагогіка – 

це, перш за все, система самопізнання і саморозвитку індивідуальності студента за умови 

партнерства з викладачем, головне завдання якого – допомогти молоді в її самовизначенні, 

створити максимальні умови для фізичного та духовного розвитку.  

Фізичне виховання в цьому контексті має значні потенційні можливості педагогічного 

впливу на розвиток та становлення особистості у відповідності з високими нормами 

гуманістичної моралі. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, важливим пріоритетом 

гуманістичної ідеї фізичного виховання є становлення саморозвитку особистості, яке 

повинно здійснюватися на основі повноцінного фізичного виховання й засвоєння 

особистістю гуманістичних цінностей, які мотивують фізичне самовдосконалення. Фізичне 

виховання повинно бути емоційно насиченим, приносити корисні результати, визивати 

почуття природнього задоволення від рухової активності.  

Подальші наукові пошуки в даному напрямку будуть спрямовані на більш глибоке 

вивчення процесу гуманізації фізичного виховання студентів сучасних вищих навчальних 

закладів. 
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Abstract 

The article reveals the main humanistic principles of physical education in the sphere of 

higher education. It is noted that the humanization of higher education is relevant in the transitional 

periods of the country's development, when the basic universal values are destroyed, but new ones 

have not yet been created. The processes of dehumanization were observed in society and 

progressed in the last century, but their further development is observed now. In order to prevent 

this, we must resist the causes that are causing these processes. They are both in the external, in 

terms of human factors, and in the person itself, in its outlook and way of life. Therefore, one of the 

important areas of counteracting the processes of dehumanization is the cultivation of the humanity 

of the younger generation and student youth through education. In this context, the current problem 

of pedagogical science is the search for new models of organization of the educational process in 

higher education aimed at the humanization of education and activization of educational and 

cognitive activity, which will ensure intensive mastering of a complex of knowledge, skills and 

skills and will promote the harmonious development of students' personalities. 

It is noted that humanistic pedagogy in a higher educational institution is a system of 

scientific theories that treats a student as an active, conscious, equal participant in the pedagogical 

process developing in accordance with its potential capabilities; Affirms the universal significance 

of each student. The idea of humanism involves the formation of humanity through the 

manifestation of such values as love, care, courage, kindness, mercy, tolerance. 

It is determined that an important priority of the humanistic idea of physical education is the 

development of self-development of the individual, which should be carried out on the basis of a 

full-fledged physical education and the assimilation of humanistic values by the individual 

motivating physical self-improvement. Therefore humanistic position of physical education should 

be based on domestic natural self-regulators man to defend the sovereignty of the individual, meet 

the age and sex characteristics. 

Key words: humanity, humanism, physical education, personality, students. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

В статті проаналізовано відношення працюючих авіафахівців до природничих 

дисциплін. Охарактеризовано основні напрями навчально-виховного процесу вивчення 

природничих дисциплін у ЛНЗ, обгрунтовано педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін та 

наведені дані експериментальної перевірки. Уточнене поняття «професійна 

компетентність майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих 

дисциплін».  

Ключові слова: професійна компетентність, професійна підготовка, майбутні 

фахівці авіаційної галузі, курсант, природничі дисципліни. 

 

Постановка проблеми. За даними ICAO на помилки авіафахівців припадає 70-80% 

авіаподій, польоти в складних метеоумовах – 15-20%, відмову техніки – 5%. Приблизно 40% 

авіакатастроф обумовлені погодними умовами, тому професійна підготовка майбутніх 

авіафахівців є надважливою й актуальною, адже допоможе в майбутньому знизити відсоток 

авіакатастроф, пов‘язаних із впливом компонентів природного середовища. У зв‘язку з цим 

набуває актуальності проблема формування професійної компетентності майбутніх 

авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін, що складатимуть основу для 

формування практичних знань, умінь і навичок природничого спрямування в контексті 

безпеки польотів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В авіаційній галузі набули досить широкої 

актуальності наукові дослідження професійної компетентності майбутніх авіафахівців. Так, 

професійна підготовка авіафахівців розглядалась у працях І. Борець, Г. Герасименко, 

О. Задкової, О. Керницького, І. Колодій, Т. Лаврухіної, Г. Лещенко, Я. Мандрик, 

С. Мартиненко, О. Москаленко, Я. Нечепорук, Т. Плачинди, Г. Пухальської та ін. Проте 

донині формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення 

природничих дисциплін залишається поза увагою наукової спільноти. 

Мета статті. Обгрунтування й експериментальна перевірка педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення 

природничих дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні дослідники неодноразово 

об‘єктом наукових досліджень обирали професійну підготовку авіафахівців. За 

О. Керницьким [1; 2] поняття «професійна підготовка курсанта-пілота» потрактовано як 

процес формування та розвитку в нього достатнього для ефективної професійної діяльності 

рівня компетентності в процесі підготовки у ВНЗ і практичній діяльності. 

Професійна підготовка авіафахівців витлумачена О. Москаленко [4], як інтегративна 

система міждисциплінарних знань, умінь і навичок, що забезпечується використанням 

цілісного комплексу засобів наземної та льотної підготовки для вирішення практичних 

завдань професійної діяльності, що дають змогу на системній основі організувати 

оптимальну взаємодію викладача та курсантів, регламентуються міжнародними авіаційними 

стандартами ІСАО та спрямовані на досягнення гарантованого педагогічного результату.  



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

52 

 

Ґрунтовна позиція Р. Макарова [3] є найбільш близькою та зрозумілою. За вченим, 

система професійної підготовки авіафахівця визначена, як сукупність спеціально залучених 

ефективних засобів підготовки, інтегративний вплив яких спрямовано на досягнення єдиної 

мети – надійності авіафахівця в звичайному й екстремальному режимах професійної 

діяльності; а педагогічна сутність – як інтегративний педагогічний процес, що сприяє 

формуванню психофізіологічних якостей, стійкості до екстремальних факторів професійної 

діяльності, досягнення високого рівня працездатності.  

З метою визначення природничої складової професійної компетентності авіафахівців 

було проведено анкетування працюючих авіафахівців, за допомогою якого нами визначено 

ставлення до географічних і метеорологічних дисциплін та їх практична цінність. 

Анкетованим було запропоновано 8 питань щодо природничих дисциплін: час і потреба їх 

вивчення, конкретизація необхідних знань, умінь і навичок тощо. Також із власного досвіду 

пілоти або авіадиспетчери мали змогу описати випадки практичного застосування 

географічних і метеорологічних знань, умінь і навичок.  

Аналіз відповідей про час вивчення показав, що географічні дисципліни вивчались у 

школі – 85% або під час навчання у ЛНЗ – 15%, а метеорологічні – під час навчання у ЛНЗ 

(80%) або льотних училищах (20%). Потреба вивчення метеорологічних дисциплін була 

підтверджена 100% опитаних, на рахунок необхідності географічних – думки опитаних 

розділились: 60% «так» і 40% «ні» (з яких 30% вважає, що вивчати географію потрібно 

паралельно або в комплексі з метеорологією). Відзначено, що респондентам було складно 

конкретизувати необхідний комплекс знань, умінь і навичок (через нерозуміння суті даних 

понять, або їх перекручування), але відносно метеорологічних дисциплін 90% наголошували 

на наближенні комплексу знань, умінь і навичок до вимог ICAO й основних нормативних 

документів з метеорологічного забезпечення авіації та на необхідності розширеної 

метеорологічної практики курсантів у відповідних структурних підрозділах аеропортів, інші 

10% перераховували найнеобхідніше – метеозведення, хмарність, небезпечні явища погоди 

тощо. Щодо географічних дисциплін – в пріоритеті швидка географічна орієнтація в просторі 

– 65% та знання особливостей регіонів світу – 35% відносно безпеки польотів. Опис випадків 

(25% опитаних) з практичного досвіду авіафахівців (100% пілотів) стосувався переважно 

екстремальних умов польотів, польотів у малознайомій місцевості та орнітологічних 

авіаподій легкомоторної авіації.  

Аналізуючі дані анкетування можна дійти висновку, що природничі дисципліни дуже 

важливі у професійній підготовці майбутніх авіафахівців й розуміються нероздільно одна від 

одної. Більшість опитаних акцентує увагу на практико-орієнтованій природничій 

професійній підготовці курсантів з обов‘язковою навчально-професійною практикою та 

навчанні у ЛНЗ відповідно до світових і європейських вимог якості майбутніх авіафахівців. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне уточнити поняття «професійна 

компетентність майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих 

дисциплін» – це якісна комплексна характеристика авіаційного фахівця зі сформованими 

знаннями, вміннями і навичками природничого спрямування, що детермінує ефективне 

виконання професійних обов‘язків як у типових, так і нестандартних ситуаціях. 

Спрямованість дослідно-експериментальної роботи перевіряла гіпотезу про те, що 

формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення 

природничих дисциплін буде ефективним за таких педагогічних умов: моделювання 

навчальної та практичної діяльності курсантів з використанням методу аналізу авіаційних 

подій, що пов‘язані з фізико-географічним і метеорологічним факторами впливу природного 

середовища; удосконалення структури позааудиторної діяльності як складової самоосвіти 

курсантів за допомогою впровадження новітніх інформаційних технологій; оптимізація 

науково-дослідної діяльності курсантів через застосування практичних навичок при 

контекстному форматі виконання курсової роботи.  
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Обгрунтуємо наші твердження щодо напрямів роботи запропонованих педагогічних 

умов. Перший напрям роботи в процесі експерименту передбачав моделювання навчальної 

та практичної діяльності курсантів з використанням методу аналізу авіаційних подій, що 

пов‘язані з фізико-географічним і метеорологічним факторами впливу природного 

середовища.  

Для цього ми звертали увагу на професійний компонент природничих дисциплін. 

Тематика занять природничих дисциплін досить різноманітна та надавала широкі 

можливості для впровадження даного компоненту в їх змістову частину, зокрема інтеграції 

змісту природничих навчальних дисциплін; міждисциплінарних зв‘язків; конструювання 

змісту природничої освіти; подолання стереотипного та стандартного мислення. 

У професійному контексті для усвідомлення майбутніми авіафахівцями інтеграції та 

міждисциплінарних зв‘язків на заняттях з географічної дисципліни вивчення фізико-

географічних особливостей регіонів світу супроводжувалось вивченням небезпечних 

метеоявищ (пилові бурі, гірські сильні вітри тощо) і небезпечних зон (райони вулканічної 

діяльності, гірські райони), а також найбільш повторюваних випадків авіаподій. При 

вивченні метеорологічної дисципліни постійно проходила географічна прив‘язка до 

конкретної місцевості (небезпечних фізико-географічних зон) й оріентація у просторі.  

Конструювання змісту якісної природничої освіти авіафахівців базувалося на 

високому рівні, не нижче ніж «застосування у знайомій ситуації», загальної географічної 

підготовки, як фундаменті на якому в подальшому вибудовуються спеціалізовані 

метеорологічні ситуативно-необхідні знання, вміння і навички майбутньої професійної 

діяльності в авіації.  

Доведено, що в екстремальних ситуаціях авіаційної діяльності, відмінних за своєю 

природою від стандартних, зменшується здібність авіафахівців до аналітичного мислення та 

практичних дій і підвищується ризик невдачі з непередбаченими наслідками. 

Відпрацьовуючи професійні навички та поведінкові дії під час навчання, авіафахівці 

отримують конче необхідний їм досвід, зокрема, швидкість орієнтування за будь-яких 

обставин; гостре почуття часу і ритму подій, що відбуваються; простору, місцевості, де 

виникла подія; оперативність, своєчасність рішень. Так, при підготовці до конкретної теми 

заняття з метеорології в обов‘язковому порядку підбирались тематичні авіаподії та 

моделювалось їх поетапне проходження з обговоренням причин і шляхів запобігання. 

Наприклад, у темі «Хмарність» розглядався вплив різних форм хмарності на безпеку 

польотів у цілому та на польот повітряних суден зокрема. Необхідні матеріали з 

розслідування авіаподій ми використовували з таких сайтів: ICAO Safety 

(https://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx); Міждержавний авіаційний комітет 

(https://uk.wikipedia.org/wiki/ Міждержавний_авіаційний_комітет); Національне бюро 

розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами 

(http://www.nbaai.gov.ua/) тощо. Загалом при впровадженні першої педагогічної умови ми 

широко використовували потенціал матеріалів розслідувань авіаподій як на території 

України, так і за її межами. 

Другим напрямом дослідно-експериментальної роботи було удосконалення структури 

позааудиторної діяльності як складової самоосвіти курсантів за допомогою впровадження 

новітніх інформаційних технологій. Основними щляхами реалізації умови щодо формування 

професійної компетентності в структурі позааудиторної діяльності визначено: проведення 

різноманітних позааудиторних заходів (природничі акції, екскурсії, тренінги, конференції, 

факультативні лекторії тощо) з метою забезпечення професійної спрямованості 

позааудиторної роботи курсантів; створення відповідного інформаційного середовища та 

навчальної взаємодії (електронні мережі, навчальні комп‘ютерні програми тощо). 

Майбутні авіафахівці щорічно брали активну участь у всеукраїнських природничих 

акціях і науково-практичних конференціях, семінарах тощо. Окремо слід вказати на значення 

новітніх інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності з 
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природничих дисциплін. В освітньому процесі Інтернет розглядався нами як засіб створення 

інформації та джерело цієї інформації, а останнім часом і як нове комунікативне середовище. 

За допомогою різних Інтернет-ресурсів (сайт кафедри, сайт ВНЗ, хмарні технології, система 

Moodle тощо) вирішувалось безліч завдань, серед яких підвищення мотивації курсантів, 

використання прийнятної доступної площини для розміщення навчально-методичних 

матеріалів, ефективна обопільна взаємодія викладачів і курсантів. Так, створення 

«електронного журналу» з обліку відвідування занять та успішності курсантів дозволило 

розвантажити частину часу консультацій, час витрачався вже не на оголошення оцінок, а на 

їх роз‘яснення, пояснення та корекцію. 

Важливе значення при реалізації другої педагогічної умови формування професійної 

компетентності курсантів мала така форма групової роботи, як екскурсія. Своєчасне 

проведення екскурсій підвищувало інтерес курсантів до розглянутого навчального матеріалу, 

сприяло закріпленню теоретичних знань та їх переводу в площину практичних знань. 

Наприклад, після вивчення метеозведень КН-01, METAR, TAF була проведена навчальна 

екскурсія на АМСЦ Кропивницький з метою огляду метеомайданчика (метеоприбори, спосіб 

фіксування та передачі метеоданих); бесід із метеоспостерігачами та авіаційними 

синоптиками (коротка характеристика їх роботи, зокрема й складання метеозведень), під час 

яких курсанти мали змогу задавати питання. 

Семінари-тренінги забезпечували активну взаємодію між викладачами і курсантами, 

між самими курсантами та підвищували їхній творчий потенціал. Так, метою семінару-

тренінгу «Картографічні сервіси Google» стало підвищення рівня географічної та 

картографічної обізнаності території України та Кіровоградщини; розвиток у курсантів 

творчих та організаційних здібностей; допомога у пізнанні себе та своїх можливостей. 

Проведення тренінгової форми навчання з майбутніми авіафахівцями з метою формування 

професійної компетентності дозволило нам зробити певні висновки щодо активного руху 

курсантів у напрямку особистісного розвитку, творчості та самодостатності. 

При впровадженні третьої педагогічної умови ми звертали увагу на оптимізацію 

науково-дослідної діяльності курсантів через застосування практичних навичок при 

контекстному форматі виконання курсової роботи.  

Основою реалізації даного напрямку стало практико-орієнтоване навчання. Практичні 

завдання курсанти вирішували за допомогою практичного інтелекту – відпрацьованої 

досвідом здатності до дії. Зазвичай, під час прийняття рішень авіафахівець повторює 

алгоритм дій з власного досвіду (отримані знання в рамках ідентичного ситуаційного 

досвіду) та стимулює відповідні практичні вміння і навички. Нестандартні практичні 

завдання розвивали творчий досвід їх вирішення. Зокрема, було використано досвід 

працюючих авіафахівців при розробці процедури прийняття рішень. Виконання курсантом 

курсової роботи відповідало всім стандартним процедурам отримання й аналізу 

метеоінформації для прийняття обгрунтованого рішення. 

Загалом, при впровадженні третьої педагогічної умови основні зусилля було 

спрямовано на підвищення рівня відповідних теоретичних знань курсантів з ситуаційного 

досвіду, удосконалення дослідницьких умінь, застосування практичних навичок, розширення 

професійного досвіду та формування готовності до майбутньої професійної діяльності. 

Впровадження вище зазначених педагогічних умов формування професійної 

компетентності у процесі підготовки майбутніх авіафахівців засвідчило інтенсивність 

поглиблення знань в експериментальній групі (ЕГ), ніж у контрольній групі (КГ). Це 

демонструють отримані під час дослідження результати. Так, у КГ збільшилися високий та 

середній рівні професійної компетентності: високий – з 10,9% до 14,7% (на 3,8%) та середній 

– з 59,6% до 63,2% (на 3,6%), знизився показник низького рівня з 29,5% до 22,1% (на 7,4%), 

але ці позитивні зміни є не значущими та не призвели до суттєвого підвищення якісного 

рівня групи. У ЕГ збільшилися високий та середній рівні професійної компетентності: 

високий – з 10,6% до 23,8% (на 13,2%) та середній – з 57,8% до 63,8% (на 6,0%), знизився 
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показник низького рівня з 31,6% до 12,4% (на 19,2%), тобто в групі відбулися значущі 

позитивні якісні зміни. За всіма критеріями кількісні й якісні показники ЕГ значуще 

перевищують відповідні показники КГ. 

Висновки. Результати впровадження описаних педагогічних умов формування 

професійної компетентності курсантів у процесі вивчення природничих дисциплін під час 

дослідно-експериментальної роботи підтвердили гіпотезу дисертації щодо ефективності 

їхнього впливу. Статистично значуща розбіжність коефіцієнтів формування професійної 

компетентності майбутніх авіафахівців між КГ і ЕГ засвідчила доцільність подальшого 

впровадження розроблених напрямів роботи у навчальний процес ЛНЗ. Перспективою 

подальших досліджень є розробка методичних рекомендацій науково-педагогічному складу 

щодо формування професійної компетентності курсантів ЛНЗ у процесі вивчення 

природничих дисциплін. 
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Abstract 

The paper contains main definitions concerning aviation specialists‘ training and clarifies 

the concept of «professional competence of future aviation specialists in the process of studying 

natural sciences». The attitude of working aviation specialists to natural sciences is analyzed: time 

and need for their study, specification of the necessary abilities and skills in natural sciences, etc. 

Pedagogical conditions for forming professional competence of future specialists in the 

aviation field in the process of studying natural sciences are detailed, namely: simulation of cadets‘ 

training and practical activity using the method of analyzing aviation events; improving the 

structure of out-of-class activity as a component of cadets‘ self-education by introducing the latest 

information technologies; optimization of cadets‘ research activities through the application of 

practical skills in the context-based format of the course work. The first pedagogical condition 

included attracting future aviation specialists‘ attention to the professional component of natural 

sciences and to the widespread use of the potential of materials of investigations of aviation events 

both on the territory of Ukraine and abroad. The main goals of the second condition were: to hold a 

variety of out-of-class events in order to ensure the professional orientation of students‘ out-of-class 

activity; creation of the appropriate information environment and educational interaction. When 

introducing the third pedagogical condition, the main efforts were aimed at raising the level of 

cadets‘ relevant theoretical knowledge from situational experience, improving research skills, 

applying practical skills, expanding professional experience and preparing for future professional 

activities. 

The data of experimental verification of the above mentioned pedagogical conditions for 

forming professional competence in the process of studying natural sciences by future aviation 

specialists is presented, which confirmed the effectiveness of their influence and expediency of 

further implementation of the developed areas of work in the process of training cadets of aviation 

higher education institutions. 

Key words: professional competence, professional training, future aviation specialists, 

cadets, natural sciences. 
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ВИКЛАДАЧ-ТЬЮТОР ЯК СУБ’ЄКТ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

У статті розглянуто проблему підвищення якості освіти на основі запровадження у 

навчальний процес дистанційного навчання. Встановлено, що ефективність дистанційної 

форми навчання залежить від професійної підготовки викладача-тьютора як суб′єкта 

освітнього процесу. Визначено концептуальні засади практичної реалізація моделі 

підготовки викладачів вищої школи та проектування маршрутів їх професійної підготовки 

до здійснення дистанційного навчання. 

Ключові слова: тьютор, тьюторство, дистанційне навчання, інформатизація, 

модернізація вищої школи, інтернет-конференції, тренінгові програми, професійна 

підготовка викладачів. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні дистанційна освіта через набуває все 

більшого поширення. Вона має своїх прибічників і противників, свої позитивні і негативні 

сторони. Але як форма отримання знань, як технологія навчання, як елемент очного чи 

заочного навчання вона повинна мати місце. Адже це сприяє диверсифікації та 

демократизації навчання. 

У зв‘язку із суспільними процесами інформатизації та глобалізації суспільства, 

відбувається модернізація вищої школи, яка тісно пов'язана із підготовкою науково-

педагогічних кадрів, від наукової та професійно-педагогічної компетентності яких залежить 

формування нових поколінь спеціалістів [3]. Вітчизняною науково-педагогічною думкою 

накопичено значний досвід підготовки викладачів через аспірантуру, докторантуру, 

факультети підвищення кваліфікації, стажування. На проблемі удосконалення професійної 

підготовки викладачів вищої школи наголошується у документах ЮНЕСКО. У доповіді 

ЮНЕСКО «До суспільства знань» (2005) зазначається, що масштабність освітніх завдань 

вимагає належного рівня підготовки викладача як в галузі науково-технічних і 

гносеологічних новацій, які стосуються безпосередньо дисциплін, що ними викладаються, 

так і в самих педагогічних процесах. Навчання викладачів має, таким чином, виходити за 

рамки викладання дисципліни: вивчення нових технологій, а також аналіз способів 

забезпечення мотивації учнів повинні складати невід‘ємну частину даного процесу. Іншими 

словами, мова йде не стільки про придбання технічних навичок, скільки про формування 

здатності проводити вибір серед постійно зростаючої пропозиції навчальних посібників та 

навчальних комп‘ютерних програм. 

Формування здатності до самоорганізації у навчальній і професійній діяльності, до 

саморозвитку та самовдосконалення, до навчання протягом усього життя стає ціннісним 

орієнтиром освіти. Це, у свою чергу, вимагає змін у вищій школі, що пов'язані з пошуками 

нових підходів до професійної підготовки фахівця, форм організації навчального процесу та 

перебудовою змісту вищої освіти. Проблема у формуванні викладача, професійна підготовка 

якого відповідатиме сучасним запитам суспільства, є серйозним викликом системі освіти. 

Суспільство потребує фахівців у галузі освіти, які не тільки мають необхідну 

компетенцію для успішної педагогічної діяльності, але і здатних оновлювати сферу 

професійної діяльності. Зміни в педагогічній професії природним чином знаходять своє 

відображення в професійній освіті викладача вищої школи. Сучасна освіта націлена на 
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інтенсифікацію освіти: за мінімальний час необхідно надати максимум інформації. У рамках 

існуючих навчальних планів це можливо, лише спираючись на самостійну роботу студентів, 

яка може ефективно здійснюватися на основі інформаційних технологій, а для віддалених від 

місця навчання студентів – на основі дистанційних форм здобуття освіти. 

Отже, виникає потреба у підготовці викладачів не лише у плані використання 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, а й 

у професійній підготовці викладачів для дистанційного навчання – тьюторів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання підготовки викладачів 

дистанційного навчання розглядається в роботах А. А. Андреева, X. Беккера, Р. Бергера, 

В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка, Г. С. Молодих, Н. Г. Сиротенко. Вони зазначають, що 

тьютор (викладач, розробник курсу і організатор дистанційного навчання) є ключовою 

фігурою дистанційного навчання. 

Мета статті. Метою статті є визначення та аналіз теоретико-концептуальних основ 

побудови, практичної реалізації моделі підготовки викладачів вищої школи та проектування 

маршрутів їх професійної підготовки до здійснення дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дистанційна освіта – різновид освітньої 

системи, в якій використовуються переважно дистанційні технології навчання та організації 

освітнього процесу, або одна з форм отримання освіти, за якою опанування тим чи іншим її 

рівнем за тією чи іншою спеціальністю (напрямом підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації) здійснюється в процесі дистанційного навчання. Серед факторів, 

які спричинили появу наприкінці XX ст. сучасних форм дистанційної освіти, можна вказати 

на визначальні: глобалізація, підвищення динаміки соціально-економічного розвитку 

суспільства, поява нових потреб тих, хто навчаються, і розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, їх всебічне впровадження практично в усі сфери життєдіяльності 

людини, необхідність широкого застосовування в освітній практиці як засобу навчання і 

предмета вивчення [2]. 

Спираючись на характерні риси і принципи реалізації дистанційного навчання, можна 

вказати на такі його специфічні якісні властивості: 

– гнучкість і адаптивність навчального процесу до потреб і можливостей студентів. Ті, 

хто навчаються, в основному, не відвідують регулярних занять, організованих за 

традиційною формою (лекцій, семінарів тощо), а працюють у зручний (як для викладача, так 

і для студента) для такої роботи час, у зручному місці й зручному темпі, що надає великі 

переваги для тих, хто бажає продовжити освіту без відриву від виробництва, навчатись у 

певному навчальному закладі, у певного педагога, вченого, коли реальні можливості для 

цього відсутні тощо); 

– модульність побудови навчальних програм. В основу програм дистанційного 

навчання покладений модульний принцип. Це дозволяє з переліку незалежних курсів-

модулів формувати навчальну програму, яка відповідає індивідуальним або груповим (напр., 

для персоналу окремої організації) потребам тих, хто навчається, враховувати вимоги 

корпоративної культури тощо; 

– нова роль викладача. При дистанційному навчанні спектр функцій, які виконує 

викладач (його називають тьютором), змінюється: деякі відомі функції, що притаманні і 

традиційним формам навчання, стають домінуючими (напр., координація навчально-

пізнавального процесу, коригування курсу, який викладається, керівництво навчальними 

проектами, перевірка поточних завдань тощо), а деякі виникають як нові (напр., 

консультування при складанні індивідуального навчального плану, управління навчальними 

групами взаємопідтримки, допомога студентам у їх професійному самовизначенні тощо); 

– спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень. У системах 

дистанційного навчання, поряд з традиційними формами контролю якості освіти, 

застосовуються і дистанційні (співбесіди, практичні, курсові та проектні роботи, екстернат, 

робота в середовищі комп'ютерних інтелектуальних тестових систем тощо); 



                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

59 

 

– використання базової і спеціалізованих комунікативних технологій підтримки 

взаємодії суб'єктів процесу дистанційного навчання. Визначальною технологічною ланкою в 

системах дистанційного навчання є технології теле- комунікацій та їх транспортна основа; 

– використання спеціалізованих засобів навчання. У системах дистанційного навчання 

як найбільш сучасних освітніх системах використовуються засоби навчання, що 

відповідають останнім досягненням світової науки й техніки; 

– використання спеціалізованих програмних засобів організаційної підтримки 

дистанційного навчання. Специфіка організації взаємодії суб'єктів процесу дистанційного 

навчання (студентів, тьюторів, організаторів дистанційного курсу, персоналу, що відповідає 

в навчальному закладі за загальну організацію дистанційного навчання студентів за повними 

навчальними програмами), а також складність забезпечення якісного управління 

дистанційним навчанням при значній чисельності студентів спричинили необхідність 

створення і застосування в системах мережевого дистанційного навчання спеціалізованих 

програмних засобів – інформаційних систем дистанційного навчання; 

− використання спеціалізованих форм організації навчальної діяльності та ІКТ 

орієнтованих педагогічних технологій. У процесі мережевого дистанційного навчання 

переважно використовуються такі форми організації навчальної діяльності: спрямоване 

навчання (directed study), орієнтоване на самоосвіту студента; кероване навчання (instuctor-

led learning), яке здійснюється під керівництвом тьютора. Ці форми організації навчальної 

діяльності можуть застосовуватись як самостійно, так і в поєднанні одна з одною; 

− використання стандартизованих процедур і протоколів взаємодії у мережевих 

системах дистанційного навчання. Зважаючи на глобальні масштаби і міжнародний, 

екстериторіальний характер ринку освітніх послуг, що формується багатьма різними 

системами дистанційного навчання, а також необхідність забезпечення сполученості та 

узгодженості функціонування і розвитку як окремих систем дистанційного навчання, так і 

ринку розподіленого навчання в цілому, основні процедури і протоколи взаємодії у сітьових 

системах дистанційного навчання стандартизуються; 

– створення єдиного інформаційно-освітнього середовища підтримки функціонування 

і розвитку систем мережевого дистанційного навчання. Типовою для багатьох країн 

ситуацією на початковому етапі створення систем мережевого дистанційного навчання є 

неупорядкований, значною мірою спонтанний характер формування таких систем на рівні 

окремих вищих навчальних закладів; 

– економічна ефективність. З економічної позиції, системи дистанційного навчання, 

які побудовані на базі переважного використання електронних мережевих технологій 

підтримки взаємодії суб'єктів процесу дистанційного навчання, є найбільш привабливими, 

особливо за великої кількості студентів. 

Наразі в Україні та за її межами дистанційна форма навчання серед абітурієнтів 

набуває усе більшу популярність. З року в рік кількість ВНЗ, що вводять дистанційну форму 

навчання зростає, також збільшується і кількість спеціальностей за цією формою навчання. 

Однак, недоліки технічного, кадрового та фінансового забезпечення стримують процес його 

поширення й розвитку.  

Вищі навчальні заклади мають організовувати професійну підготовку або підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу до викладання у новому інформаційно-

освітньому середовищі, яким виступає система дистанційного навчання, а також персоналу 

вищого навчального закладу до роботи в умовах дистанційної освіти. 

Важливою проблемою є підготовка тьютора до роботи у системі дистанційного 

навчання. Тьюторство – це спеціалізація професійної діяльності викладача в умовах 

дистанційної форми навчання. Процес підготовки тьюторів орієнтується на розвиток у них 

комунікативних, аналітичних, рефлексивних умінь та навичок, психологічної готовності 

працювати у віртуальному просторі, навичок фасилітації, тобто налагодження та підтримки 

інформаційних зв'язків і взаємодії між слухачами та іншими учасниками системи 
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дистанційної освіти, регулювання різних проблем, розв'язання конфліктів, адаптації слухачів 

до нової форми навчання [4]. 

В умовах дистанційного навчання основним завданням тьюторів є керування 

самостійною роботою слухачів, що дозволяє виконання ними таких функцій: формування 

спонукальних мотивів; постановка цілей і завдань; передавання знань, досвіду; організаційна 

діяльність; організація взаємодії між слухачами; контроль процесу навчання. Викладач-

консультант (тьютор) дистанційної освіти має відповідати за зміст навчально-методичних 

матеріалів з його дисципліни або інших дисциплін. Тьютор здійснює методичне керівництво 

навчальним процесом, відповідає на питання студентів і проводить перевірку результатів їх 

тестування зі своєї дисципліни. Студент, що навчається за даною технологією, має право 

доставити викладачу запитання, що виникли у нього під час вивчення кожного розділу 

дисципліни, і відіслати їх електронною поштою. 

Тьюторство як окремий вид викладацької та тренерської діяльності тісно пов‘язане з 

інтернет-технологіями та електронним навчанням (е-навчанням). Майбутній викладач-

тьютор має освоювати професію одночасно з освоєнням ключових принципів і технологій е-

навчання як користувач і майбутній куратор у системах дистанційного навчання. Отже, 

професійна підготовка викладачів-тьюторів повинна в більшій мірі здійснюватися за 

допомогою дистанційної форми навчання засобами інтернет або за допомогою моделювання 

мережної взаємодії викладача і студентів у ході очних занять. 

В обов'язки тьютора входять наступні завдання: проводити тьюторіали в навчальній 

групі; організовувати роботу в інтернет-конференції групи; консультувати та підтримувати 

слухачів; здійснювати інтерактивний зворотний зв'язок щодо виконаних практичних завдань; 

підтримувати у слухачів зацікавленість у навчанні впродовж всього курсу; надавати 

можливість слухачам спілкуватися з тьютором за допомогою телефону, пошти, електронної 

пошти і інтернет-конференцій.  

Навчитися швидко і кваліфіковано виконувати такі завдання можливо лише за умови 

упровадження доцільних методів, форм і засобів професійної підготовки викладачів-

тьюторів. 

Головні проблеми створення і впровадження систем дистанційного навчання є 

комп'ютерно-технологічна, організаційно-управлінська, психолого-педагогічна, фінансово-

економічна і нормативно-правова. Поряд з усвідомленням необхідності комплексного і 

збалансованого вирішення кожної з цих проблем слід виділити психолого-педагогічну, як 

таку, теоретичне і практичне вирішення якої сьогодні є завданням найбільш складним, до 

необхідної межі не визначеним і тому належним чином не розв'язаним. 

Для цього необхідно визначити відмінності у можливостях і обмеженнях, 

притаманних традиційним та дистанційним технологіям навчання. Важливо використати 

найбільш суттєві переваги дистанційних технологій, напр., екстериторіальність, синхронний 

і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу (викладач – учень, учень – 

учень, учень – навчальна група); можливість використання кращих викладачів; практичне 

засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження комп'ютерних 

технологій в освітні системи тощо [1]. Досягти цієї мети – означає утвердити дистанційне 

навчання як рівноправну форму отримання освіти в сучасних умовах суспільного розвитку, 

форму, яка забезпечує рівний доступ до якісної освіти широких верств населення, створити 

необхідні умови для реалізації в освітніх системах принципів відкритої освіти [5]. 

Отже, розробка теоретико-концептуальних основ побудови, практична реалізація 

моделі підготовки викладачів вищої школи та проектування маршрутів професійної 

підготовки до здійснення дистанційного навчання, на нашу думку, повинні спиратися на 

наступні засади: 

1. Професійна підготовка викладачів вищої школи інноваційним технологіям 

дистанційного навчання, що відображає в собі специфіку сучасної професійної освіти, може 

внести істотний внесок в їх професійну підготовку. 
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2. Розробку та реалізацію професійної підготовки викладачів вищої школи необхідно 

проводити з урахуванням основних аспектів дистанційного навчання: технічного, психолого-

педагогічного, соціального, економічного, з урахуванням особливостей проектування 

тренінгових програм для викладачів і студентів, особистісної орієнтації і досягнень 

викладачів вищої школи, а також з урахуванням оперативної та індивідуально спрямованої 

діагностики та корекції їх підготовки. 

3. Продуктивність функціонування професійної підготовки викладачів вищої школи 

забезпечується реалізацією сукупності умов, які сприяють включенню викладачів в активну, 

різноманітну навчальну діяльність у режимі реального часу. 

4. Результативність використання професійної підготовки викладачів вищої школи 

може бути визначена за допомогою спеціально розроблених механізмів моніторингу якості в 

процесі професійної підготовки викладачів. 

Висновки та перспективи подальший досліджень. Сьогодні в Україні діють курси 

навчання для тьюторів, що дозволяє якісно підготувати спеціалістів для роботи у системах 

дистанційного навчання вищих навчальних закладів. Проте є необхідність подальшого 

впровадження даної технології в інших навчальних закладах і більш широкого застосування 

різноманітних форм підготовки тьюторів: тренінги, конференції, виїзні семінари тощо. 
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Teacher-Tutor as a subject of distance learning in high establishment. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of improving the quality of education on the basis of 

introduction into the educational process of distance learning. It is determined that distance 

education is a kind of educational system, which uses mainly remote learning technologies and 

educational process organization, or one of the forms of obtaining education, in which the mastery 

of one or another of its levels in one or another specialty is carried out in the process of distance 

learning. Factors that contributed to the emergence of forms of distance education are: 

globalization, increasing the dynamics of socio-economic development of society, the emergence of 

new needs of those who study, and the development of information and communication 

technologies, their full implementation in virtually all spheres of human life, the need for wide 

application in educational Practice as a means of learning and subject of study. It is established that 

the effectiveness of distance learning depends on the professional training of the teacher-tutor as a 

subject of the educational process. The process of training the tutors focuses on the development of 

their communicative, analytical, reflective skills and psychological readiness to work in the virtual 

space, the skills of facilitation, that is, the establishment and maintenance of information links and 

interaction between the listeners and other participants in the system of distance education, the 

regulation of various problems, conflict resolution, adaptation of listeners to a new form of learning. 

The author stresses that the main problems of the creation and implementation of distance learning 

systems are computer-technological, organizational-managerial, psychological and pedagogical, 

financial-economic and normative-legal. Along with the awareness of the need for an integrated and 

balanced solution to each of these problems, one should highlight the psychological and 

pedagogical as such, the theoretical and practical solution of which today is the task of the most 

complex, to the required boundary is not defined and therefore not properly resolved. The 

conceptual foundations of practical implementation of the model of training of teachers of higher 

education and designing the routes of their professional training for the implementation of distance 

learning are determined. 

Key words: tutor, tutoring, distance learning, informatization, modernization of higher 

education, Internet conferences, training programs, professional training of teachers. 
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INTERSUBJECT CONNECTIONS IN PROFESSIONAL TRAINING OF AIR TRAFFIC 

CONTROLLERS 

 

This article deals with the problem of air traffic controllers’ professional training 

improving, the basis of which is the full use of the feedback results in training taking into account 

the intersubject connections of professionally oriented disciplines. The analysis of the theoretical 

foundations of integrated processes to training has been performed. The main principles of 

intersubject connections concerning their usage in correctional work of air traffic controllers’ 

professional training have been substantiated. 

Key words: air traffic controller, feedback, intersubject connections, correctional work, 

intersubject integration, professionally oriented disciplines. 

 

Formulation of the problem. The analysis of the aviation incidents occurrence statistics 

showed that the mistakes in the interaction between aircraft crews and air traffic control (ATC) 

make up 17,6% of the overall characteristics of aviation incidents and accidents classification due to 

causal factors. An important factor in this is the insufficient level of professional reliability of 

knowledge, skills and abilities of air traffic services (ATS), which leads to a decrease in the safety 

of flights, especially in extreme conditions of flight. Therefore, the need to improve the training of 

future ATC controllers is unquestionable. An analysis of the up-to-date preparation of future air 

traffic controllers in Ukraine has shown that there is still a tendency for future specialists to be 

trained, whose professional level is determined by the system of acquired professional knowledge, 

skills and abilities that provide targeted pedagogical activity under standard conditions, without 

taking into account the need for intersubject integration. 

Analysis of recent research and publications. Modern professional education should 

ensure that students develop a holistic vision of their future professional activities and systems of 

qualitatively new integrated knowledge. This is especially true for aviation specialists. This requires 

the foundation of profession education on the basis of integration. Many important scientific works 

are devoted to this important issue in pedagogical theory and practice. 

The concept of integration is considered by scientists in various aspects, V. V. Levchenko 

made a generalization of integration research directions in pedagogical science: 

1. Philosophical and scientific research studies, which are considered: general theoretical 

problems of integration; the integration of disciplines and scientific knowledge in certain branches 

of science; integration in the field of human studies and humanities; integration in the field of 

interaction of socio-humanitarian and natural science; integration in the field of technical sciences, 

the interconnection of technical and natural sciences, technical and social sciences. 

2. Methodological researches, which are considered: tools of providing pedagogical 

integration; essentially – categorical characteristics of pedagogical integration; integrative concepts 

in pedagogical science. 

3. Applied research regarding the problems of practical integration [5]. 

So the works of Z. A. Malkova, N. D. Nikandrov, B. S. Gershunsky and others are devoted 

to the integration processes in education, which influence the development of pedagogical science, 
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as well as the integration of its functions. Reflections of integration processes in the study that take 

place in science are given in the works of A. P. Belyaev, I. D. Zverev, V. N. Maximova and others. 

Attention was paid to the analysis and determination of objective grounds, factors, essentially 

categorical characteristics of pedagogical integration in the researches of S. Yu. Burilova., 

V. I. Zgvyazinsky, G. F. Fedorets. Other researchers also investigated other aspects of integration 

(Y. S. Tunnikov, Y. I. Dick, A. Y. Danylyuk, A. A. Pinsky, V. V. Usanov, N. E. Kuznetsova, 

M. Pak, etc.). 

The researchers investigate the directions of theoretical and practical basis of integration: 

methodological substantiation of integration problems; definition of the structure of integrated 

knowledge; research of systemological aspects of integration; problems of integrative processes in 

education; development of ways to introduce integration into the educational process; integration of 

control elements in modular training; integration of theoretical and production aspects of learning; 

probabilistic-statistical aspects of integration; integration in graduate education; interconnections of 

integration and differentiation; psychological aspects of integration etc. Leading scientists from these 

areas of education on the integrative basis are: S. U. Goncharenko, Yu .I. Malyovany, O. V. Sergeyev, 

I. M. Kozlovskaya, T. M. Usatenko, O. I. Julik, Y. B. Yavorsky, І. М. Bogdanova, L. V. Vychorova, 

T. O. Gorzii, O. T. Prokaza, E. M. Romanenko, L. I. Dzhulay, T D. Yakimovich etc. 

The purpose of the article is to study, analyze the main provisions of intersubject 

connections in education, as well as to substantiate these provisions for using in the professional 

training of future air traffic controllers. 

Presentation of the main material. From the point of view of S.U. Goncharenko a 

productive learning of knowledge by a student, his intellectual development depends on 

establishing broad ties between different sections of the course being studied and between different 

disciplines in general, that is, from the intrasubject and intersubject integration [3]. Integrated 

learning, in which the material is complemented and repeated in other areas, gives a much better 

result than traditional study of subjects. An integrated approach contributes to the development of 

system knowledge, develops the ability to transfer them to other branches. 

The concept of intersubject integration is understood by scientists in a broader sense than 

intersubject connections. Intersubject connections represent a reflection of the subject content of 

those dialectical interactions that objectively act in nature and are recognized by modern sciences. 

Integration consolidates not only the interconnection but also interpenetration of separate 

educational subjects in one another. Intersubject connections represent one of the important 

psychological and pedagogical conditions for increasing the accessibility and scientific knowledge 

of learning, its connection with the environment, activating cognitive activity and improving the 

process of knowledge formation, skills and abilities of students. At the same time, integration 

contributes to the systematic and holistic knowledge of the world. These general provisions relate to 

the use of integrative connections in the study of any subject. The basis of integration processes in 

education is the theory of intersubject connections which is gaining more and more attention in 

modern didactics. 

The problem of intersubject connections was considered from various aspects. So 

A. V. Usova considers intersubject connections to be a didactic condition for raising the scientific 

level of knowledge, forming a scientific outlook, developing thinking and creative abilities, and 

optimizing the learning process [8]. I. D. Zverev deduces problem of intersubject connections from 

the didactic principle of systemicity [4]. Intersubject connections include the mutual coherence of 

the education content from different subjects, the construction and selection of material defined by 

the general objectives of education as well as the optimal consideration of cognitive tasks 

determined by the specifics of each subject. V. N. Maksimova refers intersubject connections to one 

of the principles of learning [7]. N. A. Loshkaryova, studying the definition of this concept in 

pedagogical literature, defines its duality – intersubject connections as a didactic form of reflection 

in the educational process of objective reality ties and intersubject connections as a pedagogical 

principle [6]. In addition intersubject connections enhance the interaction of all didactic principles 

in the learning process subordinating them to solving the problem of forming a holistic knowledge 
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system [6]. 

The use of intersubject connections in the lessons allows: 

– to increase the motivation of students to study the subject; 

– to master the material, to improve the quality of knowledge better; 

– to intensify cognitive activity of students at the lessons; 

– to facilitate students' understanding of phenomena and processes which are studying; 

– to analyze, compare facts from different fields of knowledge; 

– to carry out a holistic scientific perception of the surrounding world; 

– to realize the educational opportunities of each student fully [4; 7]. 

I. D. Zverev distinguishes three types of intersubject connections based on the structure of 

educational subjects and the structure of the learning process, the commonality of which is the basis 

of this classification: 

– content-information links, that is, connections on the content of knowledge; 

– operational-activity relations, that is, connections on the basis of educational and 

cognitive activity and skills of students in studying process; 

– organizational-methodical connections, that is, connections on the basis of various 

methods and organizational forms [5]. 

Scientists believe that the implementation of intersubject integration should go in the 

following directions: the study of new material taking into account the content of related subjects, 

the logic-semantic concept of various areas of scientific knowledge, the content of the curriculum; 

complex-logical correlation of types and forms of educational, diagnostic and correction-assessment 

activity; continuous study of the subjects motives dynamics of the educational process [2]. In 

addition intersubject integration is a prerequisite for the learning process. If intersubject integration 

is a condition for the implementation of the educational process, the form of integration is 

intesubject connections [2]. 

In modern didactics there is no unity in the views concerning the semantics of the concepts 

of «intrasubject» and «intersubject»; in various scientific studies, these identical concepts are found 

which, in the general sense, imply the need for interpenetration of the contents of educational 

sujects in order to achieve the tasks of learning. Thus, some researchers, under intersubject 

integration, consider the interpenetration of various academic disciplines contents and the creation 

of a single educational potential through the use of innovative pedagogical methods, tools and 

organizational forms of learning [9]. At the present stage intersuject integration is impossible 

without the informatization of education without the use of the modern forms and means of study. 

In the study of S.Yu. Burilova it was found that one of the reasons for the inconsistency 

between the content of professional training and the needs of modern production is a violation of 

the principle of interdisciplinarity in future professionals training [1]. The lack of well-established 

connections between subjects leads to the fact that students experience difficulties in transferring 

objectively sufficient knowledge to solve problems of a new subject. 

All these provisions are very important for future air traffic controllers‘ training. 

Modern science and production require high demands on the content of higher education and 

in particular on the content of higher education of future air traffic controllers. An important 

condition for the reliable maintenance of air traffic service is the prepared air traffic controllers' 

readiness to solve problems of professional activity in different conditions of activity. But, as 

research shows, even graduates with a high level of knowledge develop such kind of readiness after 

several years of practical activity. This means that there are problems in professional training and 

there is a gap between the content of professional training and the needs of modern production. One 

of the reasons for this inconsistency is the inadequate development of interdisciplinarity in future 

professionals‘ training. But as you know air traffic services are a comprehensive quality education 

based on the unification of related professionally oriented subjects elements (Radiotelephony, Air 

Traffic Control, Professional English Language (Aviation), practical training on ATS simulators). 

Such a process of merging into a single whole of differentiated elements should lead to new 

qualitative and potential possibilities of this integrity, as well as changes in the properties of the 
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elements themselves. 

From our point of view in future air traffic controllers‘ training insufficient attention is paid 

to the intersubject connections of professionally oriented subjects, there is no close relationship 

between simulator and theoretical training, the work of teachers of professionally oriented subjects 

is not well coordinated, and feedback results are not taken into account during training. All these 

require the introduction of an integrated approach to future air traffic controllers‘ training. It is well 

known that wrong or ineffective technology of intersubject connections implementation raises the 

problem of transferring knowledge because knowledge which is formed in this way can not be 

integrated into previously existing structures, and lead to memory overload [1]. Such an approach 

hinders the development of thinking and ultimately reduces the level of a future specialist 

professional training. 

An integrated approach in the training of professionally oriented subjects is defined as the 

real embodiment of the integration principle in the professional activity of the teacher: a set of 

tasks, content, forms, methods, techniques, means in the study of interrelated material of related 

professionally oriented subjects for the creation of system knowledge in the field of air traffic 

service that affect the formation of professionalism of cadets. In this case the integrated unit and the 

basis of the interaction of professionally oriented subjects should be the process of radio telephony 

exchange in air traffic service. 

The full operation of intersubject connections in air traffic controllers‘ training involves the 

consideration of feedback results through not only the analysis of false actions on the ATS 

simulators but also the correction of the content of pre-flight training taking into account these 

errors. Within this controlled system replenishment of terminology, facts and concepts will be 

carried out to prepare future air traffic controllers for ATS. 

One of the components of such a system is the electronic learning device (ELD) from the 

radio telephony exchange, its content is based on the principles of intersubject integration. It was 

found that the implementation of intersubject integration should go in the direction of studying the 

new material taking into account the content of adjacent professionally oriented subjects, the 

logical-semantic concept of various areas of scientific knowledge, the content of the curriculum; 

complex-logical correlation of types and forms of educational, diagnostic and correction-assessment 

activity. ELD on radio telephony exchange just combines the above-mentioned directions, that is: 

training, control, intersubject connections taking into account feedback results of pre-flight and 

simulator training. 

In order to develop correction training strategies the main errors of the radio telephony 

exchange of operating air traffic controllers and 3, 4, 5 courses cadets of Kirovohrad Flight 

Academy of National Aviation University were collected, analyzed and classified while having 

practical training on the simulators. As it was found out the errors have intersubject character 

indicating the weakness of existing intersubject connections (Radiotelephony, Air Traffic Control, 

Professional English Language (Aviation), Practical Training in ATS Simulators), inadequate 

coordination, inadequate use of feedback results etc. Radiocommunication errors are divided into 7 

main groups, namely: understanding the situation, correct use of phraseology, ATS procedure; 

deviation from the rules of phraseology when making up phrases; incorrect and indistinct phrases 

pronunciation; the use of outdated phraseology, issuing unnecessary information to the pilot; 

translation errors; small vocabulary in extreme conditions of activity. According to these groups 

ELD correction exercises have been developed. 

Conclusions. The introduction of a managed training system taking into account feedback 

outcomes is important in terms of the fact that the organization of air traffic is an integrative entity 

by its very nature. The effectiveness of air traffic controllers‘ professional activity depends on the 

possession of profound integrative knowledge from a variety of professionally oriented subjects, 

readiness for professional activity in different conditions. Thus the constant increase in the amount 

of information and the limited time of the training, the need for correction training, the intersubject 

nature of system knowledge of air traffic services require further improvement of future air traffic 

controllers training. 
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Міжпредметні зв’язки в професійній підготовці авіадиспетчерів. 

У статті розглянута проблема вдосконалення професійної підготовки авіадиспетчерів, 

основою розв‘язання якої є повноцінне використання результатів зворотного зв‘язку в 

підготовці з урахуванням міжпредметних зв‘язків професійно-орієнтованих дисциплін. 

Проведено аналіз теоретичних засад інтеграційних процесів в навчанні. Обґрунтовано 

основні положення міжпредметних зв‘язків щодо їх використання в корекційних заходах 

професійної підготовки авіадиспетчерів. 

Ключові слова: авіадиспетчер, зворотний зв‘язок, міжпредметні зв‘язки, корекційна 

робота, міжпредметна інтеграція, професійно-орієнтовані дисципліни. 

 

Abstract 

This article deals with the problem of air traffic controllers‘ professional training improving. 

The analysis of the aviation incidents occurrence statistics of recent years has been made and the 

mistakes in the interaction between aircraft crews and air traffic control have been revealed, 

calculated and shown. The main provisions of intersubject connections in education, as well as 

substantiations of these provisions for using in the professional training of future air traffic 

controllers, have been analyzed. The basis of this problem is the full and correct use of the feedback 

results in training. The intersubject connections of professionally oriented disciplines should be 

taken into account while working with the feedback results. The problem of intersubject 

connections has been considered from various aspects and the resuts of recent researches have been 

performed. The concept of integration, which has been considered by numerous scientists in various 

aspects, has been performed. Reflections of integration processes in the study that take place in 

science have been given. The analysis of the theoretical foundations of integrated processes to 

training has been performed. It has been proved that the concept of intersubject integration is 

understood by scientists in a wider sense than intersubject connections. The electronic learning 

device from the radio telephony exchange, which content is based on the principles of intersubject 

integration, has been introduced and its advantages have been performed and described. It has been 

found that the implementation of intersubject integration should go in the direction of studying the 

new material taking into account the content of adjacent professionally oriented subjects, the 

logical-semantic concept of various areas of scientific knowledge, the content of the curriculum; 

complex-logical correlation of types and forms of educational, diagnostic and correction-assessment 

activity. The necessity of the introduction of an integrated approach to future air traffic controllers‘ 

training has been proved and shown. Radiocommunication errors, which could occur during 

communication between pilots and air traffic controllers, have been divided into groups. The main 

principles of intersubject connections concerning their usage in correctional work of air traffic 

controllers‘ professional training have been substantiated. 
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Національна академія Національної гвардії України 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

КУРСАНТІВ У ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

На якість підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах впливає як 

зміст, форми і методи роботи, так і психофізіологічні особливості самих курсантів. 

Необхідність досліджень психофізіологічного стану майбутніх офіцерів і актуальність 

проблеми стає очевидною при спеціалізованій підготовці і в умовах виконання службово-

бойових завдань. Розглянуто сутність поняття «психофізіологічний стан». На основі 

системного підходу охарактеризовані критерії (структурні і функціональні компоненти), а 

також показники психофізіологічного стану курсантів. 

Ключові слова: психофізіологічний стан, системний підхід, особливості, критерії, 

показники, теппінг-тест. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток військової освіти в Україні пов‘язаний як 

з підвищенням якості освіти випускників вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), так 

і з пошуком нових підходів до організації та проведення навчального процесу. Важливою 

складовою в системі якісної підготовки майбутніх офіцерів є не тільки повноцінне 

забезпечення курсантів сучасними технічними засобами, підручниками і посібниками, а й 

нові підходи до викладання навчальних дисциплін, пошук ефективних методик досягнення 

суб‘єктом мети освітньої діяльності. Якість підготовки майбутніх офіцерів залежить не 

тільки від умов навчання, професійного рівня професорсько-викладацького складу, 

матеріально-технічної бази, а й психофізіологічних особливостей курсантів, їх стану 

здоров‘я. Тому особливої актуальності набуває проблема дослідження і обліку 

психофізіологічних особливостей курсантів під час навчання у ВВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження особливостей 

психофізіологічного стану особистості в процесі навчання не нове, воно піднімалось ще 

задовго до становлення сучасної системи освіти. На цю тему є велика кількість міркувань, 

теоретичних розробок, їх практичних застосувань, досліджень тощо. Психологи і педагоги 

різних країн і в різні часи намагалися розібратися в необхідності опори на психофізіологічні 

особливості особистості в процесі навчання і виховання. Більшою мірою їх думки сходилися 

на тому, що підвищення результативності процесу навчання, виховання та розвитку в цілому 

залежить від того, в якому обсязі охоплені та оброблені основні психофізіологічні 

особливості з урахуванням різноформатних особистостей досліджуваної групи. 

Поняття «психофізіологічний стан» дуже близьке до поняття «функціональний стан», 

але не тотожне йому. На відміну від розуміння стану людини, як простого комплексу або 

сукупності показників, поняття психофізіологічного стану розглядається як єдина система, 

спираючись при цьому на методологічну базу теорії функціональних систем П. Анохіна [1]. 

Подання про системну організацію психофізіологічного стану знайшло своє підтвердження в 

експериментальних дослідженнях [5]. 

Є. Ільїн визначає психофізіологічний стан як цілісну реакцію особистості на зовнішні 

і внутрішні стимули, спрямовану на досягнення корисного результату [4]. 

Л. Дика під психофізіологічним станом розуміє систему психофізіологічних і 

психічних функцій, що визначають продуктивність професійної діяльності і працездатність 

людини на даному відрізку часу [2]. 

Вивчення матеріалів попередніх досліджень і результатів наукових робіт дозволило 

встановити, що на ефективність навчальної діяльності курсанта впливають його спеціальні 
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інтелектуальні якості: швидкість і обсяг сприйняття, швидкість переробки інформації, 

розвиток оперативного мислення, хороша пам'ять, стійкість уваги та ін. [3; 7]. Саме тому 

вивчення особливостей нервової системи і протікання нервових процесів викликає 

особливий інтерес і є актуальним питанням системи відбору та підготовки курсантів. На 

сьогодні існує необхідність врахування не тільки загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості молодих людей, які хочуть пов‘язати своє життя з військовою справою, а й 

контролю функціональних можливостей їх організму для більш точного і правильного 

підбору спеціалізації в системі організації військової підготовки і спрямованості 

навантажень під час занять. 

Отже, до психофізіологічних властивостей відносять нервово-емоційну стійкість, 

врівноваженість нервових процесів, витривалість, фізичну і розумову працездатність, 

точність тощо. У процесі навчання і розвитку особистості деякі психофізіологічні 

властивості можуть активно розвиватися і вдосконалюватися, інші – залишаються більш 

стійкими. Вчені виділяють типологічні властивості вищої нервової діяльності, які зберігають 

індивідуальні ознаки і особливості протягом усього життя людини. 

Мета статті – визначити критерії та показники психофізіологічного стану курсантів, а 

також встановити найбільш прості та доступні методи вивчення цих особливостей для 

врахування під час навчання в ВВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. На наш погляд, психофізіологічний стан особистості 

являє собою цілісну, складну, динамічну, ієрархічну, саморегулюючу систему, що 

складається із структурних (фізичне і психічне здоров‘я) та функціональних компонентів, які 

поділяються на внутрішні (сфери особистості) і зовнішні (соціальні, природні фактори) 

компоненти, які, в свою чергу, формуються під впливом соціуму та середовища діяльності. 

Оскільки психофізіологічний стан людини формується в процесі та під впливом 

конкретної діяльності, системоутворюючим фактором системи психофізіологічного стану 

людини може виступати результат досягнення суб‘єктом мети діяльності – адаптація 

організму. 

Таке уявлення про психофізіологічний стан особистості створює передумови до його 

розуміння як цілісної складної системи. Цілісний та системний підходи до дослідження 

психофізіологічного стану особистості дозволяють враховувати різні види станів, 

компоненти і показники психофізіологічного стану. Розглянемо їх більш детально. 

Для вирішення поставлених завдань, на наш погляд, необхідне використання 

комплексу методів досліджень: спостереження, анкетування, психофізіологічні тестування, 

методи математичної статистики та ін. 

Виходячи з розуміння психофізіологічного стану людини як системи, вважаємо за 

доцільне застосування системного підходу до дослідження психофізіологічних особливостей 

курсантів під час навчання у ВВНЗ. 

Використання комплексу методів досліджень – вивчення медичної документації, 

спостереження, анкетування та ін. – дозволяють розглянути цю проблему в історичній 

площині та виявити тенденції. 

Структурно-функціональний аналіз дозволяє визначити структурні та функціональні 

компоненти психофізіологічного стану курсантів. 

На підставі розробленої нами моделі культури здоров'я особистості [6] визначимо 

основні критерії та показники, які необхідно враховувати при організації досліджень 

психофізіологічного стану курсантів під час навчання у ВВНЗ. 

До структурних компонентів належать: 

– фізичне здоров‘я, його показниками є: наявність вроджених вад, диспансерний 

облік, група здоров'я, медична група; 

– психічне здоров‘я, яке характеризується такими показниками: темперамент, 

характер (орієнтація), емоційна сфера, мотивація і пізнавальна активність. 

До функціональних (внутрішніх) компонентів відносяться основні сфери особистості: 
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– мотиваційна сфера особистості, що характеризується такими показниками: 

мотивування та мотивація; 

– когнітивна сфера особистості, показниками якої є розвиток мислення, 

інтелектуальний розвиток, усвідомленість і глибина знань; 

– афективна сфера особистості, де показниками є емоційний стан у ВВНЗ, сім'ї, з 

друзями; 

– ціннісна сфера особистості, її показники – переконання, інтереси; 

– поведінкова сфера особистості, що характеризується такими показниками: вміння і 

навички в навчанні та життєдіяльності, саморегуляція поведінки. 

До функціональних (зовнішніх) компонентів відносяться: 

– соціальні фактори (характеризуються такими показниками: взаємовідносини з 

командирами, викладачами, одногрупниками, в сім'ї); 

– природні фактори (характеризуються такими показниками: умови проживання, 

навчання, праці, відпочинку). 

За допомогою вищенаведених критеріїв і їх показників можна з високим ступенем 

достовірності визначити психологічний тип і психофізіологічні особливості особистості 

курсанта. 

Критерії та показники, визначені нами, вимагають розробки комплексу методик 

дослідження психофізіологічних особливостей курсантів під час навчання у ВВНЗ. 

Протягом тривалого часу для вивчення сили нервової системи використовувалися 

методики («Зовнішнє гальмування» і шкірно-гальванічний варіант методики «Погашення з 

підкріпленням» – в лабораторії В. Мерліна, електроенцефалографічний варіант методики 

«Погашення з підкріпленням» – в лабораторії В. Небиліцина). Однак в більшості своїй вони 

складні для масового використання, тому широкого поширення у фізіологів і психологів не 

отримали. 

Сьогодні найбільш оптимальним для вивчення психофізіологічних особливостей є 

методики експрес-діагностики властивостей нервової системи за психомоторними 

показниками, розробленими Є. Ільїним [3]. Теппінг-тест дозволяє відстежувати тимчасові 

зміни максимального темпу рухів кистю. Це дає можливість визначити основні властивості 

нервової системи, що має велике значення в дослідженнях особливостей психофізіологічного 

стану особистості в процесі навчання та подальшої життєдіяльності. 

За допомогою теппінг-тесту визначається витривалість нервової системи і 

обов‘язковою умовою виконання тесту для визначення сили нервової системи стає робота в 

максимальному темпі. Якщо ця умова не виконується, результати діагностування не 

зараховуються. Звідси випливає висновок: за витривалістю людини не можна судити про 

наявність у неї сили нервової системи. При роботі великої і середньої інтенсивності 

витривалість людей зі слабкою і сильною нервовими системами буває однаковою, але це 

відбувається завдяки різним психофізіологічним механізмам [3]. 

Таким чином, використання теппінг-тесту є найбільш простим і доступним методом 

визначення психофізіологічного стану курсантів, однак дещо обмеженим, оскільки 

залишаються не врахованими численні показники. 

Ще одним не менш доступним і простим методом дослідження психофізіологічного 

стану особистості є колірний тест Люшера, який дозволяє визначити наявність емоційного 

конфлікту в дослідного і оцінити його ступінь, ймовірність не адаптивної і погано 

передбачуваної поведінки тощо. 

Однак, як і в теппінг-тесті, колірний тест Люшера має свої особливості і обмеження. 

Тестові кольори експериментально підібрані автором (М. Люшером) і адекватна діагностика 

дослідного можлива лише при використанні стандартного набору колірних стимулів. 

Процедура колірного ранжирування, як єдино можливого способу виявлення типу 

відношення до кольору, а отже і – «колірного типу» особистості, на думку критиків цієї 

методики, є обмеженою. М. Люшер сам, розуміючи обмеженість такого підходу, вказує на 
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необхідність розпізнавання даних типів методом експертного спостереження, а не колірних 

виборів [8]. 

Беззаперечною перевагою колірного тесту Люшера є можливість не тільки точно 

виміряти психологічний стан, а й отримати розуміння витоків внутрішньоособистісних 

конфліктів, що дозволяє побудувати адекватну систему психотерапевтичних впливів. 

Дослідження психофізіологічного стану курсантів під час їх навчання у ВВНЗ вимагає 

системного поглибленого психологічного вивчення і відбору верифікованих методик 

дослідження та їх стандартизації з урахуванням сучасних умов, а також розробки 

ефективних методів вирішення проблеми. 

Необхідність дослідження психофізіологічних особливостей курсантів під час 

навчання у ВВНЗ зумовили розробку комплексу заходів, що використовуються 

психологічною службою ВВНЗ, серед яких: тренінгові заняття з розвитку професійної 

пам‘яті, уваги і спостережливості; ідеомоторні тренування; тренінгові заняття з 

використанням елементів несподіванки, дефіциту часу, шумових і вогневих ефектів 

(морально-психологічна смуга); тренінгові заняття з освоєння ситуацій, пов‘язаних зі 

сприйняттям страждань, крові, поранень, важких травм; навчання основам аутогенного 

тренування; тренінгові заняття самонавіювання, самопереконання, настрою; ситуативно-

образні психорегулюючі тренування, уявне перерахування військовослужбовцям 

індивідуально-ціннісних якостей і ситуацій, в яких він мав певні досягнення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані результати дозволяють 

рекомендувати розроблену систему критеріїв і показників для дослідження 

психофізіологічних особливостей курсантів під час навчання у ВВНЗ. 

Знання психофізіологічних особливостей курсантів допоможе викладачам 

використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у викладанні, що 

значно підвищить ефективність засвоєння навчального матеріалу курсантами. Також можна 

припустити, що буде спостерігатися підвищення якості навчально-виховного процесу в 

цілому, рівень підготовки майбутніх офіцерів зросте. Раціонально підібрані принципи і 

методи роботи з курсантами на основі виявлених психофізіологічних особливостей 

підвищать пізнавальний інтерес і активність до навчання, поліпшать стан здоров‘я, а також 

сприятимуть формуванню особистісних та професійних компетентностей майбутніх 

офіцерів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вивчення 

психофізіологічних особливостей курсантів, зокрема достатності та повноти системи 

показників визначення їх психофізіологічного стану. Подальші дослідження ми пов‘язуємо з 

розробкою системи верифікованих і стандартизованих методик, ефективних прийомів 

дослідження психофізіологічних особливостей курсантів, а також вивченням можливостей 

управління цим процесом. 
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school. 

 

Abstract 

The quality of training cadets in higher military educational institutions is affected both by 

the content, forms and methods of work, and the psychophysiological peculiarities of the trainees 

themselves. The need to take into account the psychophysiological state of future officers and the 

urgency of the problem becomes apparent in specialized training and in the performance of combat 

missions.  

The purpose of the article is to determine the criteria and indicators of the manifestation of 

the psychophysiological state of the cadets, and also to establish the simplest and most accessible 

methods for learning these peculiarities for registration while studying at higher military 

educational institutions.  

The essence of the concept of «psychophysiological state» has been considered. On the basis 

of the system approach the criteria and indicators of the psychophysiological state of the cadets 

have been characterized. Structural components include physical and mental health. Functional 

(internal) components include the main spheres of personality: the motivational sphere, the 

cognitive sphere, the affective sphere, the value sphere, and the behavioral sphere. Functional 
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(external) components include social and natural factors. With the criteria and their indicators 

proposed by the author, it is possible to determine with a high degree of certainty the psychological 

type and psychophysiological peculiarities of the cadet's personality. 

The presented methods and features of their use for studying psychophysiological 

peculiarities of cadets: the method of express-diagnostics of the properties of the nervous system by 

psychomotor characteristics – the tapping-test (developed by E. Ilin); the method of the color test of 

Luscher, which provides an opportunity to accurately measure the psychological state, get an 

understanding of the sources of intrapersonal conflicts, which allows to build an adequate system of 

psychotherapeutic influences. 

Rationally selected methods and principles of working with cadets on the basis of identified 

psychophysiological peculiarities will increase cognitive interest and activity in learning, improve 

health, as well as contribute to the formation of personal and professional competencies of future 

officers. 

Key words: psychophysiological state, system approach, peculiarities, criteria, indicators, 

tapping-test. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ЧИННИК І УМОВА СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті на підставі теоретичного аналізу сучасних філософських психолого-

педагогічних досліджень розглядаються умови професійного й особистісного саморозвитку 

курсантів льотного ВНЗ. Визначальною умовою цього процесу є здатність курсанта до 

конструювання власного професійно-освітнього простору. Конструйований ним 

професійно-освітній простір і його здібність до конструювання складають процесуальну 

єдність професійного й особистісного саморозвитку. 

Ключові слова: категорія простір, професійно-освітній простір, професійний й 

особистісний саморозвиток, здібності до конструювання, автодидактичні навички. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на значну кількість психолого-педагогічних 

досліджень, проблема дослідження професійно-освітнього простору майбутніх авіаційних 

фахівців у льотних вищих навчальних закладах, як у теоретичному, так і в практичному 

плані залишається малодослідженою. Зокрема, недостатньо досліджена у теоретико-

методичному аспекті проблема розвитку особистості курсанта в контексті комплексного 

впливу різних чинників і умов на становлення навичок самоосвіти (автодидактичних 

навичок), побудові міжсуб‘єктної взаємодії у конструюванні власного професійно-освітнього 

простору а також умов само- творення в навчальній діяльності. Освітнє середовище вищого 

навчального льотного закладу як актуалізована цінність особистості дає, як уявляється, 

непогані відправні орієнтири для максимально можливого розуміння сутності поняття 

«професійно освітній простір», оскільки курсант сам обрав ВНЗ, виділив льотну професію як 

смисложиттєву цінність при засвоєнні якої творить самого себе і власний освітній простір за 

допомогою необхідних для цього особистісних якостей і дидактичних навичок. З огляду на 

зазначене стає зрозумілим, що орієнтирами і показниками якості формування професійної 

надійності льотного складу є не тільки традиційні критерії – рівень знань і навичок, але й 

розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутнього авіаційного фахівця, його 

здатності до прояву автономності, професійного й особистісного саморозвитку, творчого 

потенціалу в конструюванні власного освітнього простору й умов його як найповнішої 

інтеграції в професійне середовище. Орієнтиром визначення пріоритетних напрямів в 

організації процесу конструювання курсантом власного професійно-освітнього простору є 

розуміння процесу самовизначення як діяльності суб‘єкта в навчальній проблемній ситуації, 

спрямованій на вибудову власного алгоритму професійного і особистісного саморозвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. На рубежі тисячоліть (кінець XX – початок  

XXI століття) у філософії й гуманітарному знанні в цілому людство встигло пережити 

черговий пізнавальний поворот, який іменують персонологічним поворотом або «поворотом 

до особистості». Від онтології до гнесіології й далі через аксіологію і культурологію до 

персонології – це головна траєкторія домінанти філософствування останніх двох століть. На 

зміну гуманізму приходить гуманітарність як персонологія свободного духа а в перспективі 
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постлюдська персонологія, яка відкриває нові можливості для гуманітарного знання – 

єдність і універсальність духовного (science) [10]. Загальна тенденція цього етапу розвитку 

філософського знання вибудовує певні орієнтири розуміння категорії простору як акту 

креативності і відповідальності людини, як її дію по самотворенню. Для філософії освіти цей 

етап актуалізує процес вибору методу змістовного наповнення авторства самотворення. 

Шлях від гуманізму до гуманітарності виокремлює орієнтири, які об‘єднані думкою про 

універсальність духовного і сконцентровані на філософії імовірного (М. Епштейн), на 

філософії синергетичного конструювання власної особистості (Е. Князева, С. Курдюмов), на 

метафізиці особистості (концепція особистості філософії У. Соловйова, П. Флоренського, 

Л .Карсавіна), її автономії, внутрішньому досвіду, її духовності (С. Хоружій). Сформувався 

міждисциплінарний науковий напрям людиноцентризму в освітньому просторі, який 

спеціально досліджує креативну активність особистості (В. Кремень). Це і сприйняття 

навколишнього світу, і його інтерпретація, і пригадування, і культура осмислення, і 

методологія від першої особи, і віртуальні дії, що спрямовані на створення власного 

ментального архіву, на реалізацію персональної метафори.  

Актуалізація персонологічної проблематики відчутно змінила кут зору на традиційні 

проблеми самопізнання і саморозвитку. Поява у цьому контексті поняття «автопоетичність» 

(само- творення від греч. aυτος – сам + ποιησις – творити, творчість), автопоетичність 

особистісного росту (В. Курінський), поняття автономії розвитку особистості 

(самодетермініції) (Е. Дісі, Р. Райан) – все це ланки одного ланцюга, що похитнули усталені 

уявлення про освітній простір особистості, в якому народжується «сума внутрішніх рухів» 

(Ф. Ніцше) або «душа». Саме ці рухи особистості спонукають будувати своє, до 

саморозвитку (В. Курінський). Відшукувати ключ, здатний створювати можливість 

наукового наповнення процесу особистісного зростання, варто на шляхах осмислення 

універсальної синергетичної парадигми розвитку, яка стверджує варіативні шляхи 

теоретичного і практичного освоєння людиною дійсності (О. Вознюк, О. Дубесенюк) та 

створює універсальний семантичний простір – семантичний вакуум (В. Налімов). Відчути й 

схопити його сутність належить людині через тексти і сенс життєдіяльності. Людина не 

реалізує свій сенс життя в просторі і не отримує його від нього. Смисли існують одночасно 

як в просторі, так і в людині. Вони конструюють і перше, і друге [6]. Сталося так, що саме на 

рубежі тисячоліть проблема сприйнятття дійсності виявилася органічно включеною у 

процесс конструювання чи трансформацій особистісного світосприйняття. Так, на основі 

генетичної епістемології (Жан Піаже), системної теорії і кібернетики (Хайц фон Ферстер), 

антропології (Грегор Бейтсон), психології сприйняття (Ульрік Найссер), психотерапії 

(Пауль Ватцлавік), когнітивної психології (Єрнст фон Гласерсфельд), нейробіології і 

когнітивної науки (Умберто Матірана, Франціско Варела), синергетичного світобачення 

(Є. Князева, С. Курдюмов) та ін. сформувався конструктивний підхід, в рамках якого 

прийнято, що людина в своїх процесах сприйняття і мислення не стільки відображає світ, що 

нас оточує, скільки активно творить, конструює його. За фон Ферстером, проблематика 

«світосприйняття» актуалізує розуміння категорії «світ нашого досвіду» у комунікативному 

сенсі – як продукту конструктивної соціальної взаємодії. Науковець підкреслює, що світ, 

який нас оточує в тому вигляді, в якому ми його сприймаємо, являється нашим винаходом. 

То ж, для фон Ферстера людина – це «самостійна, автономна і організаційно замкнута 

сутність». Вона не відображає навколишній простір, а конструює його. Людина здатна до 

конструювання і себе, і світу та, головне, що ці два феномени людського буття процесуально 

єдині в індивідуально оформленому світі внутрішнього досвіду. 

Погляд на простір як на рівною мірою соціальний та екзистенційний конструкт, який 

є детермінантою людського буття, розвитку особистості й основою нормативної регуляції 

взаємодій в суспільстві, широко представлений у своєрідній скарбниці філософської думки, 

що перебуває у науковому обігу і справляє помітний вплив на спрямування суспільних 

процесів та на методологічні стратегії сьогодення. Не соціум існує в просторі, а простір 
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людського буття є формою існування соціума. Соціальний простір – це не просто умова 

цілісності, безперервності й організованості соціального процесу, це форма руху людського 

буття у вигляді певної координації людей, їх дій та певних умов, засобів й результатів 

життєвих процесів (П. Бергер, П. Бурдьє, Е. Гідденс, Т. Лукман, Ю. Хабермасс і ін.). На 

думку І. Шендріка такі поняття, як «освітній простір», «освітне середовище», «оточення», 

«вплив», «місце» мають спільний контекст – вони впливають на самозміни суб‘єкта 

діяльності. Ця властивість дає підстави розуміти ці поняття як явища, котрі мають єдині 

генетичні коріння і пов‘язані з процесом і результатом освіти кожної людини. Проте, вони 

мають певні відмінності й особливості взаємозв‘язку один з одним [8]. Зокрема, освітнє 

середовище – це система культурних фактів, яка винайдена людиною і являє собою як 

предмети її оточення, так і загальнолюдські способи задоволення людських потреб. Освітнє 

середовище – це умови виховання й освіти особистості. Від освіти й виховання залежить 

положення особистості в культурному середовищі. Саме це положення особистості визначає 

її культурне оточення. Рух особистості в освітньому середовищі супроводжується постійним 

освоєнням нових способів, знань, навичок і вмінь, т. б. зміст освіти і виховання як частка 

культурного середовища мають забезпечувати адекватність формуючої індивідуальної 

культури людини, її образ, оточення, в якому вона знаходиться. Засвоєння людиною змісту 

освіти і виховання пов‘язане з її вибором того, що необхідно саме їй. Освітній простір – це 

місце де зустрічається особистість з культурним фактом освітнього середовища. Саме тут 

цей факт отримує смислове значення для особистості, або не отримує. У тому випадку, коли 

культурний факт отримав особистісний сенс освітнє середовище перетворюється для 

особистості в освітній простір. Засвоєння людиною культурних фактів, які знаходяться в 

освітньому середовищі переживаються нею як подія і конститують тим самим свій освітній 

простір. Освітній простір як простір становлення самостійної особистості формується на 

основі освітнього середовища, культурні факти якого здобувають індивідуальний сенс [8]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів становлення особистості майбутнього 

авіаційного фахівця, який володіє здатністю конструювати власний професійно-освітній 

простір й створювати тільки cобі притаманний індивідуальний (оригінальний) алгоритм 

самоперевершування. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел свідчить, що освітній 

простір забезпечує формування у майбутніх фахівців синергетичної системи ключових, 

загальнопрофесійних, спеціалізованих і вузькоспеціалізованих компетентностей для 

ефективного здійснення професійної діяльності на основі нових аксіологічних орієнтирів, що 

відображають сучасні тенденції в світовій культурі й освіті [4]. Ця синергетична система 

включає в свою структуру, перш за все, такі цінності, як єдність знань і компетенцій, а також 

цінності, рефлексії й самопізнання. У дослідженнях Е. Зеєра до концептуальних положень 

організації професійно – освітнього простору автор відносить: активність, час, інформацію і 

самоорганізацію; біологічні, психофізіологічні, психологічні і соціальні чинники, індивідні 

властивості людини, а також випадкові події й обставини, що детермінують розвиток 

професійно-освітнього простору; особистісно-професійний потенціал людини як 

інтеграційну характеристику професійно освітнього простору, що постійно 

удосконалюється; професійний освітній простір як відкриту нерівноважну систему, котра не 

має меж власного розвитку [4].  

Для системи професійної освіти майбутніх авіаційних фахівців конструктивний підхід 

має особливий інтерес, оскільки реалії сьогодення такі, що невпинний потік нової інформації 

став доповнювати коло проблеми людського фактору в авіації. ВНЗ не встигає за новизною і 

різноманітністю інформації. Неможливо передбачити, що в майбутньому буде потрібно 

авіаційному фахівцю. Саме тому, мета професійної підготовки курсантів льотного ВНЗ в 

сучасних умовах має бути зорієнтована на пошук й конструювання способів отримання нової 

інформації, нових знань, на формування активної суб‘єктної позиції в навчальній діяльності, 

смаку до професійного й особистісного саморозвитку Особистість з сформованим 
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конструктивним мисленням в майбутньому може самостійно знайти необхідну інформацію і 

спосіб власного професійного й особистісного зростання. 

Отже, самостійність і конструктивна позиція майбутніх авіаційних фахівців мають 

стати пріоритетом в професійній освіті. Це дозволить інструментально озброїти особистість 

курсанта в пізнанні майбутнього й творенні сучасного, а головне – змістовно наповнити 

авторство власного особистісного й професійного саморозвитку. Підгрунттям такої позиції 

виступають ідеї авторства живого людського суб‘єкта в створенні соціальних структур в 

працях Т. Лукмана, П. Бергера, В. Кудрявцева, й ін. Так, Є. Князева і С. Кордюмов з точки 

зору конструктивного навчання і синергетики виокремили спосіб навчання і назвали його 

«пробуджене навчання». Суть його в способі взаємодії між учнем і вчителем – їх взаємна 

детермінація і взаємне конструювання, становлення й розвиток. За цих умов, на думку 

авторів, можливі реальні процеси породження знань самим учнем, його продуктивна 

творчість. Власне, формується метапредметний простір креативних дій особистості. «Мета» 

від грецького слова «meta» – «над, після» символізує вихід за власне «Я» і прийняття інших 

як суб‘єктів діяльності, підкреслює вплив освітнього простору на особтистість, з одного 

боку, з другого – конструктивну силу індивіда у відтворенні освітнього простору у власному 

внутрішньому досвіді. Так народжується синергетична метаформа організації власного 

освітнього простору, де суб‘єктні здібності особистості виступають рушійною силою 

стійкого самоорганізаційного цілого – конструюючий індивід і конструйований ним освітній 

простір складають процесуальну єдність. У цій єдності у повній мірі проявляється 

метаіндивідуальність людини (В. Мерлін) як провідної особистісної властивості, що сприяє її 

інактивації (термін Ф. Варели) в освітній простір. Згідно концепції Л. Дорфмана 

метаіндивідуальний світ людини – це індивідуальність в світі, та світ в індивідуальності. Світ 

як холон (ціле) й індивідуальність як холон знаходяться у стосунках доповнення. 

Індивідуальність являється відправною точкою системи координат її досвіду, який 

забезпечує проникнення індивідуальності у світ і світу в індивідуальність. Оскільки такі 

стосунки можливі лише за умов реалізації багатоякісної полідетермінації 

метаіндивідуальності в указаній системі координат, автор виділяє чотири відносно 

самостійні області функціонування особистості: «Прийняття», «Залежність», «Володіння» і 

«Авторство» [3]. На нашу думку взаємодія цих областей метаіндивідуальності формують 

підгрунття для синергетичних метаформ організації й самоорганізації навчальної діяльності 

в льотному ВНЗ, де в повній мірі може бути представлене авторство курсанта як суб‘єкта 

навчальної діяльності. 

Актуалізація проблем професійної освіти курсантів льотного ВНЗ в контексті 

конструктивного і синергетичного підходів відчутно змінили кут зору на автодидактичну 

проблематику. Власне, автодидактику стали розглядати як засіб особистісного і 

професійного росту людини. Не випадково в кінці 90-х років XX століття у педагогічних 

словниках з‘явився новий термін – «авто- дидактика» (від грецького «автос» – сам і 

«дідаско» – вчу, вивчаю). Так, Д. Левітас автодидактику назвав теорією і практикою 

конструювання власних технологій навчання, В. Курінський вбачає в автодидактиці 

універсальну систему самоосвіти і саморозвитку. Зрозуміло, що сила авторства в 

особистісному і професійному рості в кінцевому рахунку залежить від автодидактичних 

навичок особистості курсанта. Немає і не може бути авторства поза творчих конструктивних 

його здібностей, поза взаємодії з професійно-освітнім простором. Очевидно, що ці процеси 

взаємопереплетені, як очевидне й те, що і на індивідуальному рівні, і на рівні осмислення в 

системі наукових дисциплін оціночні судження щодо цього взаємопереплетіння можуть 

істотно варіюватися. Проте, автодидактичні навички – це і стан, і якість особистості 

курсанта, які спрямовані на ефективне конструювання ним професійно-освітнього простору 

й певною мірою самореалізація його творчих здібностей як в навчанні, так і в творенні 

власного авторства. Автодидактичні навички курсанта це дія – прийняття, дія – залежність, 

дія – володіння і дія – авторство. Сконструйований ним таким чином професійно-освітній 

простір виступає як простір прояву суб‘єктних здібностей, їх універсального характеру, як 
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простір прояв самостійного активного оперування автодидактичними знаннями і навичками, 

спрямованих на досягнення конкретної мети, як простір усвідомлення інструментального 

забезпечення творчого професійного й особистісного саморозвитку курсанта. У цьому 

просторі курсант силою своє думки створює нове опосередковане уявлення про самого себе, 

про свій внутрішній простір, з одного боку, з другого – про об‘єктивний зовнішній 

професійно-освітній простір, про взаємодію з іншими суб‘єктами навчальної діяльності й ін. 

Це уявлення на якісно новому рівні створює умови для особистісного і професійного 

саморозвитку курсанта.  

Висновки. Професійно-освітній простір курсанта вважається вихідною «точкою» у 

структурній композиції професійно-освітнього простору, що його оточує. Цілісність 

професійно-освітнього простору є чинником і умовою становлення особистості курсанта як 

суб‘єкта діяльності. Рух курсанта за межі власного простору, за межі власного «Я» і 

прийняття інших як суб‘єктів, здатних до творчого саморозвитку сприяє формуванню якісно 

нової метаіндивідуальної позиції особистості – творчої взаємодії, де суб‘єкти безупинно 

діляться один з одним досвідом «самооволодіння», досвідом «самодіяльності» і, таким 

чином, сприяють усвідомленню чи не єдиного шляху конкретизації власної обмеженості, 

вірогідних способів її подолання та створенню тільки cобі притаманного індивідуального 

(оригінального) алгоритму самоперевершування. Метаіндивідуальна позиція курсанта в 

навчальній діяльності – це динамічний процес взаємодії й конструювання зовнішніх 

можливостей і внутрішніх умов – ресурсів для професійного й особистісного зростання.  
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Professional-Educational Еvirоnment as a Condition of Cadets Individual Forming in 

the Process of Education. 

 

Abstract 

The article is based on a theoretical analysis of modern philosophical, psychological and 

educational research and it examines the conditions of professional and personal self-development 

of cadets at flight universities. The crucial condition of this process is the ability of cadets to design 

their own professional and educational space. Educational space designed by themselves and their 

abilities makes procedural unity for professional and personal self-development designing. This 

professional-educational space serves as a manifestation of subjective abilities, their universal 

character, as space- expression of active manipulation of autodidactic self-knowledge to achieve a 

specific goal, as space-awareness of instrumental support their creative professional and personal 

self-development. Cadets capability to design is provided by «golden ratio» between the aspirations 

of the individual internal and external conditions of their implementation. This can be  possible only 

if  cadets have high level of subjectivity professional and psycho-pedagogical competence. 

Professionally-educational space of a cadet is considered an initial «point» in structural composition 

of professionally-educational space, that surrounds him or her. Integrity of professionally-

educational space is a factor and a condition of cadet personality becoming as a subject of  his or 

her activity. Cadet‘s moving outside own space, outside own «ME» and acceptance other people as 

subjects which have ability to develop themselves creatively assists the forming of qualitatively 
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new metainduvidial  position of personality such as creative cooperation. Thus cadets share their 

experience of «self-control» with each other, and they assist realization experience of independent 

«action» as a unique way of own limit nature specification, possible methods of its overcoming and 

realize how to create his or her own (original) algorithm of selfoverreaching.  

Metainduvidial position of a cadet in educational activity is a dynamic process of 

cooperation and constructing external possibilities and internal conditions. These are  resources for 

professional and individual development. 

Key words: environment category, professional-educational space, professional and 

individual development, autodidactic skills   
 

Стаття надійшла до редакції: 21.08.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

82 

 

УДК 37.013 

Пухальська Г.А., к.пед.н., 

завідувач аспірантури, 

доцент кафедри професійної педагогіки 

та соціально-гуманітарних наук 

Дмітрієв А.О., аспірант 

Кіровоградська льотна академія  

Національного авіаційного університету 

 

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМОСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ 

АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПСИХОЛГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У статті розкривається поняття екологічної свідомості, розглядається її 

актуальність у освітньому процесі, зокрема у навчанні курсантів авіаційних навчальних 

закладів. Проведений авторами аналіз літератури у статті виявив, що екологічне 

світосприйняття складається з екологічних знань та екологічної свідомості. Встановлено 

важливість формування професійної екосвідомості курсантів авіаційних навчальних 

закладів у контексті негативного впливу авіаційного сектору діяльності людини на 

екологічне середовище планети. 

Ключові слова: екологічна свідомість, екопрофесійна свідомість, екологічна 

культура, екологізація освіти, авіаційні фахівці, навчання курсантів.  

 

Постановка проблеми. Екологічна криза останніх століть загрожує цивілізації 

катострофічними змінами, що вимагає стрімких і кардинальних перетворень у цій царині. 

Запорукою швидких і якісних результатів є зміна світогляду людства всієї планети, особливо 

її цивілізованої більшості. Важливою ланкою у формуванні сталої громади є освітні заклади 

всіх ступенів навчання. 

Сучасна вища школа зобов‘язана відповідати екологічним потребам сьогодення і 

забезпечити умови для формування особистості з високим рівнем екологічної культури, що є 

ідейно-теоретичним підґрунтям екологічної свідомості.  

Завданням професійних і вищих навчальних закладів освіти стає не тільки 

інформування і передача екологічних знань, а і формування екопрофесійної свідомості 

майбутніх фахівців, професіоналів. Ще 2005 р. Європейська економічна комісія ООН 

підкреслила актуальність уміння об‘єктивно оцінити і передбачити наслідки професійних дій 

фахівця. Вищі професійні інститути посідають важливе місце у впроваджені екологічної 

освіти з метою формування екопрофесійної свідомості. Авіація, як провідна сфера 

діяльності, однозначно потребує означених знань, умінь і навичок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останні роки екологічні питання в освіті 

і взаємодія людини з природою аналізуються у роботах І. Д. Звєрєва, О. М. Захлєбного, 

В. Б. Калініної, Є. М. Кудрявцевої, Н. М. Мамедова, О. С. Сластьоніна, О. С. Суравєгіної, 

В. С. Шилової та ін. Автори розкривають питання екологізації шкільної освіти та її 

актуальності; мету, завдання і принципи екологічної освіти; аналізують процес екологічної 

підготовки і компетенцій викладачів. Є. В. Гірусов, І. А. Зязюн, В. В. Рибалко та ін. 

вважають, що існуюча екологічна освіта потребує змін, але всі науковці беззаперечно 

підкреслюють нагальну потребу запровадження якісної екологічної освіти і виховання у 

освітній процес всіх рівнів.  

Екологічна свідомість та її розвиток досліджувалися А. Р. Ашхамафом, Н. Б. Грейд, 

Г. С. Даніловою, О. С. Грибановою, Н. В. Гнилуш, Є. І. Чердимовою та ін. Дослідники 

вивчали теоретико-методологічну базу екологічної освіти та шляхи її реалізації. Екологічна 

освіта у вищій школі вивчалась А. В. Грішиним, Н. В. Гнилуш, Є. В. Кошарською, 

О. А. Линенко, Н. В. Лисенко, Г. С. Тарасенко, Р. А. Турчаєвою, Е. І. Чердимовою та ін. У 
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працях вищезазначених учених сформована актуальність вивчення екологічної свідомості, 

культури та їх формування у тих які навчаються. Профільну освіту визначено важливою 

ланкою у процесі формування професійно-етичних компетенцій і цінностей.  

Професійною підготовкою авіаційних фахівців займалися Т. С. Плачинда, 

Г. А. Лещенко, О. І. Москаленко, Г. В. Герасименко та ін., проте їхні наукові пошуки не були 

направлені на формування екологічної свідомості у майбутніх авіаційних фахівців. Тому 

метою статті є встановити актуальність екологічної свідомості та важливість її формування 

у фахівців авіаційної галузі.  

Виклад основного матеріалу. Споживчий спосіб життя, стійко закріплений 

людством протягом останніх тисячоліть, спричинив глобальну екологічну проблему не 

тільки сучасним землянам, а й майбутнім поколінням. Звички, правила, стереотипи 

сформовані за період еволюції і закони розвитку біосфери виявилися паралельними 

прямими, що не перетинаються та рухаються кожна у своєму напрямку, зі своєю швидкістю. 

Людство виявилося не готовим до такого результату своїх дій. В переважній більшості, люди 

відмежовуються від природи та свого негативного впливу на навколишнє середовище. На 

планеті людство почуває себе господарем, проте відповідальність за наслідки споживчого 

способу життя готові брати не всі – не вважають себе причетними, винними, а екологічні 

проблеми на їхню думку є надуманими, перебільшеними. Таку позицію можливо пояснити 

швидким розвитком промисловості, технологій, які впливають і водночас формують спосіб 

життя, цінності, переконання, потреби. Сучасна людина, аби відповідати тенденціям і 

рекомендаціям фахівців медицини, освіти, культури, моди, техніки, тощо, «змушена» 

використовувати безліч різноманітних речей, приладів і з неймовірною швидкістю 

змінювати їх на оновлені, вдосконалені екземпляри. Мозок людини не встигає за 

нескінченним потоком інформації і постійним оновлюванням критеріїв, яким повинна 

відповідати людина у цивілізованому світі, аби не виглядати «не як усі». У всьому цьому 

різноманітті сучасних благ цивілізації розуміння, що черговий пластиковий пакет або 

пляшка, непотрібний журнал або нотатник, пара нових джинсів або новий девайс, телевізор 

або вода, що їх забули вимкнути, знищують планету, яка є нашою єдиною домівкою. 

Людська свідомість не одразу може зрозуміти причинно-наслідкові зв‘язки даної ситуації [1]. 

Витоки байдужого до природи ставлення сягають дитинства, а саме позиції сім‘ї, громади, 

формальних і неформальних освітніх закладів. 

Зацікавленість сучасного суспільства у вирішенні створеної екологічної проблеми 

доречна і актуальна. Але об‘єми та наслідки проблеми не можливо вирішити поверхневими 

діями. Усунення наслідків екологічного забруднення не вирішить ситуацію і наразі 

практично неможливе. Змінити ситуацію можливо лише шляхом вирішення причинних 

складових проблеми. Основною з яких є якісна зміна свідомості громади – усвідомлення 

взаємовідносин суспільства, природи та права, а саме системи «Людина – Природа - 

Суспільство» [2; 3; 9].  

За визначенням Є.В. Кошарської, «екологічна свідомість – це визначена сукупність 

знань і переконань, відображаючих характер взаємодій суспільства з природою і 

визначаючих регуляцію та контроль функціонування її складових елементів, у відповідності 

з природними й соціальними можливостями». Були виділені такі компоненти екологічної 

свідомості: естетичне ставлення, екологічні знання, екологічні норми, екологічні цінності 

для виконання екологічної діяльності [4]. Тобто, основними складовими екологічного 

світосприйняття є екологічні знання та культура.  

Під екологічними знаннями ми розуміємо знання екосистеми планети, принципів 

функціонування геосфери, гідросфери, біосфери, важливості замкненого кола 

взаємозалежних організмів і процесів у природі та правил раціонального, взаємозалежного 

існування людини у цій системі. Тлумачний словник з екології визначає екологічну культуру 

як «поведінку й життя суспільства (окремого індивіда) на основі пізнання та раціонального 

використання законів розвитку природи з урахуванням близьких і віддалених наслідків змін 
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середовища природного під впливом людської діяльності» [13]. Основними завданнями 

вищої освіти, що забезпечать формування екологічної свідомості є: розуміння і усвідомлення 

правил функціонування екосистеми природи, місця людини в ній та безповоротність 

наслідків вчинків і впливу людства на навколишнє середовище; формування адекватного 

сприйняття принципів життєдіяльності людини і природи та екологічно критичного 

ставлення до них; формування і доведення до підсвідомого, автоматизованого застосування 

сформованих вмінь і навичок у взаємодії з природою.  

Варто констатувати, що наразі існує велика кількість потенційно відкритих до 

сприйняття і втілення екологічно стилю життя осіб, проте недостатня поінформованість, 

нестача знань, умінь і стійких навичок сталого стилю життя відкидає їх на нижчий 

еволюційний щабель екологізації. Екологічні знання, в переважній більшості, подаються у 

контексті знань про природу та землю. Їх вивчають як об‘єкт дисципліни, з поверхневим 

інформуванням принципів і законів та включають у окремі теми, або підтеми цих дисциплін. 

Звісно, отримані знання не завжди закріплюються у навички. Звички, стереотипи і 

небажання вийти з зони комфорту затримують формування екологічно активного 

громадянина. Тому, мотиваційним елементом слід обрати загальноприйняті цінності: добро, 

правда, мир, любов, краса до людей і навколишнього середовища [5]. Руйнування 

сформованих роками звичок і стереотипів, що ведуть до екологічного забруднення, можливе 

шляхом формування моральних і екологічних цінностей. І. Попова рекомендує 

застосовувати системний підхід «глибинної екології», що заснований на психоемоційному 

сприйманні себе не повноцінним володарем планети, а частиною системи [12], навіть 

екосистеми. Духовно-моральні потреби кожної людини призведуть до гармонійного 

поєднання морально-етичних норм і совісті та спричинять потребу активної дії. 

Еволюційний розвиток екологізованої особистості триває від розуміння, усвідомлення 

екологічних знань до становлення активного суб‘єкта екологічного процесу з стійкими 

екологічними переконаннями[6; 10]. 

Важливим етапом особистісного і професійного росту – є юнацький вік. У період 

навчання у вищих навчальних закладах формуються знання, уміння і навички фахових 

компетенцій. Вищі навчальні заклади можуть вплинути на формування особистості нового 

типу, що відрізнятиметься новою філософією життя. Сполука високого професіоналізму і 

високих моральних і духовних цінностей забезпечить Україні шляхи вирішення складних 

екологічних проблем. Виділяючи пріоритетні напрями розвитку вищої освіти, її автори 

зазначили, що одним із загальних завдань вищої освіти є забезпечення пріоритетних напрямів 

її розвитку, а саме: гуманізація, екологізація, інформатизація, фундаменталізація [11]. 

Екологізація дисциплін у процесі навчання дозволить сформувати стійкі бачення і 

переконання потреби дбайливого і бережного ставлення до природи, ресурсів біо і геосфери, 

сформується екопрофесійна свідомість. Формування екопрофесійної свідомості відбувається 

у процесі інтеграції екологічної і професійної свідомості. «Екопрофесійна свідомість – 

єдинство і цілісність екологічних і професійних знань, якими володіє людина, суб‘єктивного 

ставлення до природи, екологічних настанов і намірів» [7; 14]. Формування екопрофесійної 

свідомості, зазвичай впливає і на процес переорієнтації, направляючи професійну діяльність 

у екологічному напрямі. Здебільшого, воно має стихійний характер. Виправити ситуацію 

допоможе ширше і глибше ознайомлення і занурення у питання екології [6]. Модель 

інтеграції екопрофесійної свідомості складається з двох взаємопов‘язаних теоретичних 

конструктів: методологічної бази (психолого-педагогічних уявлень), психолого-педагогічної 

основи (що трансформує попередні у освітні концепти) [7]. 

Авіаційний транспорт, з-поміж інших видів, залишається флагманом у сфері 

забруднення. Цьому сприяють шкідливі викиди в атмосферу і високі шумові показники. 

Викиди токсинів відпрацьованого газу з двигунів забруднюють атмосферне повітря, що 

беззаперечно впливає на навколишнє середовище. Крім відпрацьованого газу авіаційна 

діяльність завдає значних незручностей наближеним до аеропортів територіям, створюючи 

несприятливі акустичні умови. Порушуючи шумовий режим, авіаційні двигуни, або інші 



                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

85 

 

компоненти будь якого літального апарату, утворюють шумове забруднення [8]. 

Вищезазначені дані є першим з двох взаємопов‘язаних конструктів – характеристики 

процесу розуміння яких потрібно для екологізації професійної свідомості студентів 

авіаційного ВНЗ. Другий містить освітню ціль, інтегративний процес, прогнозування 

результату. Зміст освітнього процесу у всіх ланках освіти тяжіє до фундаменталізації, проте 

сучасні вимоги і тенденції не тільки освіти, а і суспільства потребують посилення 

гуманітарно-духовної складової. Сучасний випускник вищого навчального закладу повинен 

відповідати триєдиній характеристиці: «особистість – фахівець – громадянин» [11]. 

Екологічна освіта профільних фахівців взагалі, і освіта курсантів авіаційних спеціальностей 

зокрема, визначається як екопрофесійна підготовка. 

Висновки. 1. Авіаційний фахівець з адекватним сприйняттям світу з його законами 

функціонування екосистем різного рівня сприйматиме світ системно, синергетично. 

Домінування у фахівців авіаційної галузі екологічних векторів на рівні з професійними 

компетенціями сприятиме глобальній екологічній безпеці у авіації, країні і відповідно світі.  

2. Спільними зусиллями активної громади, державних і комерційних організацій 

можливо змінити ставлення людини до природи. Постійна і ціленаправлена дія освітніх, 

політичних, соціальних закладів, засобів масової інформації з державно-правовою 

підтримкою створять сприятливі умови для формування екологічно зрілої і активної 

особистості, здатної аналізувати, діяти і брати на себе відповідальність. Завданням 

екологічної освіти є інформування щодо важливості природи і людини у життєвому циклі, 

природоохоронного вектору розвитку сучасного суспільства і цивілізації в цілому, критичне 

оцінювання вчинків і дій людини у повсякденному і професійному житті та їх вплив на 

навколишнє середовище.  

3. У процесі профільного навчання майбутніх авіаційних фахівців важливо 

забезпечити умови для розвитку аналітичних здібностей, розуміння причинно-наслідкових 

зв‘язків роботи циклу екосистеми, системного і синергетичного бачення світу, формування 

особистості з високим рівнем екологічної культури та екологічної свідомості, готової 

адекватно сприймати реальність та застосовувати ресурсозберігаючі прийоми взаємодії з 

природним середовищем. 
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Abstract 

The article is a mere try to discover and to prove the importance of ecological 

consciousness, its role and its formation in the process of future aviation specialists training.  

Industrial revolution and high tempo of technology development form our consumer 

lifestyle. In chase for modern tendencies and recommendations people use hundreds if not 

thousands of new appliances and devices. Moreover, we are «dictated» to change them for new 

updated and/or upgraded versions with increasing frequency due to entrepreneur perspective and 

enrichment nature of most businesses. Thus, more and more ecological challenges arise. 

Nowadays aviation transport is one of the mile stones of human civilization progress. 

Together with numerous advantages, which it brings to humanity, aviation is one of the leading 

polluters.  

At present, most Ukrainian and abroad scholars come in one opinion that possession of 

ecological knowledge and awareness for a professional is not enough anymore, but ecological 

consciousness, especially ecological professional consciousness should be paid attention at. Having 

that in mind, the objective of today‘s training institutions in regards ecological sustainability 

maintenance on the planet consists not only in informing and providing ecological knowledge to 

students but in forming ecological professional consciousness with them.  

Main instruments of ecological perception are ecological knowledge and ecological culture. 

Ecological consciousness is a fixed complex of dogmas and knowledge, which reflect relationship 

between human society and nature and determine functionality of its constituent elements in 
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accordance with demands and potentialities of nature and society. Ecological professional 

consciousness is formed through integration of ecological consciousness and professional 

consciousness. 

Authors of the article consider that higher professional educational institutions play an 

important role in ecological professional consciousness formation of future aviation specialists and 

are obliged to take today‘s ecological call and take an active part in providing necessary ideological 

and theoretical grounds to form professional individuals with high level of ecological 

consciousness. 

Key words: ecological consciousness, ecoprofessional consciousness, ecological culture, 

education ecologization, aviation specialists, cadets training. 
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

В даній статті аналізуються наукові дослідження з проблематики професійної 

самореалізації, в яких детермінується поняття професійної самореалізації, її етапи та 

умови реалізації. Визначаються якості особистості, які формують її здатність до 

самореалізації, зокрема,  самореалізація невід’ємно пов’язана прагненням особистості до 

розвитку, вдосконалення, досягнення мети, тощо.  

Ключові слова: професійна самореалізація, особистість, професійні якості, 

особистісні якості, професійний розвиток. 

 

Постановка проблеми. Аналіз наукових досліджень дає змогу визначити професійну 

самореалізацію особистості як процес максимально можливого втілення людиною свого 

внутрішнього буттєвого потенціалу в зовнішнє соціальне середовище завдяки залученню до 

професійних відносин, що характеризується розвитком професійних здібностей та навичок і 

результатом якого є відчуття задоволення від власного внеску в суспільні справи. 

Професійне майбутнє, яке людина уявляє як потенційно можливе, виконує функції 

суб‘єктивної регуляції особистості і, будучи метою професійного шляху, впливає на життєві 

вибори, вчинки та діяльність людини, на вектор її професійного розвитку і реалізацію 

професійного потенціалу. Це дозволяє охарактеризувати суб‘єктивну перспективу 

професійного шляху людини як необхідну передумову професійної самореалізації 

особистості і зумовлює потребу її подальшого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема  

Н. Пилипенко, О. Артемова, О. Гаврилова, Л. Мітіна, Н. Троценко, С. Сисоєва, Е. Бакшеєва, 

О. Самаль, Л. Дворніченко, О. Кроник, О. Кокун та інші, досліджуючи проблематику 

професійної самореалізації, зосереджуються на чинниках, які детермінують професійну 

самореалізацію: зовнішні, що пов‘язані з рівнями взаємодії людини та соціуму як відкритої 

системи (соціально-політичні, соціально-економічні та соціальні фактори, розкривають 

вплив соціуму на людину та її професійну самореалізацію) та внутрішні, які характеризують 

особистісні та професійні потенціали людини.  

Метою статті є аналіз праць провідних науковців, які досліджують проблематику 

професійної самореалізації та визначення чинників, що детермінують професійну 

самореалізацію.   

Виклад основного матеріалу. Самореалізація у професійній діяльності, правильний 

(з точки зору здібностей, нахилів, особистісних якостей особистості) професійний вибір веде 

людину до творчості, до самовираження у професійній діяльності, що значною мірою 

дозволяє людині долати психологічні, соціальні, матеріальні бар‘єри, які трапляються на її 

життєвому шляху.  

Так, Н. Пилипенко та О. Артемова під поняттям «професійна самореалізація» 

розуміють соціалізований шлях гармонійного розвитку особистості, поєднаний із здобуттям 

професійно-практичного та духовного досвіду в процесі набуття кваліфікації майбутнім 

фахівцем у період первинного професійного становлення (навчання у вищій школі) та 

вдосконалення фахового зростання в процесі виконання професійних ролей і обов‘язків, що є 
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невід‘ємним атрибутом розкриття й здійснення особистісного й професійного потенціалу  

[9, с. 75].  

На думку О. Гаврилової, професійна самореалізація – це процес і результат здійснення 

в діяльності сутнісних властивостей людини, а не її «Я-концепції». Успішна професійна 

самореалізація є напрямом розвитку, що відповідає життєвим сенсам і співпадає з тим або 

іншим видом професійної діяльності [2, с. 113].  

Науковець Л. Мітіна зауважує, що професійну самореалізацію особистості доцільно 

розглядати як дворівневу інтегральну характеристику суб'єкта діяльності та особистості, яка 

у моделі професійного розвитку складає важливу завершальну стадію, поряд зі стадіями 

самовизначення та самовираження. Вона характеризується формуванням життєвої філософії, 

осмисленням себе як професіонала, осмисленням сенсу життя і, таким чином, досягається не 

тільки професійна майстерність, а й гармонійно відбувається розвиток особистості [8].  

Автор привертає увагу виокремлення трьох напрямків у професійному розвитку 

особистості, які можна спроектувати на професійну самореалізацію особистості: змістовий 

(зміст процесу професійного розвитку: розробка концептуальних та технологічних моделей 

професійного розвитку особистості); динамічний (усе часове поле професійного розвитку 

особистості з моменту вступу дитини до школи через стадію самостійного та усвідомленого 

вибору професії до творчої самореалізації особистості); інституціональний (інститут 

професійного розвитку особистості, який вміщує також тип соціуму, в якому функціонує 

«ринок професій», освітні системи та конкретні соціальні групи, у яких реалізується процес 

професійного розвитку) [8].  

На думку Н. Троценко професійна самореалізація – це сукупність прояву 

індивідуальних професійно-особистісних якостей і властивостей фахівця, внаслідок чого він 

відтворює себе у своїй сутності в багатовимірній практичній та професійній діяльності. 

Також авторка вважає, що  професійну самореалізацію можна трактувати як розкриття 

якостей, можливостей, здібностей та досягнення максимуму потенціалу в професійній 

діяльності [12]. 

Ми поділяємо точку зору С. Сисоєвої на те, що «професійна сфера самореалізації є 

визначальною у житті людини, а тому самореалізація особистості у професійній праці, 

задоволення професійним самовизначенням є провідним чинником, який робить людину або 

щасливою, або нещасною у житті» [11, с. 14].  

Також професор С. Сисоєва виділяє наступні «базові» домінантні якості особистості, 

які формують її здатність до самореалізації:  

– підсистема спрямованості: позитивне уявлення про себе (адекватна самооцінка), 

бажання пізнати себе; творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, 

фактів; мотивація досягнення; 

– підсистема характерологічних особливостей особистості: сміливість; готовність до 

ризику; самостійність; ініціативність; впевненість у своїх силах та здібностях; 

цілеспрямованість; наполегливість; вміння довести почату справу до кінця; працелюбність; 

емоційна активність; 

– підсистема творчих умінь: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, 

оригінальних ідей; здатність до дослідницької діяльності; розвинуте уявлення, фантазія; 

здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції мислення; уміння 

аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; здатність до міжособистісного 

спілкування; 

– підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів: альтернативність 

мислення; дивергентність мислення; готовність пам‘яті; асоціативність пам‘яті; цілісність, 

синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття; пошуково-перетворюючий стиль 

мислення [11, с. 15].  

Дослідник Е. Бакшеєва в своїй науковій концепції засвідчує, що «професійна 

самоактуалізація – це прагнення (потреба) особистості до розкриття і усвідомлення своїх 
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професійно-значущих особистісних особливостей, адекватного й активного їх використання 

в професійній діяльності, з урахуванням вимог, які ця діяльність ставить перед спеціалістом» 

[1, с. 49].  

Науковець О. Самаль розглядає професійну самоактуалізацію  як пошук «себе в 

професії», власної професійної ролі, образу Я, професійного іміджу, індивідуального стилю 

професійної діяльності, визначення для себе професійних перспектив, досягнення їх, 

встановлення нових професійних цілей, прагнення до гармонійного розкриття і реалізації 

свого потенціалу в обраній професії [10, с. 165].  

На різних етапах життєвого шляху особистості процес самоактуалізації професійного 

потенціалу з метою його ефективного використання, відбувається по-різному, залежно від 

індивідуальних особливостей: віку, статі, стану здоров‗я, когнітивної складності в 

оцінюванні визначених життєвих цілей і цінностей, оцінювання труднощів професійної 

реалізації, широкого спектра особистісних властивостей, домінування мотивації, досягнення 

успіху в професійній діяльності чи мотивації уникнення невдач [10, с. 162–163]. 

Слушною є думка Л. Дворніченко, що самоактуалізація особистості в праці є 

процесом досить складним та потребує вибудовування «професійного життєвого шляху». 

Надзвичайно важливим чинником цього процесу є орієнтація у світі професій сучасного 

світу [4, с. 275]. 

Досліджуючи проблему самореалізації в контексті професійної підготовки, 

В. Демиденко доводить, що «самореалізація – це свідоме за власною ініціативою втілення 

людиною своїх творчих можливостей у житті». У становленні й розвитку самореалізації 

автор виділяє такі етапи:  

– усвідомлення людиною своєї сутності, потенційних можливостей, прав та 

обов'язків, мотивів діяльності, усвідомлення власного «Я»;  

– визначення життєвої мети та програми дій щодо її досягнення;  

– побудова моделі діяльності;  

– діяльність та її самооцінка;  

– порівняльна характеристика самооцінки та оцінки діяльності й набутого власного 

статусу;  

– формування висновків про перспективи розвитку власного «Я»;  

– внесення за потреби відповідних коректив, що будуть унеможливлювати 

деструктивні тенденції.  

Отже, спостереження, пізнання й самопізнання є необхідною умовою самореалізації 

як важливої якості особистості [3, с. 33]. 

Як відзначає О. Кроник, специфічною рисою детермінації людського життя є те, що 

разом з обумовленістю наступних подій минулими (тобто, детермінація минулим) існує 

також і детермінація майбутнім, тобто цілями і передбачуваними результатами 

життєдіяльності [6].   

Тому закономірно припустити, що й професійна самореалізація особистості можлива 

лише за умови уявлення людини про себе такою, якою вона хотіла б бути.  

Цілком розділяємо думку вченого О. Кокун, який стверджує, що професійна 

самореалізація тісно пов‘язана з особистісною самореалізацією, коли суб‘єкт реалізує свої 

потреби, устремління, задуми та плани, спрямовані на подальший розвиток як самого себе, 

так і своїх професійних здібностей. Коли ми говоримо про особистісну самореалізації, можна 

припустити, що одним з її об'єктивних параметрів може служити збіг бажаних і досягнутих 

цілей і цінностей, а також емоційна стабільність, пов‘язана з наближенням до життєво 

важливих сенсів [5].  

Численні дослідження вчених дозволяє нам стверджувати, що професійна 

самореалізація не можлива без самовдосконалення. Самореалізація це і є прагнення до 

самовдосконалення, тобто одна із вищих потреб особистості, направлена не тільки на 

реалізацію особистості власних сил та здібностей, але й на постійне зростання власних 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

92 

 

можливостей, підвищення якості власної діяльності, в основі якої лежать вищі 

загальнолюдські цінності. Професійна самореалізація особистості детермінована ціннісно-

сенсовими, інтелектуальними та мотиваційними особливостями особистості та включає в 

себе такі характеристики, як: професійний розвиток та професійні досягнення.  

Вважаємо необхідним також зазначити, що професійна самореалізація особистості 

має, перш за все, індивідуальний характер. Особливості особистості (цінності, установки, 

інтереси і т.д.) безпосередньо впливають на продуктивність процесу самореалізації. В основі 

самореалізації лежать уявлення людини про саму себе і світ в цілому. На думку низки 

психологів уявлення людини про себе є важливою детермінантою її професійного розвитку. 

Проаналізувавши трактування поняття «самореалізація» з позицій професійної 

діяльності ми зупинилися на визначенні С. Максименка та В. Осьодло, які витлумачують 

самореалізацію як усвідомлення, вибір і реалізацію тих аспектів індивідуальності, які 

сприяють самовираженню, виявленню наявних потенцій, формування суб‘єктом власної 

системи смислів, цінностей, мотивів, уявлень про себе, постановку цілей і визначення 

способів їх досягнення, включаючи і самоперетворення [7].  

Висновки. Як засвідчує проведений нами аналіз, труднощі самореалізації у 

професійній сфері залежать як від зовнішнього фактора (соціального), так і внутрішнього 

(рівня самоповаги і самосприйняття, особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, 

комунікативних, емоційно-вольових характеристик). Найвагомішим фактором, що стимулює 

продуктивну професійну реалізацію в умовах професійної кризи, виступає саме другий, 

особистісний – як комплекс особистісно-індивідуальних та мотиваційних психологічних 

характеристик особистості відповідальної, перш за все, за своє життєзвершення, здатної 

швидко адаптуватися до соціальних змін і конструктивної самореалізації в професійній 

сфері. 

Центральною ідеєю професійної самореалізації особистості є розвиток людини як 

особистості, суб'єкта діяльності та спілкування, а системоутворюючим фактором слугує 

суспільна потреба у постійному розвитку особистості, у її самореалізації; проблема 

самореалізації має комплексний, міждисциплінарний характер; професійна самореалізація 

здійснюється впродовж всього професійного життя. Професійна реалізація особистості на її 

життєвому шляху передбачає такі основні етапи: професійне самовизначення, професійне 

становлення в обраній сфері діяльності, фахове зростання і розвиток компетенції. 

Професійна самореалізація особистості розглядається як характеристика всього її життєвого 

шляху в контексті професійної сфери від етапу початкового професійного становлення до 

передвиходу на пенсію. 

Під час професійної самореалізації особистості відбувається зближення, з‘єднання 

вимог професії і прояв індивідуальності. Професійна діяльність стає важливою умовою і 

сферою прояву індивідуальності. 
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Professional self-realization in the context of the personality’s life perspective. 
 

Abstract 

This article discloses the analysis of scientific works that deals with the problem of self-

realization. A great number of foreign and native scientists, for instance Baksheeva E.P., 

Gavrilova E.A., Dvornichenko L.L., Kokun O.M., Kronik A.A., Mitina L.M, Trotsenko N.E., etc., 

have been trying to determine the notion of «professional self-realizations», as well as its stages and 

the conditions for its accomplishment. Upon the thorough analysis we have come to the conclusion, 

that professional self-realization can be determined as the process of a personality‘s inner life 

potential implementation into the outside social environment, which becomes possible due to 

professional relations involvement.  The primary dominant qualities that facilitate successful 

professional self-realization are the following: adequate self-assessment, self-effectiveness, 

behavior flexibility, cognitive need, striving for information search, independence, readiness to risk, 

initiation, confidence in own forces and abilities, consistency of aim, diligence, persistency, 

developed perception, skills for information  analysis, integration and synthesis; contingency, 

alternative thinking, memory readiness, thinking divergence, memory associative; as well the 

abilities to complete the task, to conduct scientific work, , to detect discrepancies, to overcome 

thoughts inertness, to carry out  interpersonal communication.  A personality‘s professional self-

realization is considered as characteristics of a whole life in the context of a professional field, from 
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the stage of the initial professional establishment till retirement, and includes such characteristics as 

professional development and professional achievements. The professional self-realization model 

may include the following stages: professional self-determination, choosing a kind and direction of 

the activity, establishment in the chosen field, professional advancement and professional 

competence development. As the analysis proves, the problem of professional self-realization 

depends both on inner (personal characteristics) and outside (social)factors. The central idea of a 

personality‘s professional self-realization is a human being‘s development as a personality, a 

subject of activity and communication; a system-creating factor is a social need for a personality‘s 

constant development and self-realization; the problem of self-realization has a complex, inter-

discipline character; the professional self-realization occurs during the whole professional life.  

Key words: Professional self-realization, personality, professional qualities, personal 

qualities, professional development. 

 
Стаття надійшла до редакції: 18.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

96 

 

УДК 37:94(477) 

Романько І.І., к.і.н., доцент, 

доцент кафедри професійної педагогіки  

та соціально-гумагітарних наук 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

 

ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 

 

У статті аналізуються наукові праці сучасних українських дослідників, присвячені 

історії становлення національної системи освіти в період національно-визвольних змагань 

1917 – 1921 рр. Особливу увагу автор звертає на стан наукової розробки питання 

вироблення планів українізації та їх реалізації національними урядами, забезпечення шкіл 

підручниками та іншими засобами навчання. 

Розкривається ступінь наукового вивчення проблеми становища вчительства, 

підготовки, професійної організації та ролі в розвитку шкільної освіти; з’ясовується 

питання про участь Українського Наукового Товариства та його найбільш активних членів 

у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів – важливих осередків 

національного відродження українства. 

Проаналізовано сучасні українські дослідження історії товариства «Просвіта» 

періоду Української революції. Розкрито його роль у становленні та розвитку освітніх 

закладів, зокрема діяльність членів товариства у сфері дошкільної, початкової, середньої 

та вищої освіти; визначено головні напрями його національно-культурницької праці.  

Авторка висвітлила наукові здобутки сучасних праць з історії реформування освіти 

та визначила перспективні напрямки подальшого наукового дослідження зазначеної 

проблематики. 

Ключові слова: сучасна українська історіографія, реформа освіти, українізація 

освітньої сфери, учительство, формування системи середньої та вищої освіти, напрями 

розвитку просвітянського руху. 

 

Постановка проблеми. Розбудова системи освіти сучасної України потребує 

залучення досвіду попередніх років, зокрема періоду Української національно-

демократичної революції, адже освіта була нерозривно пов‘язана з державотворчими 

процесами того часу. Наукова розвідка історії реформи загальноосвітньої та вищої школи 

(1917–1921 рр.) дає можливість використати здобутки національної освіти для добробуту 

України, особливо в плані реформування сучасної освіти. 

Історико-педагогічні дослідження в умовах державної незалежності України 

набувають все більшої вагомості. На думку відомої дослідниці в галузі історії педагогіки 

О. В. Сухомлинської, «до актуальних проблем історико-педагогічного знання сьогодні 

відносять ґенезу ідей про національну школу, національне виховання, громадянське й 

патріотичне виховання, дитячий та молодіжний рух, духовність та ментальність дитини 

тощо» [28, с. 18]. Аналіз і розкриття сутності ключових питань історії української 

національної системи освіти на сучасному етапі є досить актуальним, особливо це стосується 

вивчення освітньої діяльності національних урядів та різноманітних товариств, організацій, 

спілок, які своїм завданням ставили поширення освіти серед широких верств населення. Не 

виключенням є товариство «Просвіта», котре здійснювало широку культурно-просвітницьку 

діяльність, зокрема брало участь у становленні та розвитку освітніх закладів України в 1917–

1921 рр. 

Актуальність теми. Здобута українським народом державна незалежність, виклики, 

які постали перед країною в ХХІ ст., вимагають вироблення нових пріоритетних напрямків 
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освітнього, культурного, політичного, економічного, науково-технічного розвитку держави 

та посилення її міжнародного впливу й авторитету. У зв‘язку з цим, надзвичайно важливо 

вивчити досвід освітнього будівництва періоду національно-демократичної революції 1917–

1921 рр., поширення ідеї побудови національної освіти. 

У Національній доктрині розвитку освіти [21] окреслено пріоритетні напрямки 

державної освітньої політики, а саме: особистісна орієнтація освіти; формування 

національних і загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей 

здобуття освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту, форм організації 

навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти; розширення 

україномовного освітнього простору; забезпечення освітніх потреб національних меншин 

тощо. 

Реалізація цих напрямків неможлива без ґрунтовного й об‘єктивного вивчення 

історичної спадщини українського народу, його культурно-освітніх, інтелектуальних 

вимірів. Назріла потреба конструктивно-критичного і творчого осмислення позитивного 

досвіду минулого, що збагатить сучасну педагогічну науку новими фактами й теоретичними 

положеннями. Це спонукає до вивчення здобутків в галузі теорії і практики відродження 

національної освіти національними урядами та громадсько-культурними товариствами у 

період Української революції 1917–1921 рр. 

Дослідження процесу українізації загальноосвітніх шкіл та ВНЗ має важливе наукове 

та практичне значення.  

Значимість об'єктивного аналізу процесу українізації середньої та вищої школи 

посилюється з огляду на те, що ця проблема залишається і на сьогодні досить актуальною. В 

останні роки прийнята низка законів і постанов Верховної Ради України, у яких визначені 

нові підходи її вирішення. 

За роки незалежності України сформовано основне законодавче поле освітянської 

галузі, розроблено нормативно-правову базу для становлення та розвитку національної 

системи освіти. Цілеспрямовано та послідовно формується державна політика в галузі 

освіти. 

Правове регулювання діяльності національної системи освіти ґрунтується на 

Конституції України [13] та Законі України «Про освіту» [9]. Прийнято закони прямої дії – 

«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» [10] і низку підзаконних актів з питань 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та післядипломної освіти.  

Значний вклад у розбудову національної освіти внесли Укази Президента України, 

постанови Верховної ради України та Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів 

України видав розпорядження від 14 грудня 2016 р. «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року» [22]. Діє Указ Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» [27]. 

Міністерством освіти і науки презентовано проект Концепції розвитку освіти на період 

2015–2025 років. 

Мовна політика в галузі освіти трактується як один із важливих напрямків 

національного державотворення. У роки розбудови української держави особливу увагу 

звернуто на запровадження в різних сферах суспільного життя, і передусім освіті, 

української мови. Проте, на сучасному етапі розвитку, а особливо в період передвиборчих 

компаній, знову, як і у період революції звучать голоси про насильницьку українізацію та 

вимога про визнання російської мови, як другої державної чи офіційної. Тому особливу 

актуальність набуває вивчення процесу українізації закладів освіти на етапі її 

започаткування за часів революції 1917–1921 рр. Вивчення цих проблем сприятиме 

використанню історичного досвіду минулого та уникненню помилок в майбутньому. 

http://osvita.ua/doc/files/news/435/43501/project_30102014.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/435/43501/project_30102014.doc
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Таким чином, потреба у даному дослідженні зумовлена схожістю подібних процесів і 

проблем, яких зазнало українське суспільство щодо розбудови національної школи у ті роки 

та за сучасних умов російської агресії. Аналіз процесу українізації освіти, започаткованого у 

1917–1921 рр., є не лише важливим з наукової точки зору, а й значною мірою повчальним з 

погляду сьогодення. 

Мета статті визначена з урахуванням актуальності обраної теми і полягає у 

дослідженні стану наукової розробки і джерельного забезпечення питання формування 

національної системи освіти в період Української революції 1917 – 1921 рр. Розуміння 

загального комплексу існуючих освітянських проблем та вироблення конструктивних 

підходів до їх вирішення можливе лише за умови відтворення реальної історії попередніх 

освітніх реформ, узагальнення позитивного досвіду і врахування помилок та недоліків, що 

мали місце раніше. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки ця тема викликала значний інтерес у 

науковців, то на сьогодні маємо досить потужний масив досліджень з історії освітнього руху 

в Україні у період національно-визвольних змагань. 

За останні роки спектр наявних публікацій із зазначеної проблеми носить об'ємний 

характер. Значну увагу проблемам розвитку освіти у період національно-визвольних змагань 

приділяють автори історико-педагогічних досліджень. М. Г. Кукурудзяк і М .М. Собчинська 

[15] у своїй праці торкаються питань матеріально-технічного забезпечення шкіл, розробки 

навчальних планів для українських початкових і середніх навчальних закладів, педагогічної 

освіти в 1917–1921 рр., використовують багатий фактологічний матеріал, подають відомості 

про ріст мережі початкових шкіл протягом. Автори звертають основну увагу на розвиток 

національної школи в період існування Української Народної Республіки. 

Проблемам реформування шкільної освіти в період Української національно-

демократичної революції присвячено розділ монографії Л. Д. Березівської [2]. Авторка 

зупиняється на проблемах створення системи управління освітою, українізації шкіл, 

забезпеченні їх підготовленими вчительськими кадрами, заходах з організації праці педагогів 

у школах (створення педагогічних рад, перегляд норм навантаження на вчителів, порядок 

призначення і звільнення з посади вчителя та ін.) та інших питаннях, що були важливою 

частиною освітньої політики національних урядів протягом 1917 – 1921 рр. 

Прикметною є увага фахівців з історії педагогіки до проблеми становлення системи 

педагогічної освіти в Україні у 1917–1921 рр. Дослідження Н. М. Дем‘яненко [6], і  

С. О. Нікітчиної [19], висвітлюють проблеми загальної педагогічної підготовки вчителя у 

період національно-визвольних змагань. Автори аналізують навчально-виховну роботу 

учительських семінарій та інститутів, розкривають роль народних університетів у справі 

формування педагогічних кадрів, звертають увагу на проблему дефіциту вчителів. Коротко 

історія розвитку педагогічних навчальних закладів в 1917–1921 рр. висвітлюється на 

сторінках дослідження «Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та 

перспективи розвитку. Харківська область» [5], виданого під загальної редакцією 

І. Ф. Прокопенка. 

Варто відзначити  монографічне дослідження О. М. Завальнюка та Ю. В. Телячого 

«Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної 

революції (1917–1920)» [7]. Вперше в українській історіографії охарактеризовано програмні 

документи шкільної реформи, визначено основні історичні закономірності та особливості 

реформи, її місце в національно-демократичній революції 1917–1921 рр., проаналізовано 

реорганізацію шкільного управління. В роботі з‘ясовано роль громадськості, державних, 

педагогічних діячів у процесі реформування освіти, відтворено загальний хід становлення 

української школи в умовах соціальних, політичних і економічних змін, визначено 

організаційні основи, характер, зміст реформування загальної освіти на кожному етапі 

функціонування української державності – в добу Української Центральної Ради, в часи 

гетьманату П. Скоропадського, в період Директорії УНР. Автори торкаються ролі 
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Всеукраїнських учительських з‘їздів, розробки програм і видання шкільних підручників, 

реформування педагогічних навчальних закладів, деяких аспектів правового регулювання 

вчительської праці в Україні.  

У монографії Д. Ф. Розовика [24], окремий розділ якої присвячений визначенню місця 

освіти у державотворчій політиці українських урядів, міститься важливий матеріал щодо 

результатів всеукраїнських учительських з‘їздів 1917 р., ролі місцевих адміністрацій і 

громадськості у побудові української початкової і середньої школи. Особливу увагу автор 

приділяє аналізу заходів урядів,  спрямованих на створення нової системи педагогічних 

навчальних закладів в Україні. Окрім того, дослідження Д. Ф. Розовика містить багатий 

фактологічний матеріал про освіту в період національно-визвольних змагань. 

Т. О. Маньківська у статті «Проблема становища вчителів Слобожанщини у 1917 – 

1921 рр. у сучасній українській історіографії» [16] аналізуює наукові праці сучасних 

українських дослідників, присвячені історії становлення національної системи освіти в 

період національно-визвольних змагань. Окремі автори здійснюють аналіз історіографії з 

питань розвитку освіти в Україні в 1917–1921 рр., зокрема В. П. Киридон [11] та 

М. Л. Коробка [14]. 

Існує невелика кількість праць, де предметом дослідження виступає вчительство 

України в період 1917–1921 рр. Особливе значення має монографія І.О. Кліцакова 

«Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.)» [12], у якій здійснена спроба критично 

проаналізувати соціально-економічні та політичні умови існування вчительства та проблеми 

його взаємовідносин з органами влади. Однак автор зосереджується лише на політиці 

радянського керівництва в зазначений період, показує керівну роль саме більшовицьких 

урядів у підготовці та вихованні вчителів у 1917–1937 рр., оминаючи діяльність українських 

національних урядів.  

У праці Н. В. Агафонової [1] розкривається питання становлення національної 

системи освіти в Україні,  дається коротка характеристика проблеми участі вчительства в 

освітньому русі, зниження рівня його матеріального забезпечення, ролі у шкільному 

управлінні, професійній організації.  

У сучасній українській історіографії є приклади дослідження розвитку освіти в 

регіональному аспекті. Д. Розовик у статті «Формування української шкільної освіти у 

Харківській губернії (1917–1920 рр.)» [23] розглянув процес створення української шкільної 

освіти на Харківщині в період Української революції. Автор аналізує шляхи вирішенням 

проблеми розбудови шкільної мережі освітніх закладів, проведення її українізації та 

переведення всієї системи шкільної освіти на національний грунт. Особливо важливим це 

питання постало для південно-східних губерній України – регіону, який внаслідок різних 

історичних обставин, був майже повністю зрусифікований. 

Предметом історіографічного огляду також стали узагальнюючі праці з історії освіти 

1917–1921 рр., зокрема дослідження А. М. Боровика «Українізація загальноосвітніх шкіл за 

часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)» [4].  

Інтерес викликає праця І.Г. Передерій «Розбудова національної системи освіти в 

Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект»[20]. Авторка вивчає державну 

політику в галузі освіти за доби Центральної Ради, розкриває діяльність уряду, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій та різноманітних культурно-освітніх 

товариств з побудови національної системи освіти в Україні.  

У праці М. В. Марчука [17] аналізуються освітні процеси в Україні 1917–1920 рр. 

Автор розкриває політику урядів у цій галузі, виділяючи здобутки та критикуючи 

прорахунки. М. В. Марчук наголошує на тому,  що саме всеукраїнські вчительські з‘їзди 

1917 р. визначили основні засади перетворень у системі освіти, а їх резолюції стали основою 

офіційної політики національних урядів.  

В останні роки з‘явились дисертаційні дослідження Н. Ю. Ротар [25] та 

В. Г. Богуславської [3], проблематика яких тією чи іншою мірою стосується теми, обраної 
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для дослідження. Роботи даних авторів присвячені аналізу політики українських 

національних урядів у галузі освіти, заходів по створенню української початкової і середньої 

школи і забезпечення її вчительськими кадрами.  

У низці публікацій автори торкаються окремих питань зазначеної проблематики. У 

дослідженнях Е. М. Мельника [18] розкривається проблема становища національної школи й 

учительства в період денікінського режиму, висвітлюється роль Всеукраїнської вчительської 

спілки і Товариства шкільної освіти у боротьбі проти утисків української школи. 

Інтерес викликає праця В. Зайченка «Проблеми української національної школи в 

пресі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» [8], окремий розділ якої присвячено 

висвітленню у пресі розбудови нової української школи у 1917–1921 роках. Автор аналізує 

публікації журналу «Вільна українська школа» (друкований орган Всеукраїнської 

учительської спілки), значна частина яких присвячена роботі учительських з‘їздів,  

професійній організації вчительства, діяльності Всеукраїнської учительської спілки, 

проблемам підготовки педагогічних кадрів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасна історіографія 

представлена низкою праць з історії освіти в Україні в 1917–1921 рр., у яких дослідниками 

були відкинуті ідеологічні штампи у висвітленні зазначеної проблематики, залучено новий 

фактичний матеріал. Визначено основи реформи української школи, її причини, розглянуто 

хід реорганізації школи на підготовчому етапі, систематизовано й проаналізовано діяльність 

спеціальних комісій, подано характеристику основоположних документів шкільної реформи 

– «Проекту Єдиної школи на Вкраїні», «Статуту Єдиної школи в УНР» та ін. Розглянуто 

процес реорганізації управління освітою, створення нових адміністративних органів, 

підготовку нормативної бази загальноосвітніх шкіл, проаналізовано причини, які не 

дозволили завершити реорганізацію шкільної освіти в 1920 р. Роботи достатньо наповнені 

інформаційним і аналітичним матеріалом, що базується на узагальненні фактичних даних. 

Заслуговує уваги аналіз діяльності професійної організації українського вчительства – 

Всеукраїнської учительської спілки, вплив на становлення освітньої концепції національної 

школи, яка носила українізований характер. У дослідженнях розкриваються об'єднані 

зусилля педагогів ЗУНР і УНР по створенню нової системи вітчизняної загальної освіти, 

процес створення україномовних підручників, матеріально-технічні, фінансові аспекти 

шкільної реформи. 

Підготовка інтелектуального потенціалу суспільства – одне з найголовніших завдань, 

яке в сучасному світі стоїть перед навчальними закладами. Вивчення історичного досвіду 

діяльності найбільш прогресивних навчальних закладів в цьому процесі забезпечить 

кваліфіковану підготовку майбутніх фахівців через врахування дієвих способів та методів 

навчання і виховання молоді, підготовки їх до активної участі в науковому, культурному і 

громадському житті суспільства. 

Виявлені особливості проведення реформи української школи в 1917–1921 pоках 

можуть застосовуватися в ході проведення освітньої політики сучасної України. 
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Abstract 

In the article the author analyzes scientific studies of contemporary Ukrainian researchers 

about the formation of national educational system in the period of liberation competitions of 1917 

– 1921. The author draws particular attention to the state of scientific development of the issues of 

elaboration of the plans of ukrainianization and their implementation by national governments, 

provision schools with textbooks and other training aids. 

The level of scientific study of the problem of the teachers, their training, professional 

organization and their role in the development of school education is shown; the issue of 

participation of the Ukrainian Scientific Society and its most active members in the foundation and 

provision of functioning of Ukrainian universities – important centres of national renaissance of the 

Ukrainians is revealed. 

Contemporary Ukrainian studies of the history of «Prosvita» (Education) Society in the 

period of Ukrainian revolution are analyzed. The author shows its role in the formation and 

development of educational establishments, particularly the activity of the members of the Society 

in the field of preschool, primary, high and high education. The main directions of the national and 

cultural activity of the Society are defined. 

The author threw light upon the scientific achievements of contemporary studies in the 

history of education reform and defined prospective lines of the further scientific research of the 

problem. 

Key words: contemporary Ukrainian historiography, education reform, ukrainianization of 

the education, the teachers, formation of the system of high and higher education, directions of 

development of education movement. 
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ДИНАМІКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДОГО АВІАТОРА 

 

У статті розглядаються вульгарно-соціологічні стереотипи, які довгий час 

гальмували досягнення національного суверенітету,негативно впливали на розвиток і 

підготовку високопрофесійних фахівців для народного господарства. Перемоги базового 

процесу «вибуху інформації» багато в чому визначають філософію патріотизму 

майбутнього авіатора; дух молоді, так чи інакше, вступає в момент зіткнення цивілізацій у 

ціннісний конфлікт розвитку,що обумовлює необхідність гуманістичного розв'язання 

виховних ситуацій у небі й на землі. 

Ключові слова: філософія перемоги, авіафахівець, суб'єкт патріотичної ситуації, 

еволюція виховання, традиція козакофільства, соборність. 

 

Постановка проблеми. Патріотичний дух козакофільства створює можливість 

визначеності оптимізації умов для збагачення інтелектуально-теоретичних традицій 

цивільної авіації, впливає на виховання, розв'язку суперечливості становлення молодого 

авіатора під час рухового впізнавання того, що трапилося в освіті, як суспільній системі. 

Аналіз останніх публікацій. «Філософія перемоги»,що відбиває дух патріотизму й 

професіоналізму, в льотної академії Національного авіаційного університету України є більш 

загальною когнітивною структурою гуманітарного комплексу в порівнянні з науками, що 

входять у педагогічний дискурс підготовки майбутнього авіатора,яка багато в чому є 

аналогічною по відношенню емпіричного й теоретичного знання в тих європейських країнах, 

які прагнуть затвердити свій суверенний статус. «Філософське знання» виконує функції 

мудрого осмислення ролі пластичних наук у футурологічному аспекті фундаментальних, у 

тому числі ідеалістичних теорій. [10, с. 84‒85], якісно впливає на відношення до підготовки 

молодих авіафахівців, тобто реаліізується стратегія проекту ноосфери, як сукупності 

принципово вищих ціннісних основ європейської цивілізації (П. Тейяр де Шарден, 

В. І. Вернадський). 

Мета статті. Високоякісна теоретична підготовка майбутніх авіаторів відображує 

сучасний характер протистояння з «великоросами», виявивши духовну неузгодженість між 

рівнем патріотизму й професіоналізму (А. Макаренко), що викликає формування ряду 

суперечливих гіпотез про його причини. (В. Аксьонова, А. Кавалеров). 

Патріотизм в Україні під час «гібридної війни» – найважливіша риса підготовки  

молодого авіафахівця, оскільки через професійну культуру цивільні почуття виступають 

синонімом еволюції поняття «український захист національної гідності»,якій не несе  загрози 

етносоціальної стабільності, але має певний філософсько-соціологічний зміст 

соціокультурної динаміки (М. Бердяєв, Л. Глазов, О. Лосев, О. Скловська). Здійснюється 

перехід від апології «перманентного бунтарства» до європейського типу 

загальнонаціонального діалогу, або ж громада загострює увагу на соборності інтелектуалів  

Але чи можливе таке патріотичне «надзавдання» для молоді історичного народу, який 

протягом століть авторитарні й тоталітарні правителі позбавляли можливості пошуку 

європейського сенсу існування,«вогнем і мечем» перетворювали в безлику «сіру» біомасу 

(що не має досить чіткого 

У чому суперечливість сучасної системи патріотичного виховання? Всупереч 

традиціям професіоналізму, в багатьох ВНЗ почалося прагматичне розуміння підготовки 
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«оператора складних систем керування». Особливо в роботі серед майбутніх фахівців немає 

відповідного розуміння необхідності відродження патріотичної сутності буття, зокрема за 

досвідом А. С. Макаренка, включаючи його розуміння моделі лицарських підходів (символ 

Дон Кіхота) до носіїв духу українського козацтва й фактичне оперетково-фольклорне 

пародіювання козакофільства, тобто сучасна кон‘юнктурна імітація лицарства, є так чи 

інакше, лише відповідним зовнішнім замінником основ ноосферного проекту Володимира 

Вернадського. 

Виклад основного матеріалу. Великий Кобзар, як відомо, історичну необхідність 

збереження пам‘яті про «дух козакофільства» пов‘язував з поняттям  «великої родини». Так, 

у «Заповіті», рефлексуючи над цим поняттям, він рішучо відкидає дух вульгарного 

соціологізму, що відтворює «повзучу» деструкцію в «уламках» гетьманату,  людину з 

комплексом малороса. На цьому  наголошували і інші українські корифеї: потрібно 

перемогти деструктивні обставини напівколонізованої дійсності, щоб створювати під час 

навчання молодого авіатора не імітацію боротьби проти регіонального «розшматування 

національного тіла», а щось соборно-ідеальне; треба щоб завжди патріотична людина 

«розміщувала» перед собою взірці для поваги історичного минулого (Г. Сковорода, 

М. Гоголь, І. Франко, Т. Шевченко). Патріот має захищати європейський вектор зовнішньої 

або внутрішньої політики, навіть протистояти посиленню негативізмів етносоціальної 

«деструкції», тобто руйнівних наслідків комплексу малоросійщення, що значно зіпсує 

сучасну атмосферу соціокультурного буття. 

Технологічними основами глобального інформаційного суспільства є 

телекомунікаційні й інформаційні процеси, які допомагають Україні стати серед лідерів 

технологічного поступу; невід'ємним елементом втілення будь-яких сучасних технологій є 

сприяння держави економічному зростанню, створення масивів інформації і втілення умов 

для вільного обігу в суспільстві атмосфери отримання системи нових великих знань 

(спричиняють істотні соціально-економічні перетворення) і, зрештою, йде безперешкодне 

становлення інформаційного суспільства. 

Глобальне інформаційне суспільство характеризується тим, що знання, інформація, 

інформаційні послуги та галузі, пов‘язані з їх виробництвом, стають домінуючим фактором 

розвитку українського суспільства. Інформація як основний стратегічний ресурс і головне 

джерело суспільного багатства стає первинною цінністю освітнього простору суспільства, 

який треба вміти гарно захищати; відмінна риса інформаційного суспільства – доступність 

інформаційних ресурсів, необхідних для соціального прогресу, але це і привід для їх 

ворожого використання. Зростаюча сила потоку інформаційного обміну у процесі 

соціокультурної комунікації породила новий тип культури – мережеву культуру, що 

приводить до формування віртуальних спільнот людей, не обмежених просторовими  

рамками, країнами і континентами. Крім  того, для соціокультурного простору 

інформаційного суспільства характерним є інформаційно-технологічний напрямок культури 

постмодерну, з його особливим відношенням до смислу буття, козацьким традиціям (і гри). 

Під соціокультурним простором інформаційного суспільства розуміється ареал 

розповсюдження і впливу культурних досягнень інформаційного соціуму. 

Це ставить у освітньому просторі таку надзадачу, що пов'язана з перетворенням 

«варварських проявів» «перманентного бунтарства», як феноменом масового політичного 

неуцтва, оскільки перед нащадками Великого Кобзаря професіоналізм з'являється не 

стихійно, а в результаті системних змін за чітко поставленою метою в процесі цивільного 

етнічного відродження. 

Цивілізація європейського типу не мириться зі стереотипами дикості й варварства, 

тому що їх збереження в історичній пам'яті цивілізованих захисників рідного краю «нервує» 

(стресові ситуації); породжуючи хаос і збій системи; а сигнали небезпеки, як правило 

реанімують архетипи «колективного несвідомого» (можуть бути дуже багатозначні). На 

зняття деструкції спрямованим є весь комплекс соціогуманітарного цикла: йде колективне 

осмислення різнобічних ситуацій, часто відображаються деструктивні дії зовні латентними, 
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подібними до звичайних сигналами, і навпаки, потрібне патріотичне вміння чітко 

аналізувати, включаючи навички інтуїції, внаслідок освоєння впливу інформаційного масиву 

культурного світу на молоду людину. 

Важливий аспект ефективного управління соціальними процесами в умовах 

глобалізації – досягнення адекватності цих двох підсистем теоретично-просвітницької та 

професійно-індуктивної. Будь-яка креаційна (штучно створена), а професійно-управлінська 

система – саме така система, має суттєво більше висвітлювати гуманітарно-філософський 

масив. 

Тому для реалізації цілей керування підготовкою молодого авіатора потрібне 

дотримання принципу «необхідної різноманітності»: рівень патріотизму повинен бути не 

меншим, ніж різноманітність системи ВНЗ, якою керують за оптимізацією загального, 

специфічного, одиничного. 

Головні ознаки оптимального керування в українській цивілізації пов'язані з високим 

рівнем відставання від Европи за розвитком стандартів науки, техніки, індустрії,соціального 

захисту й прав людини. «Кобзареві нащадки» спрямовані на поступове подолання 

дегенеруючих обставин – відобразивши політику «вовчого зуба й хвоста лисиці»,  гібридних 

зовнішніх обставин (наприклад, імперія довгий час гальмувала досягнення 

високопрофесійних фахівців,негативно впливаючи на духовний розвиток і підготовку 

авіаторів [7, с. 123] Стереотипи, які заважали національному суверенітету, також 

відобразили в цивільній авіації низький рівень різноманітності підготовки фахівців в 

порівнянні з еволюційними негативізмами (причина багатьох інцідентів у небі – людський 

фактор). 

Ідеалістичне розуміння політичного життя в процесі розбудови держави 

європейського типу, наприклад, свідчить про складність існування пострадянської земної 

структури - цілісність буття в українському проекті ноосфери повинно бути безпечною 

сферою, оскільки національна ідея дає можливость патріотичного становлення й у майбутній 

професійній діяльності авіаторів,  впливає на правильне осмислення категорій доприродных, 

тому що в новій ситуації молодий авіатор часто-густо змушений повертатися до значення 

таких філософських понять, як «єдність», «цілісність», «структура». 

Метафізика нації – прогнозований засіб, як орієнтир виживання і відтворення всього 

того, що уособлює сукупність професійно-особових якостей того чи іншого аспекту 

націєгенезу. В освітній площині, наприклад, не прижився дух войовничого націоналізму, бо 

він іноді гальмує творчий початок громадського порівняння ідеалів соборності та 

професійно-освітнього досягнення цивілізованого рівня буття. Метафізичне засвоєння 

спадку «батьків нації» (чим радикали будь-якого кольору, часто-густо, заважають процесу 

визначення європейских етносоціальних правил) виявляє ідеальну сукупність громадської 

відповідальності тих еліт, що критично сприйняли перманентні гасла амбітних бунтуючих 

особистостей. 

Філософеми української ідеї не є лише поверхове вдосконалення суспільної 

життєдіяльності «нащадків великих предків»; цим вільно-невільно принижується ступінь 

етносоціального й духовного становлення суверенітету історичної нації (така модель, – за 

рівнем бездуховної реалізації інтенцій Вічносущого, лише обмежує дух козакофільства). І як 

моменту метафізики надії, у площині дослідження інших аспектів, і, ледве-ледве, може бути 

використаною для започаткування відтворення сигналів історичної пам‘яті, подальших 

напрямків цієї важливої проблеми тощо. 

А. Макаренко, як педагог-філософ прогнозував процес глобалізації, коли сміливо 

вказував на гуманістику високопродуктивної праці, що із переорієнтацією українського 

поневоленого суспільства на рейки антиавторитарного має посилити процес подолання 

деформації поняття «Хазяїн», попри офіційно оголошеного демократично-колегіального 

способу управління; з'явилася у той час і тенденція до механічного поєднання навколо 

офіційних ідеологем сталінізму різних фрагментів із парадигм європейського навчання й 

виховання. Зараз ця суміш, що була прийнятою в якості зразка на всіх етапах орієнтації на 
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сталінізацію, діє як «деструктивна», попри індивідуальної траєкторії ідеологічного розвитку 

європейського світу. При національному вихованні українського учня, вважав 

А. С. Макаренко, має бути латентне подолання майбутнього «політичного блюзнірства». Ось 

чому, в «Педагогічній поемі» автор знаходе оригінальну форму діалогу, коли персонажі 

освітнього простору критично сприймають стратегію і тактику боротьби більшовиків або 

С. Петлюри, інших революціонерів-можновладців, згадуючи час гострих змагань 

громадянської війни, але часто-густо попри логіці політичного єднання. Патріотичні дії під 

час «гібридизації» міждержавних стосунків примушують до автохтонів і нацменшин, до 

гуманістично-колективістської моделі освітнього простору, обумовив системні заходи проти 

деструкції, стихійних проявів насилля; до цього примушує гуманістика змін українського 

буття. 

Гуманізм, як складова нових освітньо-виховних підходів до сутності та сенсів 

боротьби за свободу українського буття ще в 20-х роках ХХ ст. геніально відображено 

Антоном Макаренком у своїх мріях про дух соборної України і властивостей окремих її 

елементів, виведених у «Педагогічній поемі» з позицій філософії свободи, при повному 

відтворенні логіки становлення альтернативного буття, яке міститься в цих аксіоматичних 

козакофільських гіпотезах. Дух соборності розуміється А. С. Макаренком, як гуманістика 

колективізму, де оновлене козацьке товариство знищує синдром національного егоїзму 

малоросіянства тощо.[6, с. 163–164]. 

Правовими основами гуманістики інформаційного суспільства є закони і нормативні 

акти, що регламентують права людини на доступ до власного екологічно-технологічного 

середовища (техносфери); кожний інформаційно-комунікативний акт засвідчує про значення 

морально-етичного імперативу, погляду на космічний статус людини у епістемології 

інфосфери. Аксіологічна позиція гуманістики впливу козакофільства на інфосферу висуває 

ментальну інструментальність (ризоматика: побудова ії зв'язків) у якості адекватного 

способу розуміння минулого – теперішнього – майбутнього, як одного з моментів 

визвольного часу. Ризоматика (структура) інформаційного середовища практично розсуває 

інтерактивну здатність молодої людини знаходитися у  стані діалогу з цією системою, а 

динамічна структура даного діалогу направлена на розуміння Іншого та на діалог з Іншим; 

структура «свій-чужий» дала збій системи ноосфери. 

Висновки. Гуманістика інформаційного суспільства,що сприяє розвитку підготовки 

авіаторів (операторів складних систем), є галуззю інформаційної індустрії, яка переживає 

процес технологічної конвергенції і корпоратизації ,ії вплив на всі галузі економіки і 

конкурентоспроможність України, в системі авіаперевезень тощо. 

Перспективи подальших досліджень. Глобальне інформаційне суспільство в Україні 

– це суспільство нового типу, що сформувалося у результаті нової глобальної соціальної 

революції, основою якої являється «вибуховий» розвиток і філософських, і освітніх 

інновацій. Високий патріотизм вплинув на подолання стереотипів казарменого соціалізму, 

коли намагалися довести гуманізм до кінцевого заперечення свободи людини, до останнього 

опанування людиною деяких вульгарних проявів етнічного невігластва. Необхідность 

конвергенції інформаційної та ідеологічної систем, поступово примушує до трансформаціі 

молодої людини зі знаряддя державної бюрократії і деспотизму, в субєкта глобалізації 

виробничих сил,  на користь підготовки авіаторів вільної України. 
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Abctract 

The article deals with vulgar sociological stereotypes, which for a long time slowed down 

the achievements of national sovereignty, and also influenced the development and training of 

highly professional specialists for the national economy. The victory of the basic process of 

«explosion of information» largely determines the philosophy of patriotism of the future aviator; 

The spirit of youth, one way or another, comes at the moment of the collision of civilizations in the 

value conflict of development, ‒ determines the humanistic solution of educational situations in 

heaven and on earth. The patriotic spirit of the Kozakophilism creates the possibility of definite 

optimization of the conditions for the enrichment of the intellectual and theoretical traditions of 

civil aviation, - influences the upbringing, the solution of the contradictory nature of the formation 

of a young aviator during the motor recognition of what happened in education as a social system. 

The high-quality theoretical training of future aviators reflects the contemporary character of the 

confrontation with the «Great Russians», revealing a spiritual inconsistency between the level of 

patriotism and professionalism, which causes the formation of a number of contradictory 

hypotheses about its causes. 

Patriotism in Ukraine during the «hybrid war» is the most important feature of the training 

of any young specialist, because through professional culture, civil feelings are synonymous with 

the evolution of the concept of «Ukrainian national dignity».  

The Great Kobzar, as is known, linked the historical necessity of preserving the memory of 

the «spirit of Kozakophilism» with the notion of a «great family». Thus, in the "Testament", 

reflecting on this notion, he firmly rejects the spirit of vulgar sociology, which reproduces a 

«creeping» destruction in the «ruins» of a Hetmanate, a man with a complex of Little Russia. Other 

Ukrainian luminaries emphasized this: the destructive circumstances of the semi-colonized reality 

must be overcome, in order to create during the training of a young aviator, not a simulation of the 

struggle against the regional «breaking up of the national body», but something co-morally perfect; 

It is necessary to always be a patriotic person. An idealistic understanding of political life in the 

process of building a state of European type, for example, indicates the complexity of the existence 

of the post-Soviet terrestrial structure – the integrity of being in the Ukrainian project of the 

noosphere should be a safe area. 

Key words: victory philosophy, aviation specialist, subject of patriotic situation, evolution 

of education, tradition of kozakophilism, catholicity. 
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УДК 004.9:37 

Смоликова Т.М., кандидат культурологии, с.н.с., 

Центр образовательных технологий  

НИИ теории и практики государственного управления 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 

ОТ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОФЕССИЯМ 

БУДУЩЕГО 

 

Представлений огляд дистанційних технологій, застосовуваних в організації 

навчального процесу, заснованого на інноваційних, індивідуалізованих, мобільних, гнучких, 

міждисциплінарних підходах і інтерактивному взаємодії. На основі аналізу дистанційних 

технологій запропоновані перспективи напрямів і професій майбутнього всередині 

педагогіки. 

Ключові слова: нейронний мереживо, дистанційні технології, кейс-технології,  

ТВ-технології, мережеві технології, хмарні технології, мобільні технології, Über-технології, 

технології доповненої реальності, технології перевернутого класу, технології модульного 

навчання, куратор онлайн-платформи, веб-психолог, розробник освітніх траєкторій, брейн 

(brain, intellect, understanding) – тренер, нейротехнологии, гейміфікація. 

 

Постановка проблемы. Сегодня мировой рынок дистанционного образования 

развивается стремительными темпами и завоевывает лидирующие позиции. Дистанционное 

обучение является привлекательной альтернативой традиционной формы получения 

образования с точки зрения минимальных затрат и более сжатых сроков обучения. 

По прогнозам специалистов, экономический показатель рынка дистанционного 

обучения продолжит рост. Если в 2015 г. он составил 107 млрд. долл. США, то к 2025 г. он 

должен удвоиться и достичь 215 млрд. Число слушателей, обучающихся по программам 

электронного образования, к 2025 г. тоже вырастет в 2,5 раза и превысит число слушателей, 

обучающихся по традиционной форме получения образования. Количество слушателей, 

обучающихся с использованием дистанционных технологий, к 2025 г. составит 650 млн чел. 

(рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста слушателей по традиционной и дистанционной форме получения 

образования 

 

В мировой практике дистанционного образования применяются разнообразные 

информационные технологии: кейс-технологии; ТВ-технологии; сетевые, мобильные и 

облачные технологии; uber-технологии; дополненной реальности; перевернутого класса; 

модульного обучения. Каждая из данных технологий имеет свои особенности и 

преимущества, многие их них апробированы и дают положительные результаты. Некоторые, 
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например uber-технология, относятся к инновационным, имеют непродолжительный опыт 

внедрения, поэтому не получили широкого распространения, концепция их недостаточна 

известна и изучена, что в свою очередь формирует у специалистов скептическое отношение 

к их внедрению.  

Цель статьи. Обзор дистанционных технологий, применяемых в образовании, 

позволит сформировать не только комплексное понимание дидактических приемов и 

методов, которые объединены общеобразовательными целями, задачами и содержанием, но 

и спрогнозировать востребованной специалистов педагогических специальностей будущего, 

которые должны владеть нейротехнологиями, геймификацией, симуляторами и другими 

трендами в мире роботов и искусственного интеллекта.  

Изложение основного материала исследования. Мир находится в состоянии 

экологической и культурной нестабильности, основной причиной которой является 

непрерывно нарастающая техногенная экспансия природной среды. Становление и развитие 

личности все больше связано с техническими средствами (игры, творческие и учебные 

занятия, досуг, отдых, работа, хобби и т.д.) без которых трудно представить сегодняшнюю 

действительность. Точка невозврата пройдена. Общество не в состоянии отказаться от 

технологий, которые подчинили жизнедеятельность человека, а глубина их проникновения 

ещѐ не достигла максимума.  

Современные инженеры и исследователи в области IT-разработок предсказывают в 

будущем доминирование робототехники, искусственного интеллекта и кибергов, когда 

«нейронное кружево» свяжет человеческий мозг с компьютерами, которые обретают все 

большие виртуальные способности. Человечеству угрожает опасность значительно отстать в 

развитии от технологий. 

Канадско-американский инженер, изобретатель Илон Рив Маск считает, что в 

ближайшем будущем произойдет симбиоз компьютерно-мозговой системы, так называемое 

«нейронное кружево» – усиление возможностей человеческого мозга за счет соединения 

дополнительного слоя цифрового разума. И. Маск предупреждает, что по мере того, как 

сложные компьютеры обретают все большие виртуальные способности, людям угрожает 

опасность значительно отстать в развитии. «Потенциал «нейронного кружева» превзойдет 

самого человека и выйдет из-под контроля», медиапространство может стать 

самоуправляемым [5].  

С каждым годом информационные технологии (далее – ИТ) во всем мире становятся 

более усовершенствованными и расходы на их разработку продолжают расти (рис. 2) [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз расходов на развитие ИТ в мире 
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Такое стремительное развитие технологий является закономерностью социального и 

научно-технического прогресса. Технологии признаны стать основанием кардинальной 

трансформации качества и уровня жизнедеятельности человека, всех общественных структур 

и отношений, каждой страны и всего мирового сообщества. Технологии не рассматриваются 

в противопоставлении человеку, наоборот – это некий симбиоз – совокупность 

противоположностей, зависящих и нуждающихся друг в друге. В этом пространстве человек 

окружен медийными формами виртуальной реальности, призрачными иллюзиями, 

информационным изобилием.  

Технологии не статичны, их оборудование и функции постоянно совершенствуются. 

Эксперты обращают внимание на возможность использования сети для создания 

познавательных ресурсов, которые будут стимулировать социальное и экономическое 

развитие; для достижения этой цели подойдут доступные приложения, которые изменят 

качество образования, расширят научные познания, обеспечат социальное единство и 

культурное разнообразие. Технологии, применяемые в образовательном процессе 

востребованы с точки зрения практического применения и результативности. Вот некоторые 

их них. 

Кейс-технологии – методический активный прием обучения, основанный на решении 

конкретных практических (реальных) задач-ситуаций (решения кейса). Кейс-технологии в 

дистанционном учебном процессе – это подготовка комплекта (кейса) учебно-методических и 

практических пособий в бумажном и электронном варианте, дополняемые, в случае 

необходимости, аудио- и видео-материалом, и передача его обучаемым для самостоятельного 

изучения с последующими периодическими консультациями у преподавателей (тьютеров) в 

учебных центрах, отделениях, представительствах, образовательных учреждениях.  

ТВ-технологии – базируются на использовании телевизионных лекций и 

консультаций преподавателей (тьюторов) по месту жительства обучающихся или с 

использованием телефона и Интернета. 

Сетевые технологии – основаны на использовании Интернета для обеспечения 

обучающихся учебно-методическим материалом и интерактивного взаимодействия с 

преподавателем. При этом учебно-методический материал и практические задания для 

самостоятельной работы предоставляются на веб-страницах интернет-сервера в виде 

гипертекста. Также сетевые технологии позволяют осуществлять интерактивное 

взаимодействие при выполнении проектных заданий (презентаций, текстовых файлов, 

коллективное создание таблиц, схем, диаграмм) и иные виды совестных образовательных 

действий. 

Облачные технологии – технологии, предполагающие удаленную обработку и хранение 

данных, в которой вычислительные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис. Применение облачных технологий в системе образования позволяет 

обеспечить мобильность и актуальность образовательных ресурсов. Основными 

преимуществами облачных технологий хранения и обработки данных в системе образования 

являются также эффективное использование технических средств и информационных 

ресурсов, масштабируемость решений, снижение затрат на информатизацию, возможность 

обеспечить высокий уровень безопасности информации [1, c. 21]. 

Мобильные технологии – технологии, в которых используют мобильные и 

портативные ИТ-устройства, карманные компьютеры PDA (Personal Digital Assistants), 

мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные компьютеры в преподавании и обучении. 

Рост популярности мобильных технологий объясняется следующими факторами: легкость и 

удобство использования, обновление и рост числа мобильных приложений, расширение 

функциональных возможностей и уменьшение стоимости устройств, возможность 

определения месторасположения абонента. 

Uber-технологии – одно из направлений мобильных технологий. Это инновационная 

пост-модель, в основе которой заложена интеграция информационных и педагогических 

технологий, позволяет экспортировать знания по всему миру. На основе Uber-технологии 



                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

115 

 

появилось понятие Uber-университет, в котором нет руководства и штата преподавателей. 

Любой пользователь может быть как студентом, так и преподавателем в определенной 

области знаний. Связь между пользователем и преподавателем происходит эксклюзивным 

выбором через платформу – не только по уровню квалификации, но и по биологическим 

параметрам (пол, возраст и т. д.). 

Данная концепция Uber-университета реализовывается сегодня на государственном 

уровне во Франции. В ее основе заложена «чередующаяся» (альтернативная) форма 

образования, где наравне с традиционными формами учебных занятий используется 

дистанционная. Параллельно, получая образование, студент стажируется в организации или 

на предприятии, где реализует теоретические знания на практике. Происходит системное 

чередование теоретического обучения с практико-ориентированными занятиями [7, с. 96].  

Технологии дополненной реальности (Augmented Reality – расширенная реальность) – 

технологии, позволяющие совместить в единую точку взаимопроникновение реального и 

виртуального пространства. В рамках образования данная технология предназначена для 

введения визуальных дополнений в реальные объекты «настоящего» пространства, что 

позволяет расширить способы визуализации процесса обучения, проявлять 

исследовательские и творческие подходы в процессе обучения. Так, например, при 

направлении смартфона или планшета на страницы учебника оживают анимированные 

исторические персонажи, появляются в трехмерном изображении 3D-модели 

геометрических фигур, демонстрируются физические и химические процессы и т. д. 

Преимуществами технологии дополненной реальности являются: эмоциональное 

воздействие на обучаемого, визуализация процесса обучения, лучшее восприятие и 

запоминание учебного материала, интерактивное взаимодействие, высокая мотивация 

вовлечения в образовательный процесс. 

Технологии перевернутого класса – один из компонентов современной технологии 

смешанного обучения (blended Learning), используемый для организации самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся по освоению программного или дополнительного 

учебного материала. Для данной технологии характерно чередование компонентов очного и 

дистанционного (электронного) обучения [4]. Такие технологии предоставляют возможности 

объединить педагогические и информационные ресурсы и чередовать формы обучения: 

традиционные занятия (лекции, практические занятия и т. д.) и электронное обучение в 

дистанционном режиме вне учреждения образования, где осуществляются электронные 

формы учебных занятий и контроль знаний – тесты на понимание и закрепление пройденной 

темы. 

Технологии модульного обучения – технологии, основанные на структурированных, 

законченных, самостоятельных комплексах (информационных блоках, модулей), каждый из 

которых имеет свою завершенность по наполнению и содержанию. Образовательный 

материал в модульном обучении рассматривается как структура, состоящая из обособленных 

элементов, объединенных одной темой (лекции, практические занятия, форумы, задания, 

тесты и т. д.). Важным в технологиях мобильного обучения является то, что части модуля 

должны быть достаточно независимы друг от друга и позволять быстро изменять или 

дополнять учебный материал каждого раздела учебной программы по необходимости. Такие 

технологии в дистанционной среде предполагают жесткое структурирование учебной 

информации, содержание обучения и организацию работы обучающихся с полными, 

логически завершенными учебными блоками. В модуле четко определены цели, задачи и 

уровни изучения темы. Запрограммированность обучения позволяет не только 

последовательно изучить и усвоить материал, осуществить контроль знаний, но и при 

необходимости пройти повторно образовательный модуль при отрицательных результатах. 

Параллельно с развитием и технологий в образовательном процессе появляется спрос 

на многозадачных и многофункциональных специалистов, способных разбираться в 

психологии, образовательных технологиях, владеть методологией и инструментами 

коммуникации, ориентироваться в разнообразных формах обучения, мобильно 
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перестраиваться с онлайн обучения на смешанное. То есть, педагогика будущего – это 

опережающая педагогика, в которой заложена междисциплинарная методика целеполагания, 

познавательно-ориентированная и индивидуально-корректирующая траекторию развития, 

мотивирующая на самосовершенствование и саморазвитие, включающая 

надпрофессиональные навыки и умения. Какие педагогические профессии будущего будут 

востребованы? Специалисты отмечают следующие [3]: 

1. Куратор онлайн-платформы – администратор работы платформы 

дистанционного обучения, организует и продвигает конкретные курсы или «типовые 

образовательные траектории», является координатором процесса обучения, составляет при 

необходимости индивидуальные онлайн-курсы, является модератором в общении между 

учителем и учеником. Такой специалист по прогнозам может быть востребован уже до 2020 

года в центрах образовательных технологий учреждений образования.  

Надпрофессиональные навыки и умения – системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, мультиязычность и мультикультурность, 

программирование, робототехника, искусственный интеллект, работа с людьми. 

2. Веб-психолог – формирует критическое и логическое мышление, учит 

медиаграмотности и сетевой безопасности, способен сформировать интернет-социализацию, 

интернет-инкультурацию детей и подростков, информирует и разбирает проблемы, 

связанные в Интернет-среде: интернет-травля, кибербуллинг (кибер-буллинг (cyber-bullying), 

подростковый террор, происходит от английского слова bull – бык и связан со значениями: 

агрессвно нападать, бередить, задирать, придираться, провоцировать, донимать, травить, то 

есть в молодежном сленге употребляется как быковать). Такой специалист, развирающийся в 

детской и подростковой психологии может быть полезен при тестировании различных 

товаров и сервисов (игрушек, игр, мультфильмов, видео- аудио-материалов и др.) на предмет 

угроз для психики и потенциального вреда развитию ребенка. Такие специалисты 

востребованы уже сейчас. Кроме этого, он должен сопровождать образовательный маршрут, 

корректировать образовательную программу с учетом потребностей и таланта, участвовать в 

формировании образовательной программы, совместно с родителями выбирать 

перспективные для ученика направления и рекомендовать область карьерного развития. 

Надпрофессиональные навыки и умения – системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, мультиязычность и мультикультурность, 

клиентоориентированность, работа с людьми. 

3. Разработчик образовательных траекторий – представитель педагогической 

профессии, способный скорректировать индивидуальный вектор развития личности, при 

соблюдении баланса между разными интересами обучающегося. Участвует в организации 

педагогической системы коммуникаций между учителями разных учебных дисциплин, 

которые сконцентрированы в рамках одной траектории подготовки отдельного ученика; 

разрабатывает образовательный трек с учетом психотипа, способностей и целей 

обучающегося. 

Надпрофессиональные навыки и умения – системное мышление, знание методологии 

преподавания, межотраслевая коммуникация, управление проектами, мультиязычность и 

мультикультурность, клиентоориентированность, работа с людьми, навыки художественного 

творчества. 

4. Брейн (brain, intellect, understanding) -тренер – тренер для ума и понимания, 

специалист по психофизиологии, развития скорости, интеллекта и концентрации. Отвечает 

за владение и умелое использование в образовательной деятельности нейротехнологии 

(Нейротехнология – 1. совокупность технологий созданных на основе принципов, 

функционирования нервной системы; 2. Основа для создания нового класса глобально 

конкурентоспособных технологий, необходимых для развития новых рынков, продуктов, 

услуг – в том числе, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни [8]). 
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Рис. 3. Структура направлений использования нейротехнологий 

 

Брейн-тренер с помощью нейротехнологий поможет скорректировать когнитивные 

способности обучающегося (внимание, восприятие, память, интеллект, речь), с учетом 

способностей и задач, поставленных перед пользователем, разработать программу 

индивидуального развития, с промежуточным контролем развития пользователя. Также, 

применение интерфейса – мозг-компьютер позволит создать инклюзивную среду для участия 

в образовательном процессе людям с ограниченными возможностями. Представили данной 

профессии – это специалисты междисциплинарных знаний на стыке медицины, психологии, 

физиологии, программирования, педагогики. 

Надпрофессиональные навыки и умения – системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, управление проектами, программирование, робототехника, искусственный 

интеллект, работа с людьми. 

Специалист по геймификации – с помощью игровых технологий помогает 

заинтересовать и освоить новые знания в игровой форме, моделировать и испытывать разные 

ситуации в процессе игры. Гейминг рассматривают как дополнительный инструмент в 

образовании, а не замену обучению. Здесь возможно использовать различные 

дистанционные технологии дополненной и виртуальной реальности, смешенного обучения, 

Uber-технологии и т.д. Однако геймификация предполагает серьезную систематизацию 

образовательных игр, соблюдение тематического соответствия, а также адаптации к учебной 

программе квестов, социальных игр, сценариев событий и кейсов. 

Надпрофессиональные навыки и умения – системное мышление, межотраслевая 

коммуникация, владение иностранными языками, новейшими технологиями, работа с 

людьми, навыки художественного творчества. 

Заключение. Рынок дистанционных технологий продолжает интенсивно развиваться 

параллельно с информационными технологиями и компьютерными сетями. Дистанционные 

технологии являются средством управления образовательным процессом с целью 

оптимизации, стратегического планирования и результативности, улучшения качества и 
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повышения производительности системы образования, повышения уровня коммуникаций и 

взаимодействия.  

Стоит отметить, что дистанционная форма обучения признана наиболее оптимальной 

из всех существующих вариантов для работающих людей, которые в силу своей занятости не 

имеют возможности постоянно посещать занятия в дневное или вечернее время. Она более 

эффективная в отличии от заочной формы получения образования, которая имеет много 

нареканий к качеству образовательного процесса. Такая гибкая и мобильная форма 

получения образования является прекрасной альтернативой, практически без ущерба для 

своей основной деятельности, получить необходимую специальность и повысить 

профессиональный уровень.  

Кроме этого, дистанционные технологии, как единообразная система организации 

обучения, закладывают принцип общественно-государственного управления образованием 

при более низких затратах вуза по сравнению с традиционной формой организации учебного 

процесса, а также используют междисциплинарный подход к содержанию обучения, 

инновационные методы обучения на основе профессиональных потребностей и интересов. 

Именно за счет дистанционных технологий предоставляются равные возможности для 

получения образования всем членам общества, независимо от социального и материального 

положения, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности, возраста и места 

жительства.  

Технические новинки являются мощным катализатором развития современной 

образовательной среды в целом. Новые информационные и телекоммуникационные 

технологии обеспечивают все более легкий доступ к информации. Ошеломляющим 

результатом развития информационного пространства на рубеже веков стал объем 

накопления и скорость распространения знаний. В современных условиях можно говорить о 

возникновении новой отрасли производства – производства знаний, идей, открытий, о 

появлении иерархических структур подачи информации (расширение иллюстративного 

материала, увеличение структурированного объема усваиваемой информации, синтез 

виртуальной и реальной геймификации). Среди новых тенденций, связанных с 

достижениями научно-технического прогресса возникли новые формы труда, которые 

предъявляют более высокие требования к образовательному цензу населения, 

формированию специалистов, способных идти в ногу с современными достижениями в 

области знаний. Для общества в целом новейшие технологии принятия решений и 

планирования становятся важнейшим фактором успешного развития экономики и 

повышения ее конкурентоспособности. 

Достижения современного общества в XXI веке будут предопределяться инновациями 

и нововведениями, основанными на фундаментальной и прикладной науке. Появятся 

профессии, которые будут предопределять пространства национальных культур, усиливать 

международный обмен, расширять амплитуду социально-политических, региональных, 

этнических, возрастных и иных мировоззренческих позиций. В этих условиях важно 

ориентироваться на созидательный, креативный социально-культурный характер 

технологий, способный удовлетворить в том числе и духовные интересы социума, сыграть 

существенную роль в формировании активной, творческой личности информационной эпохи 

будущего. 
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Distant technologies to the future pedagogical professions. 

 

Abstract 

Presents an overview of remote technologies applied in the educational process based on 

innovative, customized, mobile, flexible, interdisciplinary approaches and their interaction. The 

author notes that spending on technology development in the world is increasing every year. 

Experts warn humanity of the problems of technological nature. Humanity is in danger to lag 

significantly in the development of the technology itself, when robots, artificial intelligence can go 

on to a level of self-government. But the society is unable to abandon technologies that increasingly 

dominate the living space, the depth of their penetration has not yet reached the maximum. 

Modern technology most fully showed their efficiency in educational activities. The 

traditional form of education is losing its position. Overview of remote technologies applied to 

education, allows you to create not only a comprehensive understanding of teaching techniques and 

methods, which combined General education goals, objectives, and content, but also to predict the 

demand for specialists of pedagogical specialties of the future, which should, in addition to 

professional competencies of own professional. Apply in their professional activities of 

neyrotekhnologii, gamification, simulations and other educational trends in a world of robots and 

artificial intelligence. The author focuses on the fact that in the near future should be ahead of 

progressive pedagogy, which incorporated an interdisciplinary method of goal-setting, cognitive-

oriented and individual-correcting the trajectory of development for motivating self-improvement 

and self-development. Overview of the teaching jobs of the future allows you to highlight some of 

them, specific and professional characteristics which, in demand today: the curator of the online 

platform, the web psychologist, the developer of educational trajectories, brain-trainer, a specialist 

in gamification. 

Key words: neural point, distant technology, case technology, TV technologies, network 

technologies, cloud technologies, mobile technologies, Über-technologies, complementary reality 

technologies, inverted class technology, modular training technology, online platform curator, web 

psychologist, brain trainer development, brain intelligence, intelligence - trainer, neurotechnology, 

gamification. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

У статті теоретично обґрунтовано акмеологічний вплив та супровід психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: 

наведено сутність понять «акмеологічний вплив» та «акмеологічний супровід»; зазначено 

основні завдання забезпечення акмеологічного впливу та супроводу на рівні системи 

психолого-педагогічної підготовки, рівні педагогічного процесу та рівні педагогічної 

ситуації; запропоновано шляхи реалізації визначених завдань. 

Ключові слова: акмеологічний вплив, акмеологічний супровід, психолого-педагогічна 

підготовка. 

 

Постановка проблеми. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 

2021 роки вказує на пріоритетність виховання людини інноваційного типу мислення та 

культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного 

розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства й держави [4]. Саме тому метою 

розвитку освіти на наступне десятиріччя є забезпечення особистісного розвитку людини 

згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання впродовж 

життя. Подолання наявних потреб полягає в оновленні цілей і змісту освіти на основі 

особистісних орієнтацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаючи на специфіку професійно-

технічної освіти більшість сучасних докторських та кандидатських дисертаційних 

досліджень присвячено психолого-педагогічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів 

різного профілю, які в умовах професійно-технічних навчальних закладів можуть займати 

посади педагогічних працівників, зокрема педагогів професійного навчання та майстрів 

виробничого навчання: Н. Брюханова, С. Гура, О. Коваленко, М. Лазарєв, Н. Ничкало, 

В. Олійник, В. Хоменко та інші. Підвищення рівня якості психолого-педагогічної підготовки 

дослідники переважно пов‘язують з: інтеграцією змісту педагогічних та технічних знань; 

моделюванням професійної діяльності в гуманістичному контексті; удосконаленням 

педагогічної складової на основі акмеологічного підходу, структуруванням змісту та 

збільшенням обсягу взаємозв‘язків між психолого-педагогічними дисциплінами. Однак 

використання акмеологічного впливу та супроводу на всіх рівнях психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців у досягненні оптимальності їх формування як суб‘єктів 

навчання недостатньо враховані в даних дослідженнях. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати здійснення акмеологічного впливу та 

супроводу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Психолого-педагогічну підготовку ми 

розглядаємо з двох позицій: як процес зовнішньої підготовки, тобто процес навчання та 

виховання студентів у вищому навчальному закладі (зовнішня психолого-педагогічна 

підготовка), та як процес внутрішньої підготовки, тобто процес учіння (внутрішня 
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психолого-педагогічна підготовка), кінцевим результатом якої є психолого-педагогічна 

компетентність. 

Психолого-педагогічна підготовка (зовнішня) – це організований навчально-виховний 

процес зі створення умов для досягнення студентами оптимального рівня психолого-

педагогічної компетентності. 

Психолого-педагогічна підготовка (внутрішня) – це процес оволодіння певними 

компетенціями у досягненні психолого-педагогічної компетентності, передумовами 

формування якої є удосконалення виконання основних виробничих функцій, що 

відповідають певним видам психолого-педагогічної діяльності. 

Отже, психолого-педагогічну підготовку представляємо як систему, яка в загальному 

контексті спрямована на оволодіння майбутніми викладачами професійно-технічних 

навчальних закладів психолого-педагогічної компетентності. Організація акмеологічного 

впливу та супроводу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-

технічних навчальних закладів є однією з умов її ефективної реалізації.  

Згідно нашого дослідження акмеологічний вплив – це інтегрована та цілеспрямована 

дія, здійснювана на особистість чи групу, що має гуманістичний зміст і спрямована 

насамперед на прогресивний розвиток особистості або групи [1]. Підвищення рівня 

саморегуляції в результаті акмеологічного впливу необхідно для того, щоб сформувати у 

студентів впевненість у власних силах; виключити виникнення песимістичних настроїв; 

посилити працездатність; більш повно реалізувати внутрішній потенціал, тобто зробити 

особистість більш сильною.  

Акмеологічний вплив здійснюється завдяки організації відповідного супроводу. 

Вважаємо, що акмеологічний супровід – це активна діяльність з боку викладача, яка 

спрямована на досягнення разом із студентом проміжних та стратегічних цілей на шляху до 

оптимуму, а саме: орієнтування студента на шляху професійного вдосконалення; 

співробітництво у навчально-виховній діяльності; спостереження за змінами особистості 

студента та здійснення індивідуальної роботи з надання допомоги в досягненні ним вершин 

професійної діяльності, формування та реалізації Я-концепції та ін. 

Забезпечення акмеологічного впливу та супроводу психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів здійснюється за рівнями: 

– рівень системи психолого-педагогічної підготовки (задає необхідну стратегію у 

досягненні психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів професійно-

технічних навчальних закладів); 

– рівень педагогічного (навчально-виховного) процесу (задає алгоритм дій по 

досягненню результатів оволодіння теоретичними знаннями, практично-зорієнтованою та 

самостійною діяльностями окремої теми та дисципліни в цілому) 

– рівень педагогічної ситуації (сприяє оптимальній концентрації впливу на 

особистість майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів). 

Загальні завдання забезпечення акмеологічного впливу та супроводу психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів за 

рівнями полягають у наступному: 

Рівень системи психолого-педагогічної підготовки: визначити оптимуми у 

досягненні психолого-педагогічної компетентності; визначити мотиви у досягненні «акме» 

психолого-педагогічної діяльності; оновити зміст психолого-педагогічної підготовки щодо 

педагогічної акмеології; обрати форми, методи, прийоми і засоби здійснення акмеологічного 

впливу та супроводу; розробити зміст та інструментарій самоконтролю рівня академічних 

(особистісних) досягнень студентів; розробити критерії самодіагностики рівня академічних 

(особистісних) досягнень студентів. 

Рівень педагогічного процесу: визначити оптимуми у досягненні результатів 

навчання; обрати методи стимуляції досягненні «акме» у психолого-педагогічній діяльності; 

обрати зміст для самостійного опрацювання; обрати форми, методи, прийоми і засоби 
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здійснення акмеологічного впливу та супроводу; розробити зміст та інструментарій 

самоконтролю рівня академічних (особистісних) досягнень студентів щодо окремої теми та 

дисципліни в цілому; розробити критерії самодіагностики рівня академічних (особистісних) 

досягнень студентів щодо окремої теми та дисципліни в цілому. 

Рівень педагогічної ситуації: окреслити мету та завдання у досягненні оптимуми 

результатів навчання; визначити акмеологічний потенціал педагогічної ситуації відносно 

дисципліни (окремої теми) та її вплив на мотиваційну сферу студентів; наповнити зміст 

педагогічної ситуації у напрямку досягнення оптимуму очікуваних результатів; обрати 

форми, методи, прийоми і засоби здійснення акмеологічного впливу та супроводу; розробити 

зміст та інструментарій самоконтролю рівня академічних (особистісних) досягнень студентів 

щодо окремої педагогічної ситуації; розробити критерії самодіагностики рівня академічних 

(особистісних) досягнень студентів щодо окремої педагогічної ситуації. 

Реалізація визначених завдань на рівні системи психолого-педагогічної підготовки 
здійснюється шляхом просування до оволодіння психолого-педагогічною компетентністю 

майбутніми викладачами професійно-технічних навчальних закладів. Оптимуми обираємо 

відносно основних етапів психолого-педагогічної підготовки: зовнішня психолого-

педагогічна підготовка (початковий етап, основний етап, завершальний етап); внутрішня 

психолого-педагогічна підготовка (етап адаптації, етап інтенсифікації, етап ідентифікації). 

Мотиви у досягненні «акме»: задоволення від самого процесу пізнання і його 

результатів; прагнення отримати ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку; розуміння 

значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдосконалення у цьому напрямку. 

Оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки: розробка та впровадження 

авторських навчальних програм «Педагогічна акмеологія» та «Професійна діяльність 

викладачів ПТНЗ» [2; 3].  

Форми, методи, прийоми і засоби здійснення акмеологічного впливу та супроводу 

відповідають проблемному чи активному навчанню. Кожен метод проблемного чи активного 

навчання має своє призначення, наприклад: метод конкретних ситуацій (заснований на 

твердженні, що шлях до вдосконалення власних знань можливо прокласти лише через 

розгляд, вивчення та обговорення конкретних проблемних ситуацій); метод емоційного 

стимулювання (в основі цього методу навчання лежить принцип формування пізнавального 

інтересу шляхом створення позитивних емоцій до запропонованого виду діяльності, 

підвищення зацікавленості та мотивації до навчального процесу); «Мозаїка» (метод 

розподілу обов‘язків у студентській групі, коли розподіл здійснюють самі студенти, такий 

вид діяльності змушує студентів самостійно, без допомоги викладача розподіляти обов‘язки 

в групі та нести за даний розподіл відповідальність); метод проектів (виводить діяльність 

студентів на новий, навчально-науковий рівень, на цьому рівні кожен зі студентів здійснює 

великий обсяг самостійної роботи та навчається самоконтролю, що сприяє самоосвіті 

студентів).  

Розроблення змісту та інструментарію самоконтролю та самодіагностики рівня 

академічних (особистісних) досягнень студентів здійснюється відповідно обраним 

критеріям контролю та оцінювання. 

Рівень педагогічного (навчально-виховного) процесу: 

Розглянемо на прикладі дисципліни «Педагогічна акмеологія», модуль 1 «Загальні 

засади педагогічної акмеології», тема «Специфіка акме в професії педагога».  

Оптимуми у досягненні результатів навчання: знання сутності педагогічної 

акмеології; розуміння критеріїв та рівнів професіоналізму педагога; здатність розробляти 

власну акмеограмму за схемою (загальні відомості, підструктура здібностей і потенціалу, 

підструктура індивідуальності, підструктура спрямованості, підструктура характерологічних 

особливостей і моральних якостей, підструктура професійних характеристик, акмеологічні 

інваріанти професіоналізму, розгорнутий загальний висновок). 
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Методи стимуляції досягнення акме: опредмечування значущих для майбутніх 

викладачів професійно-технічних навчальних закладів потреб. При розробці акмеограмми 

студенти визначають мету особистісно-професійного розвитку, прогнозують динаміку 

зростання психолого-педагогічної компетентності, виявляють умови і фактори, що 

заважають цій динаміці. 

Зміст для самостійного опрацювання: акмеологічна модель сучасного педагога: 

розкрити сутність моделі сучасного педагога В. Максимової (професійна, особистісна, духовна 

зрілість та акмеологічна позиція педагога); зазначити п‘ять ступенів алгоритму 

самовдосконалення й корекції якості знань, рис характеру і якостей особистості за 

В. Максимовою; охарактеризувати основні компоненти моделі сучасного педагога за 

Г. Даниловою (компетентність, особистісна орієнтація, морально-духовна культура); зазначити 

чотири ступені процесу самоосвіти за Г. Даниловою; визначити з яких структурних елементів 

складається модель професіоналізму педагогічної діяльності І. Багаєвої; визначити місце і роль 

психотерапевтичної складової в акмеологічній моделі сучасного педагога. 

Форми, методи, прийоми і засоби здійснення акмеологічного впливу та супроводу: 

метод «Діалог» (спільний пошук узгодженого рішення); заповнення портфоліо.  

Завдання: 1) Аналіз варіантів професійних досягнень (акме) в обраній професійній 

діяльності. 2) Прогнозування професійних досягнень (акме), ймовірні для професійного 

майбутнього. 

Питання для самоконтролю виявляють: у чому специфіка праці педагога на відміну 

від інших професій у сфері «людина-людина»; які психологічні характеристики рівнів 

професіоналізму педагога; з яких видів професійної компетентності складається 

професіоналізм педагога. 

Критерії самодіагностики рівня академічних (особистісних) досягнень студентів 

базуємо на критеріях відносно теоретичних знань та спільної діяльності. 

Рівень педагогічної ситуації: 

Розглянемо на прикладі колективного розв’язання проблеми. 

Очікуваний результат: здатність передбачувати власний професійний розвиток у 

досягненні оптимуму. 

Акмеологічний потенціал: засіб емоційних проявів у процесі взаємодії викладача і 

студентів, що направлений на полегшення групової комунікації; формування вмінь керувати 

власним емоційним станом і впливати на емоційний стан партнерів по роботі. 

Зміст педагогічної ситуації у напрямку досягнення оптимуму очікуваних результатів: 

проблема – розроблення «Я-концепції» педагога-професіонала. 

Форми, методи, прийоми і засоби здійснення акмеологічного впливу та супроводу. Як 

метод самоактуалізації використовуємо технологію коучингу «GROW» (від англ. grow – 

зростання) [5]. 

Цей метод полягає в певній послідовності (технології) постановки ефективних питань. 

Для запам‘ятовування технології GROW використовується мнемонічне правило:  

Gool – постановка мети (В якому напрямі ми хочемо працювати? Чого ми хочемо? 

Яка наша довгострокова мета? Чи ми цього хочемо? Після закінчення нашої розмови, щоб ви 

вирішили змінити? Якого результату ви чекаєте від нашої бесіди? Чи зможемо ми досягти 

цього результату за відведений нам час? Назвіть найкорисніший результат);  

Reality – аналіз реальності (У якій ситуації ми зараз знаходимося? У якому стані ви 

перебуваєте в даний момент? Якими ресурсами ми володіємо? Чого ми боїмося? Які причини 

змушують відчувати себе так? Хто причетний до цих подій? Що зроблено на даний момент з 

цього? Які наслідки мали ці дії? Що станеться, якщо ми досягнемо бажаного? Хто ще може 

вплинути на ситуацію?);  

Options – розробка варіантів дій (Що може допомогти нам у вирішенні питання? Яким 

методом ми будемо діяти? Що ще ми можемо зробити? Яке рішення задачі Вам найбільш 

приємно? Які дії ви зможете здійснити, щоб виправити ситуацію? Які у вас є ще 
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альтернативи цьому вибору? Чи були вирішені ці проблеми в минулому успішно? Яке 

рішення, на вашу думку, запропонувала б авторитетна для вас людина? Чи хочете ви почути 

мою думку з цього приводу? Яких варіантів дотримуєтесь ви? Назвіть переваги і недоліки, 

які приховані при неглибокому обговоренні? Які з рішень цікаві вам?);  

Will – сфокусування уваги на волі для досягнення мети, реалізації запланованої дії 

(Що ми вибираємо для досягнення мети? Чи працюють вибрані варіанти? Що допоможе 

досягти мети? Чи сильний у нас мотив? Яка самоорганізація і чи правильно ми управляємо 

часом для досягнення мети? Якою буде перший крок для здійснення обраного варіанту? 

Назвіть наступні ваші дії? Які складнощі можуть вам перешкодити? Якими способами ви 

будете досягати мети? В якій підтримці ви ще маєте потребу? Хто може її здійснити? Як і 

коли ви зможете отримати цю підтримку). 

Зміст та інструментарій самоконтролю рівня академічних (особистісних) досягнень 

студентів: наявність власної Я-концепції. 

Критерії самодіагностики рівня академічних (особистісних) досягнень студентів 

базуємо на критеріях спільної діяльності та самооцінки. 

Для ефективності цього процесу необхідно: встановлення партнерських 

взаємостосунків між викладачем і студентами; спільне визначення завдань для досягнення 

конкретної мети; дослідження поточної ситуації чи проблеми; визначення внутрішніх і 

зовнішніх перешкод на шляху до результату; вироблення і аналіз можливостей для 

подолання труднощів у вирішенні проблеми; вибір конкретного варіанту дій і складання 

плану дій; домовленість про те, що конкретно повинно бути зроблено і у які терміни, тобто 

кожне наступне заняття завжди починається з огляду: що зроблено, що вдалося, що можна 

було зробити краще. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Однією з умов психолого-

педагогічної підготовки є здійснення акмеологічного впливу та супроводу майбутніх 

викладачів професійно-технічних навчальних закладів на всьому періоді їхнього 

професійного становлення у вищому навчальному закладі. Реалізація означеної умови сприяє 

розкриттю внутрішнього потенціалу особистості студентів, розвитку властивостей і якостей, 

що сприяють досягненню власних оптимумів в оволодінні психолого-педагогічною 

компетентністю. Перспективи подальших досліджень пов‘язуємо з виявленням утруднень 

використання даного підходу навчання у практиці вищих навчальних закладів. 
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Psychological and pedagogical training of future professional and technical educational 

establishments’ teachers: acmeological aspects. 

 

Abstract 

In the article there have been offered the solution of the problem of projecting of 

acmeological educational space; acmeological influence and accompaniment of psychological and 

pedagogical training of future professional and technical educational establishments‘ teachers have 

been theoretically grounded.  

There have been given the essence of the notions «acmeological influence» and 

«acmeological accompaniment» which reflect the direction to progressive development of 

personality on the way to optimum thanks to teacher‘s active activity.  

The author has defined the main tasks of providing the acmeological influence and 

accompaniment on the level of the system of psychological and pedagogical training (gives 

necessary strategy in achievement of psychological and pedagogical competence of future 

professional and technical educational establishments‘ teachers); levels of pedagogical process 

(gives algorithm of actions in achievement the results of mastering the theoretical knowledge, 

practically oriented and independent activities of some theme and discipline generally) and level of 

pedagogical situation (contributes optimal concentration of the influence on personality of future 

professional and technical educational establishments‘ teachers).    

There have been offered the ways of realization of definite tasks as for components of 

psychological and pedagogical training of future professional and technical educational 

establishments‘ teachers: objective, value-motivate, content, operative-activity, control-regulative 

and value-productive. 

The realization of the giving condition contributes the opening the internal potential of 

students‘ personality, development of features and qualities, which contribute to achievements of 

own optimums in mastering the psychological and pedagogical competence.  

Key words: acmeological influence, acmeological accompaniment, psychological and 

pedagogical training.  
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ЗЕД 

 

Стаття присвячена актуальному напрямку формування конфліктологічної культури 

у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі професійної підготовки. 

Запропонований механізм формування конфліктологічної культури менеджерів ЗЕД шляхом 

впровадження тренінгових технологій як сучасного світового педагогічного 

інструментарію. Визначається необхідність вирішення протиріччя між вимогами сучасних 

організацій до конфліктологічної культури менеджерів ЗЕД і невідповідним методичним 

утримуванням навчальних програм і технологій навчання, що здійснюють формування й 

розвиток конфліктологічної культури майбутніх менеджерів ЗЕД.  

Ключові слова: конфліктологічна культура, конфліктологічна 

компетентність,тренінгові технології, професійне становлення. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Педагогічна практика сьогодення 

активізувала проблеми пошуку та використання інноваційних технологій у процесі 

підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Посилена орієнтація системи 

вітчизняної освіти на входження у світовий освітній простір зумовила загострення уваги до 

питань професійної освіти менеджерів ЗЕД, переосмислення цілей, змісту, принципів, 

засобів і методів їх навчання. Теоретико-практичні дослідження в цій сфері націлені на 

пошук нових моделей і технологій навчання, які сприяють найповнішому виявленню та 

реалізації соціально розвиваючого потенціалу у якості професійної компетентності. 

Аналіз досліджень та публікацій. У сучасній психолого-педагогічній літературі 

навчати конфліктологічній культурі пропонується не тільки традиційними методами, а й 

інтерактивними технологіями, зокрема, застосовуючи тренінги, які спрямовані на 

різнобічний розвиток компетентності в умовах взаємодії. Тренінгові технології навчання 

комунікації в системі підвищення кваліфікації широко описані в роботах Жукова Ю. М., 

Кларін М. В., Панфілової А. П., Паригін Б. Д., Сидоренко Є. В., Солтіцкой Т. А., 

Хрящовий Н. Ю. та ін [1]. Однак, робіт присвячених навчання конфліктологічній культурі 

майбутніх менеджерів ЗЕД в умовах вузівської підготовки практично немає. 

Важливе для даного дослідження наукове поняття «культура» отримало широке 

висвітлення в роботах таких відомих вітчизняних та зарубіжних учених, як: А. Бєлік, 

Ю. Давидов, І. Зязюн, Л. Каган, В. Межуєв, Е. Соколов, В. Губін, В. Сластьонін, Т. Гриценко, 

Л. Губерський , І. Тюрменко, Е. Маркарян, І. Ісаєв, С. Хесен, Г. Триандис, А. Реан та ін [2]. 

Таким чином, дослідивши різні підходи до визначення поняття «культура», можемо 

стверджувати, що загальна культура є тим базовим утворенням, яке визначає основний зміст 

конфліктологічної культури та засади культурної діяльності людини. 

Конфліктологічна культура, починаючи з 70х років XX століття, розглядається як 

складова професійної компетентності у вітчизняних працях науковцями: Самсонової Н., 

Черняєвої Т., Підбуцької Н., Щербакової О., які вважають, що конфліктологічна культура 

особистості – це інтегративна якість, що грунтується на екзистенційно-гуманістичних 

цінностях, що включає культуру мислення, культуру почуттів, комунікативну та поведінкову 

культуру, і що виявляється в оптимальних стратегіях взаємодії в конфлікті, забезпечують 

конструктивне рішення проблем [2]. 
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Мета статті: представити механізм формування конфліктологічної культури 

менеджерів ЗЕД шляхом впровадження тренінгових технологій як сучасного світового 

педагогічного інструментарію. Виявити й обґрунтувати структуру й зміст педагогічної 

технології, що забезпечує розвиток конфліктологічної культури майбутніх менеджерів ЗЕД.  

Виклад основного матеріалу. У зв‘язку з соціально-економічними змінами в Україні 

та світі, спостерігається якісно інший підхід до освітнього процесу, у тому числі професійної 

підготовки менеджерів управління. Сутність змін пов‘язана з переходом від авторитарного 

стилю ділової взаємодії, який заснований на принципах єдиноначальності, управлінському 

процесі «зверху – вниз» до демократичного стилю ділової взаємодії, який базується на 

відносинах співробітництва. 

В сучасній психолого-педагогічній літературі навчати конфліктологічній культурі 

пропонується не тільки традиційними методами, але й інтерактивними технологіями, 

зокрема, застосовуючи тренінги, які спрямовані на її розвиток компетентності в умовах 

взаємодії. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю вирішення протиріччя між 

вимогами сучасних організацій до конфліктологічної культури менеджерів ЗЕД і 

невідповідним методичним утримуванням навчальних програм і технологій навчання, що 

здійснюють формування й розвиток конфліктологічної культури майбутніх менеджерів ЗЕД.  

Відомо, що активне впровадження нових технологій, глобалізація соціально-

економічного простору, підвищення значимості інформаційного ресурсу, зріст конкуренції 

на національних і світових ринках – ці та багато інших факторів змушують менеджмент 

організацій інтенсифікувати пошук факторів досягнення конкурентних переваг, серед яких 

рівень професійних компетенцій менеджера займає особливе місце. Все це говорить про те, 

що існує явна необхідність рішення проблеми невідповідності професійних компетенцій 

випускників вимогам ринку праці. 

Конфліктологічна культура особистості включає систему цінностей, суті, мотивів, 

переконання, вказівок таких як: позитивне сприйняття світу, інших людей, усвідомлення 

цінностей та інше реалізується в ефективному управлінні зовнішніми конфліктами та 

самоуправлінні внутрішніми з врахуванням особливостей конфліктів та його сторін. У 

відмінність конфліктологічній компетентності, спрямованої на керування конкретними 

конфліктами, конфліктологічна культура особистості зорієнтована на широке коло проблем і 

протиріч та їх творчого вирішення [6]. 

Отже культура та конфлікт це фактори, які тісно пов‘язані між собою ще з давніх 

давен, адже людина живе і жила в культурі, яка не лише допомагає розглядати та вирішувати 

конфлікти, а застерігати від їх створення (на прикладі літературних, музичних, 

образотворчих та ін. творів мистецтва), так як і конфлікт є невід‘ємною частиною людського 

життя (як конфлікт самого з собою так і з оточуючим середовищем). Тому, можливо, 

культура допомагає вирішувати те, що створює конфлікт.  

Конфліктологічна культура формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми. У процесі опанування конфліктологічної 

сфери людина запозичає з культурного середовища засоби аналізу конфліктологічних 

ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм. Крім того, в дослідженнях, присвячених 

інтерактивним технологіям навчання конфліктології, недостатньо розглядається тренінг як 

педагогічна технологія, здатна реалізовувати в навчанні компетентнісний підхід в 

конфліктогенній підготовці: слабо досліджені характерні технологічні принципи побудови 

тренінгового заняття, недостатньо розглядаються питання досягнення результативності. 

Перед вищими навчальними закладами гостро встають проблеми, пов'язані з 

підвищеними вимогами роботодавців до рівня підготовки випускників вузів, їхньої 

конкурентоспроможності на ринку праці. Альтернативою традиційної предметно-значущої 

моделі фахівця є модель, яка побудована на основі фахового підходу, результати навчання 

якого описуються через компетенції (компетентності). Сучасна наука розвивається у бік 
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поглиблення спеціалізації. Такий підхід дозволяє виховувати грамотних фахівців у певній 

галузі, однак одночасно різко обмежує можливості роботи в інноваційних сферах і проектах, 

як правило, що вимагають постійної міждисциплінарної взаємодії. Не менш важливим є 

визначене підвищення рівня горизонтальної мобільності в кар'єрі сучасних менеджерів ЗЕД: 

середній час роботи в одній організації, в одній предметній сфері постійно знижується. У цих 

умовах ключовою компетенцією є здатність швидко адаптуватися до нового середовища, 

працювати в рамках складнофункціональної команди.  

Вивчення психолого-педагогічної літератури з проблем навчання та виховання 

фахівців управлінців, навчальних планів і програм, умов підготовки майбутніх менеджерів 

ЗЕД у вузі дозволяють виділити особливості професійної підготовки студентів: інтегрований 

характер знань; аналітико-прогностичний характер учбово-пізнавальної діяльності майбутніх 

фахівців; професійну мобільність, інформаційно-технологічну компетентність; 

конфліктологічну культуру. 

Для фахівців управлінця конфліктологічна культура є складовою частиною 

професійної компетентності та необхідною умовою професіоналізму. Відповідно до цілей і 

завдань дослідження уточнено понятійний апарат, виявлена сутність понять 

«конфліктологічна культура», «конфліктологічна компетентність», «тренінгові технології», 

«професійне становлення». 

У результаті аналізу названих понять, досліджених різними авторами (Б .Г. Ананьєв, 

Г. М. Андрєєва, И. А. Багачок, Н. В. Бордовска, С. М. Вишняков, А. Б. Звіринців, М. С. Каган, 

А. А. Леонтьев, Л. М. Митіна, А. А. Мурашов, В. Н. Панкратов, В. Н. Панфьоров, А. А. Реан, 

И. А. Стернін, Н. И. Ше-Вандін, В. М. Шепель та ін.), а також використовуючи концептуальні 

основи міжнародних становищ по освіті було встановлено, що компетентність – це здатність 

виконувати професійні обов'язки у відповідному певному стандарті реальної робочої 

обстановки, тобто визначення компетентності припускає оцінку дій, які виконує людина, 

демонструючи, що вона може працювати за зазначеними стандартами [5]. 

Коли людина успішно справляється з рішенням завдань за зазначеними стандартами, 

компетентність вважається досягнутою (тобто людина вважається компетентною).  

У навчальному процесі за програмами постійно діючих семінарів одним із видів 

навчальних занять з теоретичної підготовки є тренінги. Тренінг – це форма навчального 

заняття, покликана підібрати, закріпити, зробити звичайними прийоми і способи дій по 

ефективному виконанню функцій з професійної діяльності. 

Застосування тренінгової системи навчання переконує, що це є спосіб реалізації 

активної моделі навчання менеджерів управління. Тренінги стимулюють пізнавальну 

активність і самостійність студентів, тут студент є суб‘єктом навчання. Створюються такі 

комфортні умови, за яких кожен студент відчуває свою успішність й інтелектуальну 

спроможність при відпрацюванні конкретного питання тематики занять. 

Тренінги дають змогу керівнику заняття побачити майбутніх фахівців з іншого боку. 

Якщо на групових заняттях студент буває пасивний, то при тренінгах вражає нестандартним 

мисленням, здатністю приймати рішення у розв‘язанні складних проблемно-ситуаційних 

завдань. 

У процесі тренінгу навчання відбувається за умов постійної активної взаємодії між 

студентом та викладачем. Найпоширеніший в практиці є індивідуальний тренінг. Він 

направлений на відпрацювання і закріплення нормативів, або індивідуальних дій і навичок. 

Такий вид тренінгу проводиться в групах до 5 осіб. 

Тренінгова система вчить майбутніх фахівців управління бути більш 

демократичними, відкрито спілкуватись з іншими слухачами, критично мислити, приймати 

продумані рішення. 

Слід зазначити, що тренінгові технології є важливою складовою інтерактивного 

навчання. Як наголошує П. Бавіна, це технології, які доцільно розглядати у контексті 

діяльнісного навчання, вони спираються на основні принципи ігрового моделювання 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

130 

 

(ефекта, вправи, асоціації, спілкування, досягнення очікуваних результатів тощо), а головне, 

є збалансованими за рахунок традиційних та нетрадиційних імітаційних методів навчання . 

Як показує досвід, найбільш доцільним є використання тренігових технологій у процесі 

колективної роботи [4]. 

Оскільки лекції та інші традиційні методи дають змогу розширити коло знань, 

натомість тренінги уможливлюють зміни поведінки. Сенс впровадження тренінгового 

навчання можна пояснити виконуваними функціями: навчальна – засвоєння дисципліни й 

формування необхідних умінь і навичок; розвиваюча – створення умов для розкриття 

творчого потенціалу й розвиток індивідуальних здібностей; мотивуюча – налаштування на 

активне навчання й психологічну готовність для засвоєння великих обсягів інформації; 

комунікативна – становлення й розвиток контактів поміж слухачами, формування прагнення 

до співпраці з високим рівнем довіри й сприйняттям інших членів команди; релаксаційна – 

зняття емоційної напруги, викликаної навантаження на нервову систему у процесі 

інтенсивного навчання.  

Загалом тренінг – це метод групової навчальної діяльності, коли в лабораторних 

умовах засобами спеціальних вправ, спрямованих на відтворення, виконання й аналіз 

ситуацій, в учасників не тільки формуються професійні уміння й навички, але й створюються 

умови для професійного розвитку. Таким чином «занурення» у професійні ситуації в 

лабораторних умовах сприяє осмисленню вже наявного професійного досвіду та 

формуванню нового професійного досвіду, що повністю відповідає основним принципам 

навчання дорослої людини.  

Окрім того, під час проведення тренінгу використовуються інтерактивні технології і 

методи, які реалізують й інші принципи навчання студентів, що враховують особливості і 

вимоги андралогічної моделі навчання. У цьому контексті доцільно зазначити, що тренінг 

спрямований на набуття практичних умінь і навичок, передбачає активну позицію тих, хто 

навчається, а відтак цей метод дозволяє враховувати право дорослої людини на вибір й 

прийняття рішень, методи праці, потреби в обґрунтуванні необхідності вивчення нової 

інформації та її інтегруванні з наявним професійним і життєвим досвідом, вимоги 

практичної спрямованості навчання.  

Використання тренінгових технологій у процесі професійної підготовки менеджерів 

особливо складних систем управління, передусім, сприяє практичній підготовці, 

уможливлюючи застосування здобутих знань в реальних умовах. Проте, слід наголосити, що 

можливості тренінгу є значно ширшими, оскільки використання цієї технології сприяє не 

лише розвитку операційної, але й когнітивної та емоційної сфер особистості та професіонала.  

Висновок. Таким чином, посилаючись на вищевикладене слід резюмувати наступне, 

що на даному етапі існує проблема вищої освіти, що укладається в невідповідності 

підготовки майбутнього менеджера ЗЕД в процесі професійної підготовки сучасним вимогам 

ринку праці до функціональних і особистісних характеристик суб'єкта трудової діяльності.  

Ретроспективний аналіз теоретичних і практичних підходів і методів навчання в 

різних вузах України та Європи показав, що вдосконалювання процесу розвитку 

конфліктологічної культури студентів є актуальним і вимагає проектування й конструювання 

педагогічної технології, що забезпечує рішення цього завдання шляхом впровадження 

тренінгових технологій у навчальний процес. 
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Training technologies as the basis for formation of conflictological culture in the process 

of managers EEA professional formation.  

 

Abstract 

In his article the author emphasizes, that at this stage there is a problem of higher economic 

education, he state that the preparation of the future manager in the process of studying in higher 

educational institutions does not meet the modern requirements of the labor market. The author 

informs about the formation of the mechanism of conflictological culture of managers by 

introducing training technologies as a modern world pedagogical toolkit. 

He believes it necessary to determine and justify the structure and content of pedagogical 

technology that ensures the development of a culture of conflict management of future managers. 

The author suggests teaching conflictological culture not only with traditional methods, but 

also with interactive technologies, in particular, using trainings aimed at diversifying the 

development of competence in conditions of interaction. 

The author demonstrates that the training promotes the assimilation of knowledge, skills, 

skills necessary to perform a certain type of activity, and adds that training technologies can act as a 

pedagogical means of professional training of specialists, as they possess meaningful and 

organizational properties. 
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Finally, the author argues that the application of the training system of training is one of the 

ways to implement an active model of training management managers. 

Demonstrates that the trainings stimulate the cognitive activity and independence of 

students, create such comfortable conditions in which each student feels his success and intellectual 

ability in preparing a specific issue of the subject of classes. 

He state that in the process of training training takes place in the conditions of constant 

active interaction between students and the teacher. He also believes that the trainings allow the 

teacher to see the students from the other side. 

The author emphasizes that the most common in practice is individual training. This type of 

training is conducted in groups of up to 5 people, and he adds that the training system teaches future 

managers to be more democratic, communicate openly with other people, think critically, and make 

thoughtful decisions. 

Key words: conflictological culture, conflictual competence, training technologies, 

professional formation. 
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КОНЦЕПЦІЯ РІВНОСТІ ОСВІТНІХ ШАНСІВ В ЯПОНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 

 

Автор представляє дві теоретичні концепції рівності шансів Torstena Huséna: 

меритократичну і егалітарну в японській освітній політиці починаючи від 40-х років ХХ ст. 

і до теперішнього часу. Зміст першої полягає у тому, що всі учні повинні мати шанс для 

розвитку своїх здібностей і інтересів. З меритократичної точки зору успіх або шкільна 

поразка залежать виключно від зусиль і заслуг конкретного учня, що є прикладом селекції. 

Друга наголошує на тому, що завданням шкільної освіти є: надання однакових освітніх 

можливостей всім учням; ліквідація селекції учнів; «цілісність» освітньої системи, а також 

створення оптимальних можливостей для повноцінного розвитку індивідуальних здібностей 

дітей і молоді. У статті зроблено спробу визначення чинників, що призводять до змін в 

освіті. 

Ключові слова: рівність, освіта, меритократія, егалітаризм, потенціал, здібності. 

 

Постановка проблеми. У Японії поняття «рівність» поряд із такими як: «свобода», 

«справедливість», «солідарність» є ключовою суспільною цінністю. Дебати на тему рівних 

прав і шансів постійно тривають у суспільстві, особливо загострюючись в переломні 

моменти. Це відбувається тоді, коли зміни в житті змушують створювати щось нове, більш 

досконаліше, співміщати суспільні і політичні погляди для задоволення людських інтересів. 

Рівність є своєрідною панацеєю, зокрема в критичних ситуаціях [1, с. 179]. Рівність шансів, 

свобода, шанування інших, захист слабших, визнання різниць і особливостей відповідають 

суспільній справедливості і захисту демократичних цінностей. Японія є країною, в якій 

егалітарна концепція в освіті займає домінуючу позицію. Нова, демократична японська 

держава, що виникла після Другої світової війни визнала принцип рівності головною 

суспільною цінністю. Система освіти в країні пройшла довгий і складний шлях 

«прогресивно-пристосованої еволюції», в ході якої навчання доступне у минулому лише для 

дітей еліти стало егалітарним і забезпечує рівні освітні можливості кожній людині. Японські 

учні досягають високих результатів в міжнародних змаганнях знань, а рівень вищої освіти 

вважається основою економічних успіхів країни. Однак, незважаючи на освітню політику 

багато японців незадоволені її рівнем. Тому в країні постійно точаться публічні спори 

навколо важливої проблеми, а саме – питання рівності в освіті, яке не було вирішено у ході 

проведених реформ [2]. Система освіти є одним із чинників побудови нового суспільного 

ладу, а вищезазначені цінності є засадами, що окреслюють суспільне життя. 

Метою статті є висвітлення концепції рівності в освіті в Японії. 

Виклад основного матеріалу. Педагоги, соціологи, політологи намагаються розкрити 

зміст таких понять, як: «рівність» і «рівність шансів» [2, с. 357‒364]. Змістом формальної 

рівності є рівність усіх перед законом, рівність прав і обов'язків, незалежно від національної, 

релігійної приналежності, службового положення, рівна відповідальність перед законом. Для 

кращого розуміння даних дефініцій представимо дві теоретичні концепції, що висвітлюють 

поняття «рівність шансів в освіті» в педагогічній праці Torstena Huséna «Social Background 

and Educational Carter: research perspectives on equality of edu-cational opportunity». Перша з 
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них – егалітарна концепція наголошує, що при рівних можливостях усі матимуть однакові 

результати. Тому завданням шкільної освіти, згідно цієї концепції є надання однакових 

освітніх можливостей всім учням; ліквідація селекції учнів, а також створення оптимальних 

можливостей для повноцінного розвитку індивідуальних здібностей дітей. 

Друга модель – меритократична концепція, яка наголошує на тому, що всі учні 

повинні мати однакові можливості, але це не означає, що всі повинні мати однакові 

результати. Важливим є – забезпечення рівного доступу до шкільної освіти як у 

формальному, так і практичному (економічні перешкоди, які унеможливлюють дітям з 

бідних родин розвивати здібності та інтереси) розумінні. З меритократичної
1
 точки зору, 

успіх або шкільна поразка залежать виключно від зусиль і заслуг конкретного учня [11].  

Кожна з моделей має своє підґрунтя. Але суспільства, які намагалися запровадити їх у 

життя зустрічалися з рядом труднощів. Так наприклад, у Японії панує загальна думка, що 

однакові можливості є підґрунтям справедливого суспільства. У перших післявоєнних роках 

інтерпретація концепції рівності спиралася на постанову Фундаментального права освіти 

(1947 р.). Вона визначала право громадян на освіту згідно нової Конституції. У статті № 3 

записано, що «всі люди мають право на рівну освіту, що відповідає їх здібностям; вони не 

можуть бути суб'єктами освітньої дискримінації з огляду на расу, релігію, суспільний статус, 

економічну ситуацію чи походження родини». На перший погляд може здатися, що зміст 

постанови віддзеркалює рівновагу між двома концепціями – егалітарною і меритократичною. 

«Рівна освіта» відповідає першій концепції (егалітарній), а друга частина «відповідають їх 

здібностям» підкреслює зміст другої (меритократичної) [3, с. 55‒56]. 

Після Другої світової війни увага освітян була зосереджена на егалітаризмі, а не 

меритократїi. Представлені в статті № 3 положення відрізнялися від довоєнних принципів, а 

саме: адміністративне розподілення дітей до різних типів шкіл з урахуванням їх суспільного 

походження (народження в багатій чи бідній родині). Японські реформатори освіти, 

співпрацюючи з Першою американською освітньою місією визнали, що запровадження 

цілісної системи навчання 6+3+3 є необхідним елементом демократизації країни, зокрема 

запровадження принципу рівності. Таким чином, представлене Фундаментальним правом 

освіти положення рівності трактувалося в егалітарний спосіб і розумілося як основа рівної 

освіти як для дітей еліти, так і для дітей робітників. 

Шкільна система мала характер егалітарний і публічний. Після Другої світової війни 

відбувся розкол освітньої політичної сцени. Виникла група «прогресивістів», представники 

якої входили до Японського союзу вчителів і симпатизували лівим партіям. Лідери цієї групи 

визнавали освіту як добро само по собі, і вважали, що прописана юридично рівність 

запобігатиме відмові в освіті будь-якій дитині. «Прогресивісти» були прихильниками 

системи 6+3+3 і введення загальноосвітньої середньої школи, доступної для всіх, незалежно 

від здібностей. Така побудова шкільної системи на думку активістів Японського союзу 

вчителів, є «рушійною силою побудови однорідного суспільства», а діти «розвиватимуться в 

дусі співпраці». «Прогресивісти» дотримувалися егалітарного погляду на освіту [3, с. 58]. 

Відмінну думку представила група консерваторів, що симпатизувала Ліберально-

демократичній Партії і Міністерству Освіти. Консервативний японський уряд сприймав 

освіту як механізм селекції еліти держави, що дозволить протиставити чоло господарській 

розрусі. Консерватори відверто виражали свій скептицизм по відношенню до освіти, як 

засобу досягнення рівності. Вони були супротивниками введення загальноосвітньої 

середньої школи і наполягали на диференціації шкіл, що відповідають індивідуальним 

потребам дітей і молоді. Прагнення групи консервативних політиків віддзеркалювали 

меритократичний підхід. Обидва угрупування змагалися між собою. 

                                                 
1
 Meритократія – багатозначне поняття, що визначає систему, в якій позиція людини в суспільстві залежить від 

її компетенцій, поєднання інтелекту і освіти, підтверджених за допомогою об‘єктивних систем оцінки 

(науковий ступінь, вчене звання, диплом, сертифікат). (Мерітократія https://pl.wikipedia.org/wiki/Merytokracja). 
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Варто підкреслити, що в 50-тих роках ХХ ст. в Японії спостерігалися нерівності в 

доступі до середніх шкіл і університетів. Відсоток учнів і студентів складав – 50% і 6%. Ця 

форма нерівності стала поступово зникати в 60-тих роках ХХ ст. у зв‘язку з масовістю освіти і 

динамічними процесами в економіці [8, с. 258]. Теоретичною основою освітньої експансії була 

«концепція робочої сили», а також «концепція людського капіталу». Положення нового, 

консервативного бачення рівних шансів в освіті містилися в доповіді Ради у справах економіки 

(1963 року). Автори документу зазначають: «Принцип рівності освітніх шансів означає, що всі 

люди з рівними здібностями мають право розвиватися. Селекція згідно здібностей не є 

дискримінацією (...). Принцип не означає однакових умов переходу на вищий рівень освіти, 

лише становить еластичну систему, що відповідає здібностям людей» [Там само, с. 34].  

У відповідь на документ було розроблено і опубліковано в 1966 році доповідь 

Центральної Ради у справах освіти (дорадчий орган Міністерства Освіти) під заголовком 

«Розвиток і освіти на кінцевих етапах середнього навчання». На думку авторів доповіді, 

розвиток суспільства вимагає дій на користь зміцнення рівності шансів в освіти. Важливим 

завданням країни є надання молодим людям усіх можливостей, які беруть участь у будуванні 

суспільства і несуть відповідальність за її економічний і суспільний розвиток. Водночас у 

документі було піддано різкій критиці положення післявоєнної освітньої реформи, яка 

спиралася на принцип егалітаризму, що негативно впливає на виявлення і розвиток 

здібностей людей. У доповіді рекомендовано диференціювати структуру і програми 

навчання середніх шкіл з метою задоволення потреб учня з урахуванням його здібностей і 

планів майбутньої кар‘єри. 

Нове консервативне бачення рівності в освіті зустріло сильний опір. «Прогресивісти» 

не хотіли, щоб освіта сприймалася як знаряддя економічного зростання, служниця 

задоволення потреб промисловості. Вони вимагали введення загальноосвітньої середньої 

школи та виступали за надання рівної освіти, незалежно від здібностей молодих людей. 

Такий супротив гальмував диференціацію шкільної середньої освіти, оскільки на той час 

«прогресивісти» являли сильну опозицію по відношенню до урядових груп. 

На початку 70-тих років ХХ ст. збільшилася кількість дітей. Державні школи були 

переповнені і добре не виконували своїх функцій. Зростало незадоволення батьків. Єдиною 

можливістю вирішення цих проблем було збільшення малорозвиненого приватного сектора 

освіти. Виникаючі приватні школи швидко розвивалися. Учні в них навчалися за 

програмами, які звільняли від здачі іспитів і дозволяли розпочати навчання в престижних 

університетах (напр. в Токійському Університеті – Todai) допомагаючи учням і їх батькам 

уникнути «екзаменаційного пекла». Це сприяло виникненню нової форми нерівності в освіті. 

Приватні школи знаходилися у великих містах, а також мали високу оплату за навчання. А 

це означає, що освітні шанси дітей і молоді, які походили з малих міст та селищ, а також з 

бідних родин були незначними. Крім того, частина середніх приватних шкіл пропонувала 

програми середньої освіти (уникнення переходу від гімназії до ліцею). Форма навчання в 

приватних шестирічних школах надавала можливість краще реалізувати програму навчання, 

усувала необхідність адаптації учня після трьох років навчання до умов нового шкільного 

середовища (гімназія+ліцей), а що найважливіше – дозволяла уникати складання іспитів до 

ліцею. Це спричинило «втечу» учнів, що мали високі результати в навчанні в початковій 

школі до середніх приватних шкіл. На початку 70-тих років ХХ ст. відсотки приватних 

початкових шкіл, гімназій і ліцеїв становили відповідно: 0,58%, 3,01%, 30,36% [12]. Маючи 

високі рейтинги приватні школи підняли вимоги до кандидатів і набули переваги над 

державними школами, працюючи з гомогенною (рівень досягнень) групою учнів. Такі школи 

прискорювали реалізацію програми навчання і краще готували молодь до вступних іспитів в 

університети. У опублікованих на той час освітніх рейтингах середніх шкіл найвищі позиції 

посідали приватні школи [7, с. 200].  

У 80-тих роках ХХ ст. в державних школах спостерігалося ряд явищ, що викликали 

занепокоєння батьків. До головних виховних проблем належали: прогулювання уроків 
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учнями, насилля та цькування однолітками окремих учнів. Деякі з жертв учнівської агресії 

закінчували життя самогубством. Різко зросла кількість дітей, протестуючих проти 

невідвідування школи тільки з причини хвороби, більше ніж 30 днів. Психологи все частіше 

діагностували шкільну фобію. Було встановлено, що така поведінка дітей і молоді була 

викликана постійним стресом. Сильний натиск під час іспитів, вступ до престижної 

середньої і вищої шкіл, робота в найбільших корпораціях і членство в бізнес-еліті були 

методами впливу на учнів з боку батьків, вчителів і суспільства. 

Для вирішення ситуації прем'єром Японії Yasuhiro Nakasone була створена Рада у 

справах освіти (1984 р.), яка запропонувала нову форму навчання, що ґрунтувалася на 

ринкових принципах. Ключовими словами доповіді Ради були: лібералізація, 

диференціювання та гнучкість. Перше поняття стосувалося конкуренції в освіті. Натомість, 

поняття «диференціювання» розумілося як групування учнів згідно їх здібностей, які 

повинні стати майбутньою елітою країни. «Гнучкість» була пов'язана з можливістю вибору 

школи, а також збільшення натиску на індивідуальності дітей і молоді. Ці положення в 

меритократичний спосіб трактували рівність і консервативність. І хоча прогресивісти 

зазнали поразки, намагаючись ввести зміни в освітній реформі 80-тих років ХХ ст., в 

майбутньому ці положення знайшли своє місце [6, с. 182]. 

У 90-тих роках XX століття країна зазнала кілька трагічних випадків, які змусили 

японців замислитися про життєві і національні цінності кожного громадянина, а також про 

цілі освіти. Разом з рецесією в економіці, хвилею банкрутств найбільших корпорацій 

закінчилася гарантія на працевлаштування упродовж усього життя. Динамічно зростаючий 

показник безробіття впливав на зниження відчуття безпеки громадян.  

У 1995 році японці зазнали двох катастроф. Першою з них був землетрус в Kobe – 

Awaji (17 січня), а 20 березня відбувся напад секти Aum Shinrikyo в токійському метро. 

Члени секти були люди з вищою освітою. Наступною трагічною подією 1997 року було 

вбивство чотирнадцятирічним хлопцем шкільного колеги, і як виявило слідство – раніше 

подруги. Трагічна серія випадків викликала в суспільстві занепокій та стурбованість, а також 

зменшила довіру до держави. Прем‘єром країни було створено Комісію у справах 

визначення цілей Японії у XXI ст. У доповіді експертної групи «Границя між вірою у власні 

сили і управлінням в новому тисячолітті» містилося: «Недавні події залишили в людях 

враження, що розпаду піддалися основні атрибути японського суспільства, які були її 

гордістю, а саме: сімейна солідарність, якість освіти, стабільність і безпека. Події виявили 

крихкість і нееластичність японської економіки та суспільства. Це було ціною раннього 

успіху» [3, с. 57].  

У 1997 році Центральна Рада у справах освіти опублікувала доповідь, що являла 

собою продовження пропозицій з 80-тих років ХХ ст. У документі йшлося: «Після Другої 

світової війни Японія пережила різкий розвиток і експансію освіти, основою якою був 

принцип рівності освітніх шансів. Країна з успіхом витримала це випробування і підняла 

рівень освіти суспільства. Велика увага приділялася не тільки формальній рівності, але також 

рівним результатам в освіті, тому система шкільної освіти є нееластичною (...) не бралися до 

уваги здібності кожної людини». Якщо йдеться про сьогоднішню систему освіти, то 

важливими чинниками є диференціювання, лібералізація і гнучкість системи, а також вибір, 

щоб кожна дитина могла отримати освіту, що відповідає її талантам і здібностям [3, с. 64]. 

На думку авторів доповіді своєрідною протиотрутою шкільним проблемам стало її 

реформування. Метою модернізації освіти були – принцип лібералізації, відповідність освіти 

попиту ринку праці, а також диференціювання типів шкіл. Представлені Центральною Радою 

у справах освіти пропозиції викликали гарячі дебати. Концепцію підтримав відомий 

японський освітній експерт, ректор Metropolitan University в Токіо, Masami Yamazumi. Він 

поєднав прихильників бізнесових структур і членів Ліберально-демократичної партії. 

Yamazumi наголошував на вихованні національної еліти. Вирішенням проблеми стало 

створення шестирічних середніх шкіл. Експерт вважав, що нова структура шкільної системи 
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дозволить: 1) частково уникнути «екзаменаційного пекла», яке проходять п‘ятнадцятирічні 

діти; 2) ліквідувати дублювання програм навчання гімназій і ліцеїв; 3) наддасть молоді 

можливість займатися творчою і дослідницькою працею; 4) підтримувати індивідуальний 

розвиток учнів на додаткових заняттях; 5) розвивати суспільну інтеграцію учнів різних 

вікових груп; 5) батькам самостійно обирати школу для своєї дитини [5, с. 77]. 

Радикально протилежну точку зору висловив Hidenori Fujita, професор соціології 

Токійського Університету. Свої критичні роздуми він підкріпив наступними аргументами: 

по-перше, середня школа буде елітарною і зорієнтована на підготовку молоді до іспитів, що є 

перепусткою доступу до вищих навчальних закладів; по-друге, набір до цього типу шкіл 

буде спиратися на оцінці здібностей учня, що в результаті призведе до перенесення 

«екзаменаційного пекла» на рівень початкової (з гімназії до ліцею) школи; по-третє, 

перебування учнів у віці (12-18 років) у середній школі може виявитися некорисним для їх 

подальшого фізичного, розумового, суспільного і емоційного розвитку; в-четвертих, у 

зв‘язку з набором молоді поза місцем проживання можуть з‘явитися проблеми, пов'язані з 

транспортуванням учнів до шкіл.  

Прихильники Fujity висловили занепокоєння, що це може призвести до колапсу усієї 

японської шкільної системи. Протиставлення двох шляхів середнього навчання – 

шестирічного і 3 + 3 може призвести до нерівності цих шкіл. Прихильники посилалися на 

проведений у 1994 році експеримент в Гокасе шестирічній школі в префектурі Міядзакі, 

який був сприйнятий неоднозначно. Новий тип школи потребував капіталовкладень, 

інвестування в інфраструктуру, підвищення кваліфікації вчителів [3, с. 63]. 

Перша селективна, шестирічна середня школа Gokase виникла в префектурі Miyazaki 

в 1994 році. Учнів набирали за двоетапною процедурою: письмовий тестовий іспит, а потім 

вибір з числа кандидатів, які отримали найвищу оцінку. Число бажаючих складало –  

423 особи, а прийнято – 40 чоловік. Як констатував Fujita «стосунки між існуючою системою 

3+3 і новою шестирічною не відбувалися паралельно, лише вертикально і ієрархічно». На 

думку супротивників змін такий стан порушив демократичний і егалітарний характер 

існуючої шкільної системи 6+3+3, гарантований Конституцією країни [6, с. 178]. По-друге, 

супротивники вказали на складні і неоднозначні наслідки вибору школи – між варіантом 3+3 

і шестирічним. На їх думку, це рішення викликає нерівності і відмінність середніх шкіл, 

збільшить кошти утримання цих закладів. По-третє, критики висловлювали побоювання, що 

така зміна виявить кореляцію між прийняттям до нового типи школи і суспільним 

походженням учня. Незважаючи на велику кількість аргументів Monbushô (Міністерство 

освіти) запровадило освітню реформу. У 1999 році створено три шестирічні державні середні 

школи. У 2003 році їх кількість збільшилася до 80.  

Вибір початкової школи був вперше введений в токійській області Shinagawa в  

2000 році, а гімназії – у 2001 році. Ці рішення спиралися на положення реформи «План – 

ХХІ», головною метою якої було диференціювання програм і методів навчання в державних 

школах. Канцелярія прем'єра Junichiro Koizumi затвердила в 2002 році урядову політику 

вільного вибору школи, виконавцем якої стали місцеві освітні органи [12].  

В Японії існує п'ятирівнева система освіти: дошкільна освіта (yōchien, 3 – 6 років); 

початкова школа (shōgakkō – 6 класів, 6 – 12 років); середня школа нижчого рівня (chūgakkō, 

3 класи, 12 – 15 років); середня школа вищого рівня (kōtōgakkō або koko, 3 класи, 15 –  

18 років); університет (daigaku, 4 – роки – бакалавр, 2 ‒ роки – магістр daigaku – in) 

Школи розподілені на державні та приватні. Приватний сектор становить: 80% – 

дошкільні установи, 30% середні школи вищого рівня та 75% – університети). Після 

закінчення середньої школи нижчого рівня учні вибирають загальноосвітній профільний 

ліцей (75%) або професійні школи. Середні школи вищого рівня закінчують 80% учнів. 45% 

– продовжують навчання в університетах [9]. 

Висновки. Аналіз літератури свідчить, що освітня влада країни докладає 

максимальних зусиль, створюючи усі можливості для задоволення потреб учнів, незважаючи 
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на гострі дебати, що точаться у суспільстві навколо двох теоретичних концепцій. Однак, як 

свідчить практика егалітарний і меритократичний підходи взаємно впливають і кожен має 

своє застосування на площині освітньої політики. 
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The concept of educational equality chances in the Japanese educational system. 

 

Abstract 

The author presents two theoretical concepts of equality of chances Torstena Huséna: 

meritocratic and egalitarian in the Japanese educational system starting from 40‘s of  

XX century until present. The first concept states that all students must have a chance to develop 

their abilities and interests.  

It is important to note that the concept of equality of opportunity shifted from the egalitarian 

to the meritocratic in Japan over the period. In the future the dialectical stress between meritocracy 

and egalitarianism will probably continue in the field of educational policy in Japan. According to 

meritocratic view, success or failure at school depends entirely on a particular student‘s efforts and 

achievements, which is an example of selection.  

The second concept states that the goals of school education are the following: provision of 

equal educational opportunities for all students; abolishing selection of students; ―integrity‖ of the 

educational system, and creation of optimal opportunities for complete development of children and 

youths‘ individual abilities.  

In fifties of XX century there was not equal access to stdying in middle schools aand 

universities. The percentage of students was 50% and 6%. 

http://www.daiwa-foundation.org.uk/_pdf/Sem65.pdf
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At the beginning of seventies of XX century the amount of children increased. Public 

schools were full and did not function well. The only way to solve this problem was to develop 

private education system. 

In eighties of XX century there were some issuies in public schools that bothered parents. 

The main problems were: missing classes, violence and tortures between peers. 

In nineties of XX century some tragic cases have shocked all the country which made 

Japanese to think of vital and national values of each citizen and also about educational values. In 

1999 3 6-years public middle schools were open. By 2003 their amount has increased to 80. 

Primary shool choice was first established in Tokio region Shinagawa in 2000 and hymnasium 

choice – in 2001.  

The article contains an attempt to define the factors, which cause changes in education. 

Key words: equality, education, meritocracy, egalitarianism, potential, abilities. 
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FUTURE AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ PREPARATION IN THE COLLEGIATE 

EDUCATIONAL SYSTEM OF THE USA 

 

Preparation of future air traffic controllers is analyzed in the article as significant part of 

higher education in the USA. Main American institutions which are approved by Federal Aviation 

Administration for future air traffic controller preparation are been considered in this paper. The 

system of higher education has been characterized according to education degrees which are 

associate, bachelor, magister, doctor and especially in aviation education. The basic concept of 

Approved Air Traffic Collegiate Initiate Program for Future Air Traffic Controller preparation and 

outstanding role of preparation in the future ATC formation is represented below. Basic focus of 

this article is key role of American Federal Aviation Administration in formation and operation of 

the aviation industry in general and especially in development and improvement of professional air 

traffic controller preparation. 

Key words: future air traffic controllers preparation, educational institutions in USA, 

Federal Aviation Administration in USA, Air Traffic Collegiate Initiate Program for Future Air 

Traffic Controller preparation, aviation specialist. 

 

Civilian training for Air Traffic Controller career can be obtained by several approaches 

including military training, foreign hires, on-the-job training, collegiate training and ab initio 

training. In the context of our research the most relevant is collegiate or academic training. Our 

article deals with the system of education in the USA, and especially with the role of future Air 

Traffic Controllers preparation in this system. For better understanding of the education system of 

the USA we used the scheme of the USA Educational Department. 

 

 
 

USA Educational System consists of the elementary education, secondary education and 

higher education. Key element of our scientific work is higher education which is represented by 

undergraduate studies, graduate studies and postgraduate studies. Undergraduate students can 

receive Associate or Bachelor Degree. 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

142 

 

An associate degree can be defined as «an award that requires completion of an organized 

program of study of at least 2 but less than 4 years of full-time academic study or more than 60, but 

less than 120 semester credit hours». Unlike certificate and diploma programs, the associate degree 

is a recognized higher education degree [1]. Most associate degrees earned in academic programs 

are Associate of Arts (AA) or Science (AS) degrees. Associate degrees earned in professional, 

technical or terminal programs are frequently called Associate of Applied Science (AAS) degrees, 

but will sometimes carry the name of the program of study in the title. Future ATC can also receive 

Associate Degree but it is not enough and they need continue their education and receive Bachelor 

Degree. 

The Bachelor‘s Degree is the most common first degree in U.S. higher education and is the 

degree that gives access to advanced studies.  U.S. bachelor‘s degrees are usually planned to take 4 

academic years of  full-time study to complete. Examples of bachelors are Bachelor of Education 

(B.Ed.) or Bachelor of Science in Education (B.S.Ed.), Bachelor of Science in Aerospace 

Engineering (B.S.A.E.), Bachelor of Engineering (B.E.B.Eng.), Bachelor of Science in Engineering 

(B.S.E.B.S.En.), Bachelor in Science in Civil Engineering Technology (B.S.C.E.T.), Bachelor of 

Technology (B.T.B.Tech.). Graduate students have an opportunity to receive Master‘s Degree.   

The Master‘s Degree is the first graduate-level qualification, or second cycle degree, in the 

U.S. higher education system. Master‘s degrees may be considered terminal professional degrees in 

some specific fields. Master‘s degrees generally take two years to complete, but the time period 

may be shorter or longer depending on how the degree program is structured  (12-month versus 9-

month academic years, for example), whether the student is enrolled full-time or part-time, the 

degree requirements and the prior preparation of the student. Numerous scientific resources inform 

that there are Master of Engineering (M.E./M.Eng.), Master of Science in Engineering (M.S.E.), 

Master of Science in Aeronautics and Astronautics (M.S.A.A.), Master of Aerospace Engineering 

(M.A.E./M.S.A.E.). 

Some students may require additional preparation prior to undertaking certain types of 

research, or may require interdisciplinary training if their research field crosses subject fields or if 

they have changed academic subject concentrations from the undergraduate level.U.S. Doctorates 

are structured programs of advanced study and supervised research. Students admitted to Doctoral 

programs must complete all qualifying graduate-level coursework and participate in Doctoral 

seminars and colloquia. 

U.S. Department of Education, National Center of Educational Statistics and Integrated 

Postsecondary Education Data System inform that there are Subbaccalaureate certificates and 

degrees and Baccalaureate degrees in such program categories as aircraft mechanic (airframe), 

aircraft mechanic (powerplant), aviation systems (avionics), airway sciences, aircraft pilot 

(navigator), aviation management, air traffic control, flight attendant and aviation workers and 

others. This information underlines that fact that there a lot of ATC are subbaccalaureate degree 

programs and baccalaureate degree programs in USA. 

It is important to mention that there were a lot of surveys aimed to find out the number of 

institutions with an aviation degree programs. So one of such surveys showed that there were 205 

institutions with aviation programs, 93 were baccalaureate degree-granting institutions and 112 

were associate degree-granting institutions. 53 of these institutions reported that that they actually 

have modern recognition from Federal Aviation Administration Airway Science Program. Total 

enrollment of students in such institutions were more than 41,000 students. Among them 16,000 

students were pursuing flight education programs, more than 10,000 students were pursuing 

maintenance programs (both avionics and electronics), 5,500 students were pursuing aviation 

management programs and 10,000 were pursuing programs in air traffic control and aviation 

computer sciences.  

Moreover, Federal Aviation Administration brings a lot of requirements to candidates for air 

traffic controllers career [5].These requirements both have administrative and organizational 

character but in our research we would focus on their educational side. To become an air traffic 
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controller, it is compulsory to have educational aviation degree in one of the Federal Aviation 

Administration approved institutions. This approved institutionoffers a special program which is 

called Air Traffic Collegiate Initiate Program (AT– CTI) for Future Air Traffic Controller 

preparation [3]. AT–CTI program focuses on the development of the broad-based knowledge of the 

air traffic management system, FAA, aviation industry and principal topics covered in many 

existing aviation degree programs [2; 4]. 

In our article it is reasonable to name the most outstanding approved AT–CTI schools, 

among them University of Alaska  in Anchorage, San Antonio College in California, Embry-Riddle 

Aeronautical University in Florida, Embry-Riddle Aeronautical University in Arizona, Miami-Dade 

College in Florida, Purdue University in Indiana, Arizona State University, Community College of 

Baltimore County, Community College of Beaver County, Florida Institute of Technology, Florida 

State College at Jacksonville, Green River Community College in Washington, Jacksonville 

University, Texas State Technical College, University of North Dakota, University of Oklahoma, 

Vaughn College of Aeronautics and Technology Flushing in New York and others. 

The Federal Aviation Administration created a network of partnerships with colleges, 

universities and trade schools meant to prepare graduating students to pursue their goal of a career 

in aviation with FAA. This effort is known as the Collegiate Training Initiative (CTI). Therefore 

successful completion of the degree programs does not guarantee employment in FAA, however it 

influences on future aviation career greatly. 

As it was said earlier there are certain fundamental requirements in order to qualify for hiring 

by FAA as an Air Traffic Controller. When students enter on Collegiate Training Initiative they: 

1. Must be a citizen of the USA. 

2. Must not be older then 30 upon date of hiring by the FAA. 

3. Must successfully complete the FAA Air Traffic Selection and Training (AT–SAT) 

prequlification exam.  AT–SAT exam is six and one half hour  computer-based  exam designed  to 

identify cognitive skills  needed by air traffic controllers. This exam is recommended to pass at the 

early beginning of the AT–CTI program. After passing this exam is necessary to become an Air 

Traffic Controller, meanwhile taking the test early may determine whether you can take part in the 

program preparation. Air Traffic Selection and Training prequlification exam usually consists of the 

Multiplex Controller Aptitude Test (MCAT), the Abstract Reasoning Test (ABSR), Occupational 

Knowledge Test (OKT). If the applicant scores at least an 85% on the AT–SAT, he is selected for 

further examenations. 

4. Must complete an Associate of Science (A.S.) Bachelor of Science (B.S.) Degrees at the 

FAA approved institutions that were mentioned above.  

5. Must have recommendation from educational institution based on students academic 

record and comprehensive exam. 

6. Must have excellent English. 

7. Must pass security and suitability test by FAA. This investigations shows all violations 

that were made by student, for example crimes, driving while intoxicated or under influence of 

alcohol.  

8. Must pass a medical exam. Usually areas that are examined are cardiovascular, hearing, 

vision and color vision. It is recommended to receive FAA Class II in order to know you chances 

beforehand. 

9. Must complete FAA representative interview and also pass psychological test. 

10. Must successfully pass pre-employment drag test. This is periodical kind of test in FAA. 

It goes without saying that FAA primary goal is to develop such technical training and 

developmental programs of ATC as to ensure that fact that their ATC have all necessary skills and 

abilities to perform their work effectively and without risks and in order  to maintain the safety of 

the National Airspace System. That is why here is a numerous amount of specialized documents 

and one of them is FAA Order 3120.4. Air Traffic Technical Training, and it is reviewed annually 

to ensure its technical accuracy.  
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FAA Academy also took part in training process of future ATC. There candidates gain 

foundational ATC knowledge through classroom and simulator training. Later at field facilities they 

receive additional classroom and simulation training and then on-job training to become certified 

professional controllers (CPC). By the way all controllers are assigned proficiency training which is 

compulsory part of their job. 

New controllers are trained in FAA Academy in Oklahoma City. FAA Academy uses all 

modern approaches in studding, lectures, computer-based instruction, and simulation with a range 

of fidelity. Basic knowledge conception is concentrated on the ATC development by teaching 

common, fundamental air traffic procedures that are used through the country. 

It is important to understand that air traffic control preparation is a part of huge American 

aviation system which is developing in enormous steps. Furthermore, it also worth mentioning that 

ATC preparation has consistent character, which means that pupils from the school started to get 

acquainted with the aviation sphere and are taught basic aviation disciplines. STEM (Science, 

Technology, Engineering and Math) education is also one of the American ways to promote 

aviation education. Moreover government and Federal Aviation Administration play particularly 

outstanding role in the future ATC preparation. FAA controls future ATC specialists on each step of 

their career from the AT–CTI program to the future on-job training and even their future career 

promotion. 
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Підготовка диспетчерів управління повітряним рухом в освітній системі США. 

 

В статті проаналізовано  підготовку майбутніх авіаційних диспетчерів обслуговування 

повітряного руху в рамках системи академічної освіти США. Розглянуто основні 

американські учбові заклади, які схвалені Федеральним авіаційним агентством США для 

підготовки майбутніх авіаційних фахівців. Охарактеризована система вищої освіти у США з 

точки зору освітніх рівнів – асоціат, бакалавр, магістр, доктор, зокрема і в авіаційній сфері. 

Розкрито основний зміст схваленої  початкової академічної підготовки авіаційних 

диспетчерів і роль даної підготовки у становленні майбутніх авіаційних спеціалістів. В статті 

особливо акцентована роль Федерального авіаційного  агентства США у становлення і 

функціонування авіаційної галузі у цілому і зокрема у розвитку і вдосконаленні професійної 

підготовки диспетчерів обслуговування повітряного руху. 

Ключові слова: підготовка майбутніх авіаційних диспетчерів, вища академічна освіта 

США, Федеральне авіаційне агентство США, схвалена початкова академічна підготовка 

авіаційних диспетчерів, авіаційний спеціаліст. 

 

Abstract 

Future Air Traffic controller preparation has been analyzed in the article as a part of single 

American collegiate educational system. Firstly, main outstanding universities, academies and 

colleges have been reviewed. All above mentioned educational institutions are approved by Federal 

Aviation Organization for future Air Traffic Controller Preparation. The basic structure of the USA 

educational system was represented in the scheme above and characterized according to its main 

levels. The system of education in the USA consists of elementary, secondary and higher education. 

Moreover, the third level of the high education can be divided in to two vectors. The first one is 

subdivision of higher education according to the types of institutions, among them technical 

institutions, private career schools, junior schools, academies and many other types of colleges. The 

second vector covers studies which can be undergraduate studies, graduate studies and postgraduate 

studies. It relates to all aspects of educational spheres and especially to the aviation education in 

fact. It is significant to underline the fact that while student studies as an undergraduate he may 

reach Bachelor‘s Degree (B.A., B.S.) in the sphere which he had chosen earlier. Correspondedly, 

after studying on graduate level student may reach Magister‘s Degree (M.A., M.S.). Numerous 

scientific resources inform that there are Master of Engineering (M.E./M.Eng.), Master of Science 

in Engineering (M.S.E.), Master of Science in Aeronautics and Astronautics (M.S.A.A.), Master of 

Aerospace Engineering (M.A.E./M.S.A.E.). All above mentioned Magister‘s Degrees give 

opportunity to the students to be ATC what is the most significant detail in our research. It is worth 

to mention that postgraduate studies as a part of higher education system in the USA give 

opportunity to reach Doctors Degree (Ph.D.). It is quite significan in my opinion that the main 

context of the Air Traffic Collegiate Initiate Program (AT– CTI) for Future Air Traffic Controller 

preparation was opened. There was underlined the role of AT– CTI for Future Air Traffic 

Controller preparation in the development and operation of the USA aviation system. The important 

focus of the article is outstanding role of Federal Aviation Administration in American aviation 

educational sphere, Air Traffic Control management and future ATC workforce preparation, 

training and improvement. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  

ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

 

Висвітлено основні аспекти вдосконалення якості вищої освіти в США. Розглянуто 

вплив конкуренції та інвестицій на процес забезпечення якості професійної підготовки 

авіафахівців. Проаналізовано деякі питання кадрової політики та окремі підходи до 

розробки ефективної системи підготовки фахівців. Зроблено висновки щодо використання 

досвіду США в процесі реформування освіти в Україні. 

Ключові слова: професійна підготовка, конкуренція, інвестиції, патронаж, 

інтеграція, стажування, педагогічна майстерність. 

 

Постановка проблеми. Переосмислення традиційної системи навчання у вищих 

льотних навчальних закладах актуалізує пошук різних чинників для вдосконалення 

професійної освіти. Доцільно звернутися до зарубіжного досвіду США, де відбувається 

постійний процес удосконалення професійної підготовки авіафахівців. Незважаючи на 

сформований характер засад авіаційної освіти у США, вона постійно перебуває в процесі 

оновлення та модернізації, інвестуючи в інновації професійної підготовки. Основними 

чинниками впливу на якість професійної підготовки США є конкуренція в усіх сферах 

діяльності суспільства, орієнтація на ринкові перетворення, відповідність вимогам наукового 

та технічного розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним з лідерів світової 

університетської освіти та водночас світової авіації низка фахівців (Б. Вульфсон, П. Джарвіс 

(P. Jarvis), М. Карп (M. Karp), В. Кремень, В. Луговий, Ш. Мерріем (S. Merriam), Т. Олендр, 

О. Пивоварова, О. Романовська) називають Сполучені Штати Америки. Дослідження праць 

американських учених С. Каснер (S. Casner), Е. Уїнер (E. Wiener), Д. Бієрс (D. Biers), 

С. Хемптон (S. Hampton), Т. Кіртон (T. Kirton), В. Мороней (W. Moroney), Дж. Мотт (J. Mott), 

Д. Нагель (D. Nagel), (Д. Петрин (D. Petrin), Дж. Петрин мол. (J. Young Petrin), Х. Валверде 

(H. Valverde), Дж. Го (J. Goh), Д. О‘хар (D. O‘Hare), Д. Уїгманн (D. Wiegmann)), які 

висвітлюють особливості організації професійної підготовки майбутніх авіафахівців у США, 

показало, що для системи авіаційної освіти характерні масштабність, ефективність, 

практичність, конкуренція, інвестування. Професійну підготовку майбутніх фахівців різних 

спеціальностей у США розглядали Я. Бельмаз, Н. Бідюк, О. Вощевська, О. Дубовик, 

О. Романовська, С. Шандрук. Окремі аспекти професійної підготовки авіафахівців у США 

вивчали сучасні українські учені Г. Лещенко, О. Москаленко, Н. Пазюра, Т. Плачинда.  

Мета статті – розглянути застосування американського досвіду професійної 

підготовки майбутніх авіафахівців для забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі реформування 

ключовими напрямами підготовки повинні стати модернізація, інтеграція, диференціація 

змісту підготовки, інформатизація, індивідуалізація й впровадження сучасних підходів та 

інноваційних методів. На основі аналізу показано, що для отримання позитивних результатів 

у процесі професійної підготовки, формування професійної культури майбутніх авіафахівців 

необхідною є науково-теоретичний розвиток, розробка ефективної системи відповідної 
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підготовки фахівців, змістовим ядром якої є педагогічні підходи та міжпредметні зв‘язки. 

Окремої уваги варта підтримка держави інтелектуального потенціалу країни. За останні 20-

30 років уряд і корпорації США створили спеціальні закони й державні програми, які мають 

на меті розвиток інтелектуального потенціалу спеціалістів, заохочення фірм і корпорацій до 

«інвестування в особистість». Звичайно, ці заходи супроводжувалися фінансовою та 

організаційною підтримкою держави, розробленням і запровадженням сприятливої 

податкової політики, кредитуванням, грантами тощо [2]. Такий напрям інвестування в 

спеціалістів є позитивним і потребує особливої уваги з боку нашої держави. 

Крім того, існує тенденція до розмивання кордонів між фізичною й розумовою 

працею. У США та Західній Європі сучасні підприємства навіть стали відмовлятися від 

термінів «робітник» і «службовець», а кожен працівник підприємства отримав нову назву – 

«технологічно орієнтований співробітник». Такі робітники повинні мати базове уявлення про 

принципи технології виробництва, про електротехніку, про хімічні процеси тощо. 

Американський соціолог Р. Келлі (R. Kelly) називає висококваліфікованих робітників 

«золотими комірцями» [3, с. 29‒32]. 

Так, освітні навчальні заклади створюють умови до постійного саморозвитку та 

самовдосконалення викладачів, залучення в якості інструкторів практикуючих пілотів, які 

мають суттєвий досвід роботи та досвід керування в нестандартних ситуаціях. Вибір способу 

реалізації процесу навчання залежить від кваліфікації педагогів, готових використовувати в 

своїй викладацькій діяльності інтерактивні методи навчання та володіють необхідними 

навичками для цього.  

Зацікавленість предметом викладання, пошук шляхів вирішення труднощів, з якими 

зустрічаються спеціалісти, активна життєва позиція, усебічний розвиток, педагогічна 

майстерність викладача сприяють формуванню позитивного іміджу професії фахівця 

авіаційної галузі та її ефективне оволодіння студентами, активізують їх розумову діяльність 

у навчальному процесі. На нашу думку, такий напрям підготовки має позитивну тенденцію, 

так як в процесі навчання майбутні авіафахівці отримують цінний досвід своїх колег. 

В умовах жорсткої конкуренції характерною рисою американської системи 

підготовки є залучення викладачів до постійного саморозвитку та самоосвіти, оскільки 

успішність університету здебільшого залежить від кадрового складу професорів-викладачів. 

Тож, авіаційні навчальні заклади постійно стимулюють своїх працівників до підвищення 

рівня кваліфікації, який відбувається завдяки академічному обміну (в межах країни й за 

кордоном), організації різноманітних програм підвищення кваліфікації викладачів, 

відвідання конференцій та семінарів у провідних університетах світу, стажувань у 

авіакомпаніях. У змісті заходів з підвищення кваліфікації одним із основних підходів є 

міждисциплінарний, який реалізується через застосування міжпредметних зв‘язків. 

Програми характеризуються динамічністю та ринковою орієнтованістю.  

Не менш вважливим елементом систематичного самовдосконалення та професійного 

розвитку викладача є патронаж старших колег. Варто зазначити, що досвідченіші викладачі 

надають допомогу у процесі становлення і утвердження молодим педагогам. Для викладачів 

авіаційних дисциплін часто проводяться відкриті заняття, майстер-класи, семінари та лекції 

за участі практикуючих професіоналів. Як правило, навчальні заклади беруть активну участь 

у програмах наставництва, за участі авіаційних асоціацій розробляють різні програми 

підтримки молодих викладачів. Зазвичай, успіхи та досягнення контролюють та оцінюють; 

виявляють труднощі, проблеми молодих викладачів у процесі стажування. Аналіз таких 

даних є важливим джерелом для оцінювання ефективності наукової роботи навчального 

закладу та підготовки майбутніх авіафахівців й усунення її недоліків. У програмах 

наставництва та підвищення кваліфікації реалізуються партнерські засади, участь беруть 

льотні клуби, школи, коледжі, професійні об‘єднання, місцеві освітні організації, органи 

освіти штату та місцеві комерційні організації. 
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Внутрішня конкуренція викладачів навчального закладу є рушійним чинником у 

підвищення якості підготовки, яка проявляється в тому, що адміністрація навчального 

закладу пропонує різного типу пільги, нагороди та привілеї для найбільш популярних серед 

курсантів та працівників освіти викладачів. Заохочення викладачів, які в умовах 

конкурентного середовища показують кращі результати, є одним з елементів підтримання 

чесної боротьби серед колег. Перевірка здійснюється на основі комплексного вивчення 

діяльності викладача, де критеріями його оцінки є [1]: 

‒ систематичний формальний рейтинг у студентів; 

‒ неформальний рейтинг у студентів; 

‒ оцінка керівника; 

‒ рейтинг серед колег; 

‒ оцінювання комітету викладачів; 

‒ зміст конспектів курсу, що викладається; 

‒ участь викладача в робочих семінарах; 

‒ залишкові знання студентів; 

‒ результати іспитів; 

‒ популярність елективних курсів (кількість студентів, що їх відвідує); 

‒ самооцінка (підсумкова доповідь викладача); 

‒ думка союзу студентів-випускників. 

Оцінювання педагогічної діяльності викладачів університетів США досить різнобічне, 

у ньому задіяні колеги, адміністрація, студенти, громадськість. Домінуючими показниками 

при оцінюванні педагогічної майстерності викладача є думки студентів та результати його 

навчальної роботи. Зокрема, після оволодіння курсом студентам пропонується оцінити його 

важливість, корисність, логічність змісту тощо. Крім того, оцінюють педагогічну техніку 

викладача, особистісні якості, ставлення до студентів, визначають сильні і слабкі його 

характеристики. Додамо, що в умовах, коли курс читається декількома викладачами, 

суттєвим параметром якості роботи педагога виступає кількість студентів, що відвідують 

даний курс. Слід наголосити на тому, що результати оцінювання викладачів студентами 

доступні широкому загалу. Для того, щоб не помилитися у правильності  свого вибору, 

студенти знайомляться зі змістом і послідовністю курсу та результатами анкетування 

викладача своїми попередниками (переважно курс викладають декілька викладачів). У свою 

чергу, і для викладачів корисною є інформація про ставлення студентів до пропонованого 

курсу та до нього як до педагога [1]. 

Отже, базовим принципом в авіаційних навчальних закладах США є конкуренція, яка 

має як зовнішній так і внутрішній вектори, які нерозривно пов‘язані між собою. На 

початкових етапах розвитку авіаційної освіти викладачі льотних навчальних закладів не 

відчували велику конкуренцію. Завдяки співпраці викладачів авіаційних навчальних 

закладів, починаючи з 1993 року, виникло багато програм, розробок, ресурсів і сервісів, 

доступних для викладачів авіаційних навчальних закладів, адміністраторів, добровольців, які 

спрямували свій інтерес в авіацію, авіатранспорт та освітні аспекти технічних і наукових 

розробок [5].  

Сьогодні існує велика кількість різноманітних програм для підвищення кваліфікації 

викладачів та покращення професійної підготовки пілотів, наприклад, проект Південно-

східна регіональна концепція розвитку освіти (South Eastern Regional Vision for 

Education (SERVE)). Він працює як лабораторія профільної освіти завдяки підтримці різних 

некомерційних організацій, авіаційних асоціацій. Проект проводить дослідження, щоб 

допомогти цим організаціям у прагненні покращити професійну підготовку авіафахівців, 

пропонує різні гранти викладачам та молодим педагогам для наукового дослідження в різних 

аспектів підготовки. Часто в проект залучають пілотів, які мають потужний досвід в 

професійній діяльності. SERVE також пропонує серію публікацій, присвячених актуальним 

проблемам, значущості різноманітних розробок в освіті, які слугують практичними 
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путівниками для викладачів [4]. У США для надання навчальними закладами якісної освіти 

та професійної підготовки в усіх аспектах авіації прослідковується напрям до задоволення 

потреб авіаційної галузі, реалізуються зміни у навчальних програмах, активно 

запроваджується співпраця з галуззю, щоб переконатися, що випускники володіють 

потрібними знаннями й навичками. Така співпраця створюватиме умови для задоволення 

потреб авіакомпаній та авіаційної освіти. Ця концепція об‘єднує викладачів, представників 

авіакомпаній, політиків, які прагнуть удосконалити професійну підготовку авіафахівців у 

штатах Алабами, Флориди, Джорджиї, Міссісіпі, Північній і Південній Кароліні.  

З огляду на необхідність підвищення ефективності підготовки авіафахівців, у США 

був створений Спеціалізований авіаційно-аналітичний інститут дослідження (Advanced 

Aviation Analytics Institute for Research (A³IR-CORE)), що розташований на факультеті 

авіаційних і транспортних технологій університету Пердью (Purdue University). Інститут був 

заснований як центр досліджень професійної підготовки кадрів цивільної авіації на рівні 

вищого навчального закладу. Початкова мета інституту полягала в обміні інформацією, яка 

пов‘язана з аналізом глобальної політики в галузі повітряного транспорту. Згодом інститут 

був реорганізований та отримав завдання сприяти забезпеченню зв‘язку теорії з практикою 

через співпрацю навчальних закладів й авіаційної галузі. Сьогодні навчальний заклад 

орієнтований на подвійне завдання: виконати практичні завдання в авіаційній галузі та 

просувати позитивні результати досліджень освіти в професійній підготовці авіафахівців. 

Крім того, ще одним завданням інституту є покращення показників працевлаштування 

випускників авіаційних навчальних закладів. Варто взяти до уваги, що інститут фінансують 

авіакомпанії, тому частину досліджень виконують за участі спонсорів, часто викладачі 

використовують фінансування для розроблення власних досліджень. Задля інтеграції вимог 

авіакомпаній до підготовки пілотів в процесі навчання, інститут зацікавлює до співпраці 

практикуючих пілотів цих авіакомпанії [6]. 

Висновок. У межах реалізації концепції освіти протягом життя США заохочує 

викладачів авіаційних навчальних закладів до постійного саморозвитку та 

самовдосконалення в професійній площині. В умовах жорстокої освітньої конкуренції вищі 

авіаційні навчальні заклади постійно підвищують рівень кваліфікації своїх викладачів 

завдяки академічному обміну в межах країни та за кордоном, відвідання конференцій та 

семінарів у провідних університетах світу, стажувань у авіакомпаніях для знайомства з 

професійним середовищем авіаторів, створення онлайн середовища обміну педагогічним 

досвідом та консультуванням. З‘ясовано, що в США наявне високо мотивоване освітнє 

середовище, тому запозичення позитивного досвіду США, його адаптація до реалій нашої 

країни дають змогу підвищити ефективність вітчизняної системи підготовки пілотів 

цивільної авіації, запобігти багатьом помилкам, характерним для періоду її реформування. 

На такому тлі досвід Сполучених Штатів у сфері організації професійної підготовки 

авіафахівців, безсумнівно, може стати корисним і перспективним для України. 
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The main criteria for ensuring the quality of higher education: experience of the united 

states. 

 

Abstract 

The main criteria for ensuring the quality of education are highlighted. The importance of 

introducing changes to the traditional system of training in higher educational establishments is 

indicated. The role of foreign experience in this field is indicated. The main factors of influencing 

the quality of professional training of future aviation specialists are analyzed. The main aspects of 

improving the quality of higher education in the USA are highlighted. It is pointed out at the main 

factors of influencing the quality of professional training. The peculiarities of organization of 

professional training of future aviation specialists are highlighted. Application of the American 

experience of professional training of aviation specialists to ensure the quality of higher 

professional education in Ukraine is considered. Two aspects of professional training improvement 

are defined: the level of preparation of the teaching staff and the educational process of professional 

training of aviation specialists. The importance of the teacher's level of qualification is noted. The 

importance of creating conditions for self-development and self-improvement, qualification 

development and professional development of the teaching staff was determined. An analysis of 

mentoring programs for young teachers was conducted. The importance of attending conferences, 

seminars as factor of advanced training is indicated. The importance of evaluating the efficiency of 

scientific work of an educational institution is analyzed. Criteria for assessing teachers are outlined. 

The influence of competition on the process of ensuring the quality of professional training of 

aviation specialists is considered. The importance of advanced training programs is indicated. The 

main aspects of the project South Eastern Regional Vision for Education (SERVE) are 

considered. The importance of meeting the needs of the aviation industry during the implementation 

of the educational process is noted. It was pointed out the importance of cooperation between 
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airlines and aviation education as a means of forming the necessary knowledge and skills of future 

specialists in the aviation industry. The importance of creation Advanced Aviation Analytics 

Institute for Research (A³IR-CORE) is highlighted. The main directions of work Aviation 

Analytics Institute for Research (A³IR-CORE) are analyzed. The importance of global air 

transport policy is pointed out. The role of airlines in the training of aeronautical specialists is 

considered. The importance of cooperation with practicing pilots in order to meet the requirements 

of training future pilots is noted. It is revealed that the borrowing of positive US experience and its 

adaptation to the realities of our country make it possible to increase the efficiency of preparation of 

civil aviation pilots. 

Key words: professional training, competition, investments, patronage, integration, 

internship, pedagogical skills. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

У статті аналізуються особливості й основні вимоги професійної підготовки 

авіаційних фахівців, зокрема пілотів і диспетчерів, у країнах Євросоюзу та США. 

Систематизуються професійні вимоги для отримання ліцензії «PPL» у названих країнах. 

Звертається увага на ролі гуманітарної підготовки майбутніх авіаторів. 

Ключові слова: авіаційний фахівець, приватний пілот, професійна підготовка, 

ліцензія «PPL», льотний навчальний заклад, льотне навчання. 

 

Постановка проблеми. Метою сучасного етапу розвитку авіаційної освіти є 

підготовка авіафахівців із високим рівнем професіоналізму, загальною й авіаційно-

професійною культурою, створення умов для безперервного підвищення рівня знань, 

практичних навичок авіафахівців, їхнього професійного розвитку та самореалізації. Для 

України, що перебуває в процесі євроінтеграції, важливо ознайомитися із зарубіжною 

системою авіаційної освіти, досвідом підготовки авіафахівців інших країн, таких як 

Великобританія, Німеччина, США тощо, і застосувати їхню позитивну практику в 

професійній підготовці авіафахівців, зокрема пілотів та диспетчерів у льотних навчальних 

закладах.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання професійної підготовки 

фахівців авіаційної галузі є основним направленням багатьох наукових студій. Так, проблема 

фахової підготовки авіафахівців актуалізувалася у роботах Г. В. Герасименко, О. В. Довгого, 

О. М. Керницького, Є. В. Кміта, О. І. Москаленко, Н. А. Орленко, Т. С. Плачинди, 

Г. А. Пухальської та ін. Закордонний досвід професійної підготовки авіафахівців вивчають 

В. О. Красножон, О. М. Підлубна, К. В. Стасевич та інші. Проте, професійна підготовка 

авіаторів закордоном залишається недостатньо вивченим питанням, що й спонукало нас на 

це дослідження.  

Метою статті є вивчення досвіду професійної підготовки авіаційних фахівців у 

зарубіжних льотних навчальних закладах з подальшим впровадженням його під час фахової 

підготовки вітчизняних авіаторів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сполучені Штати Америки – усесвітньо 

визнаний лідер економічної й авіаційної освіти. Льотні школи США поділяють на два типи: 

перший тип шкіл готує пілотів на рівні нетривалого навчання, яке проводить незалежний 

інструктор; другий тип шкіл має багаторівневу організацію й за структурою та програмою 

підготовки пілотів схожий на університети. Досвід США в аспекті льотної підготовки пілотів 

сприяв формулюванню системи, у якій чітко регламентовані функції льотних шкіл і вимоги 

до організації перевірки пілотів для отримання ліцензій. За таких обставин американський 

курсант має змогу вільно обирати спосіб навчання та льотну школу [1].  

Керівництво роботою цивільної авіації в США й космічними програмами та контроль 

за нею покладено на Федеральне управління цивільної авіації США («Federal Aviation 

Administration», («FAA»)). У Сполучених Штатах Америки внесення до списку льотних шкіл 

у 14 «CFR» (частина 141) забезпечує якість і наступність, пропонує структурований підхід до 

льотної підготовки, тому що ці установи зобов‘язані документально підтверджувати курс 

тренування та проводити практичні вправи, що затверджені «FAA». Суворість такого 
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підходу допомагає школам, зазначеним у 14 «CFR», частині 141, завершувати сертифікацію 

й видавати пілотам кваліфікаційні відмітки [10].  

Аналізуючи американську систему професійної підготовки пілотів, можна 

виокремити список сертифікатів: пілот-аматор («Recreational pilot»); пілот-спортсмен («Sport 

pilot»); приватний пілот («Private pilot»); комерційний пілот («Commercial pilot»); лінійний 

пілот авіакомпанії («ATP» – «airline transport pilot»); кваліфікований пілот-інструктор («CFI» 

– «certified flight instructor»). 

Серед найбільш актуальних сертифікатів варто назвати, наприклад, «Private Pilot 

License» («PPL») – приватний пілот [6]. У кожному свідоцтві пілота зазначено класи й 

категорії повітряних суден, якими має право керувати пілот. «PPL» – перший етап до 

професійної авіації, для цього необхідно набути теоретичні знання та мати практичні 

навички польоту на легкомоторному літаку. Для отримання ліцензії пілота потрібно пройти 

медичну комісію й одержати медичний сертифікат. Теоретична підготовка починається після 

проходження медичної комісії, містить 9 предметів: «Air Law» – авіаційне законодавство; 

«Operational Procedures» – робочі процедури; «Aircraft general knowledge» – конструкція; 

«Principles of Flight» – аеродинаміка; «Aviation Meteorology» – авіаційна метеорологія; 

«Navigation» – навігація; «Human Performance» – людський чинник; «Radiocommunication» – 

радіотелефонія; «Flight Planning» – планування польотів. 

Слід наголосити, що ці предмети спрямовані на поглиблення знань, формування й 

розвиток професійних умінь і навичок майбутнього пілота. Зазвичай, під час вивчення теорії 

виконують практичний наліт. Для ліцензії «PPL» необхідно налітати 40 годин, із них  

10 годин – самостійних польотів. Під час перших польотів формуються основні навички 

керування літаком. Для пілота-початківця достатньо 45 годин, щоб навчитися літати на 

легкомоторних літаках «Cessna 172», «Tecnam» та «Piper Pa-28».  

Серед основних вимог до майбутнього пілота – вік 17 років; знання англійської мови 

(середній побутовий рівень достатній для початку навчання, формальних іспитів немає); 

складання теоретичного іспиту («written test»); льотне навчання («flight training»), під час 

якого необхідно набути навички та вміння; скласти практичний іспит («check ride»). 

Теоретичний іспит («written test») – важливий аспект професійної підготовки курсанта 

в США, що відбувається в спеціальних авторизованих тестових центрах, які розташовані по 

всій країні, переважно в аеропортах, у льотних школах. При цьому не потрібно навчатися 

саме в конкретній школі, щоб скористатися її центром. У ході перевірки теоретичних знань 

використовують комп‘ютерне тестування, що являє собою одним з етапів отримання ліцензії 

пілота. Тест містить питання об‘єктивного характеру з множинним вибором відповідей. 

Такий підхід до перевірки професійних знань майбутніх пілотів заощаджує час кандидата, 

унеможливлює суб‘єктивність оцінювання, скорочує тривалість перевірки, створює всі 

умови для самостійної роботи курсанта. Належно впорядкована система комп‘ютерних 

технологій допомагає підвищити ефективність навчання, розширює можливості 

представлення різнотипної навчальної інформації, наприклад, графіки, аудіо- й 

відеоінформації, анімації. Особливість комп‘ютеризації навчального процесу в США сприяє 

покращенню підготовки майбутніх пілотів та робить освіту більш зручною для всіх 

учасників навчання [1]. 

Для навчальної програми підготовки пілотів розроблено стандарти перевірок 

практичних навичок («PTS» – «Practical Test Standards»). Керівництво за цими практичними 

тестами виконують інспектори з безпеки цивільної авіації («ASI» – «Aviation Safety 

Inspectors») і призначені пілоти-екзаменатори («DPE» – «Designated Pilot Examiner»). У 

Кодексі федеральних правил, постанов («CFR» – «Code of Federal Regulations») зазначено 

сфери діяльності, у яких кандидат повинен продемонструвати свої знання та навички, 

наприклад, знання законів аеронавтики, льотну підготовку, нічні польоти тощо. Оскільки 

«FAA» вимагає, щоб усі практичні тести проводили згідно з чинними стандартами 
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виконання маневрування й порядку реалізації дій, під час професійної підготовки курсант 

повинен ознайомитися з посібником [6]. 

Один із важливих аспектів професійної підготовки пілотів у США – льотне навчання 

(«flight training»). За категоріями мінімальний наліт перед складанням «check ride» повинен 

становити мінімум 40 годин загального нальоту; мінімум 10 годин самостійного нальоту; 

один політ за маршрутом завдовжки мінімум 100 nm (морських миль); мінімум 3 години 

підготовки безпосередньо до «check ride». Це лише теоретичні вимоги, на практиці реальна 

кількість наближається до 60 годин, лише інструктор оцінює спроможність курсанта пройти 

іспит. Після того як курсант відлітає достатньо годин для підготовки й успішно складе всі 

теоретичні іспити, інструктор, у якого курсант проходив льотну підготовку, уповноважений 

підтвердити готовність курсанта та записати на фінальний іспит [1]. 

Загальний час для складання іспиту становить дві години тридцять хвилин. Іспит 

вважають складеним, якщо правильних відповідей не менш ніж 70 % (мінімум 42 правильні 

відповіді) [6]. У Сполучених Штатах Америки надана змога підготуватися до іспиту 

самостійно або на спеціальних курсах («ground school»). Існує численна кількість навчальних 

посібників (у вигляді підручників, «DVD», комп‘ютерних програм), які допомагають 

самостійно вивчити весь необхідний матеріал. Обсяг питань для іспиту становить приблизно 

600 позицій, практично всі комп‘ютерні програми для підготовки до іспиту містять їхній 

повний перелік, навіть імітують роботу комп‘ютера в центрі тестування, тобто вдома на 

комп‘ютері можна тренуватися саме в тому вигляді, як це буде відбуватися під час складання 

реального іспиту. 

Під час екзаменаційного польоту курсант демонструє екзаменаторові здобутті знання, 

уміння та навички керування літаком. Іспит складається з таких завдань, як стандартний 

політ над аеродромом, політ за маршрутом із відмовами, із виконанням «touch and go» (захід 

на смугу з торканням і відходом). Успішно виконавши всі завдання, курсант отримує свою 

першу ліцензію пілота. 

Організація професійної підготовки пілотів у США являє собою гнучку та мобільну 

систему, що дає змогу поєднувати необхідні основи професійної підготовки з можливістю 

обирати навчання. Аналіз багатокомпонентної системи професійної підготовки пілотів у 

льотних школах США доводить, що підготовка майбутніх пілотів орієнтована на отримання 

знань, умінь і навичок. Особливості навчання полягають у поєднанні теоретичної та 

практичної підготовки, упровадженні комп‘ютерних технологій у навчальний процес, що 

значно покращує якість та ефективність навчання майбутніх пілотів [1].  

Великобританія налічує 220 льотних клубів та Організацій із підготовки пілотів 

(ОПП). Льотні клуби пропонують льотну підготовку, а також надають інші, пов‘язані з 

авіацією, послуги. ОПП займаються тільки льотною підготовкою. Курси, які вони проводять, 

розподіляють на дві категорії: основи льотної практики, плюс поглиблене вивчення предмета 

або курси для тих, хто хоче стати комерційним пілотом без фінансової допомоги з боку 

авіакомпанії. У Великобританії така практика має назву «самостійного вдосконалення».  

У відомій «Oxford Aviation Academy» Великобританії, залежно від обраного 

літального апарату, приватний пілот може отримати свідоцтво «Private Pilots Licence» за 

категоріями: «PPL(А)» – на літак («Aeroplane»); «PPL(H)» – на вертоліт («Helicopter»), 

«NPPL» – («National») національну ліцензію на надлегкі літальні апарати. 

Перед практичною підготовкою необхідно скласти 7 теоретичних екзаменів: 

повітряне законодавство («Air Law and Operational procedures»); основи літальних апаратів і 

принципи польоту («Aircraft General and Principles of Flight»); аеронавігація («Navigation»); 

метеорологія («Meteorology»); функціювання льотчика й обмеження («Human Performance 

and Limitations»); планування польоту («Flight Planning and Performance»); радіозв‘язок 

(«Radio Telephony»). Для допуску до польотів курсантові необхідно пройти медичне 

опосвідчення. 
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Стандартна програма первинної льотної підготовки включає 45 годин, із яких  

25 годин можуть бути виконані з інструктором. Також необхідно налітати мінімум 10 годин 

самостійно («solo») і 5 годин маршрутних польотів («cross country»). Ставши власником 

«PPL», згідно з вимогами «JAA», пілот має кожні 2 роки подовжувати юридичну чинність 

ліцензії (ревалідація). Для цього потрібно на другому році від моменту отримання диплома 

або ревалідації пілотського свідоцтва мати наліт не менше ніж 12 годин, зокрема одну 

годину з інструктором. 

«Oxford Aviation Academy» Великобританії пропонує як початкову підготовку пілотів, 

так і підготовку для отримання свідоцтва комерційного пілота («ATPL»). Для «ATPL» 

необхідно додатково пройти теоретичний курс, що становить 15 тижнів і складається з низки 

предметів: основи польоту, загальні знання літака (системи та інструменти), людський 

чинник, метеорологія, «VFR»-зв‘язок та «IFR»-зв‘язок, головна навігація, радіонавігація, 

планування польотів, льотно-технічні характеристики, експлуатаційні процедури, маса й 

баланс, повітряне право. 

Практичний курс підготовки «ATPL» в «Oxford Aviation Academy» становить  

20 тижнів із мінімальним нальотом 110 годин, із яких 10 годин на тренажері та 14,5 години 

польотів на дводвигуновому літаку, перед тим як керувати багатодвигуновим літаком [8]. 

Загалом у Великобританії льотні школи, що за своєю спрямованістю ведуть 

підготовку авіаційних фахівців, зобов‘язані організовувати функціювання шкіл за останніми 

досягненнями науки та техніки, зосереджувати увагу на безпеці польотів та дотриманні 

інструкцій «CAA», а також проходити періодичну сертифікацію навчального закладу. 

У такій розвинутій країні, як Німеччина, існує безліч авіаційних шкіл, мета яких 

полягає в професійній підготовці пілотів і диспетчерів [7]. Розвиток професійного 

авіаційного фахівця неможливий без ліцензії «PPL», що спонукає схарактеризувати основні 

вимоги до початкового рівня пілотування. Серед таких вимог – вік не менший від 16 років, 

відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, наявність не менше ніж 4-х балів 

за «Flensburg», медичний допуск ІІ категорії та знання англійської мови. Теоретичний курс 

утворюють такі предмети: авіаційне законодавство; навігація; метеорологія; основи польоту; 

загальні знання про літаки; експлуатаційні процедури; людський чинник; льотно-технічні 

характеристики / планування польотів; радіообмін. Загалом теоретична підготовка становить 

90 годин, після цього курсанти складають іспит. Теоретична підготовка диспетчерів включає 

такі дисципліни: закон про авіацію; аеронавігація; правила повітряного руху; навігація; 

метеорологія; аеродинаміка; загальні знання про літак; поведінка в особливих випадках; 

працездатність людини.  

Практична підготовка охоплює брифінг з інструкціями до польоту інструктором або 

тренінг-менеджером перед початком польотів. Курсант має налітати мінімум 45 годин, 

зокрема п‘ять годин на тренажері; 25 годин з інструктором; не менше від 10 годин 

самостійного польоту, із яких один переліт не менше ніж на 270 км [9]. До льотної 

підготовки повинні бути включені різні вправи: підготовка до польоту, зокрема визначення 

маси та центру ваги; контроль і розгортання систем літака; схеми польоту по колу, 

процедури для запобігання зіткненням і заходи з обережності; експлуатація літака за 

допомогою зовнішніх візуальних орієнтирів; політ на низьких швидкостях; політ на 

верхньому діапазоні частоти обертання; злети й посадки за умов бічного вітру; злети та 

посадки з максимальною продуктивністю на коротких злітно-посадкових смугах і з 

урахуванням висоти прольоту, перешкод на коротких злітно-посадкових смугах; аварійні 

процедури, зокрема імітація виходу з ладу обладнання літака; прибуття та відправлення з 

контрольованих аеродромів, польоти через зони контролю, дотримання процедур 

повітряного руху; радіозв‘язок; політ за маршрутом, самостійний політ на відстань не менше 

ніж 270 кілометрів та посадки літака до повної зупинки на двох різних аеродромах, що 

відрізняються від аеродрому вильоту [11].  
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У разі бажання отримати більш професійну підготовку та підвищити свою 

кваліфікацію до рівня транспортного пілота («ATPL»), курсанти повинні навчатися від трьох 

до чотирьох років (залежно від обраної льотної школи в Німеччині) та отримати ступінь 

бакалавра. 

Групу вимог для отримання свідоцтва авіаційних диспетчерів утворюють: 

підтвердження достатніх знань англійської мови, математики, фізики та проходження 

офіційно визнаних навчальних курсів. Теоретична підготовка авіадиспетчерів охоплює: 

закон про авіацію; правила повітряного руху та аеронавігаційні правила; навігацію; 

метеорологію; технологію; клієнт літаків; телекомунікаційне обладнання; передавання даних 

і процедури зв‘язку; трафік цифр управління потоком («CFMU); підготовку до польоту; 

продуктивність людини.  

Практичну підготовку курсанти розпочинають після складання теоретичного іспиту. 

Цей етап проходить безпосередньо в авіакомпанії впродовж трьох місяців. Курсанти 

виконують завдання з обслуговування польотів або з управління рухом повітряного 

перевізника; розвивають практичні навички підготовки до польоту, зокрема шляхом 

використання й перевірки комп‘ютерних програм [11].  

У Латвії пропонують європейську систему освіти льотних спеціальностей під час 

навчання в школі пілотів [2]. Починати навчання можна з будь-якого віку, але на момент 

першого самостійного польоту та за наявності ліцензії студента-пілота «EASA / LVA Student 

PL (A)», що видає Латвійське агентство цивільної авіації («САА» – «Civilās Aviācijas 

Aģentūra»), студентові-пілоту повинно бути повних 16 років.  

Дослідницької уваги потребують також вимоги до кандидатів на навчання в льотній 

школі та види підготовки в ній. Початковою є підготовка пілотів із подальшим отриманням 

свідоцтва «Private Pilot Licence» («PPL») – Ліцензії приватного пілота. Вимоги до кандидатів: 

освіта не нижча від середньої; вік – від 17 років; знання англійської мови – не нижчі за 

середній рівень; здоров‘я – 1-го або 2-го класу за висновком лікарсько-льотної експертної 

комісії (ЛЛЕК). Перед проходженням ЛЛЕК кандидатові необхідно подати довідку з 

психоневрологічного диспансеру; довідку з наркологічного диспансеру; довідку від 

сімейного лікаря про пережиті або про наявні захворювання за останні 3 роки; 

флюорографію легень; флюорографію носових пазух.  

Теоретичне навчання відбувається за такими предметами: повітряне право і 

процедури УПС; загальні знання літака; льотні характеристики та планування; людський 

чинник і надання невідкладної допомоги; метеорологія; навігація; експлуатаційні процедури; 

основи польоту; комунікація (зв‘язки). 

Теорію викладають в обсязі мінімум 153 години. У Латвійській льотній школі 

вважають, що цього достатньо для власника «PPL (A)», щоб безпечно виконувати польоти за 

правилами візуальних польотів на легких літаках із максимальною злітною вагою до 5700 кг, 

якими керує один пілот. Для отримання Європейської ліцензії приватного пілота «EASA / 

LVA PPL (A)» теоретичне навчання в школі поділене за видами: індивідуальне навчання, 

навчання в групі та дистанційне навчання. 

Льотна практика включає не менше ніж 45 годин, із яких: 25 льотних годин – 

візуальні польоти з інструктором у районі аеродрому, пілотажної зони та за маршрутом для 

відпрацювання навичок пілотування, навігації й радіозв‘язку як у нормальних умовах, так і в 

аварійних ситуаціях; 5 льотних годин – інструментальні польоти за приладами з 

інструктором, для відпрацювання навичок пілотування, орієнтації, навігації та радіозв‘язку в 

особливих умовах польоту; 10 самостійних льотних годин – самостійне пілотування в 

нормальних й особливих умовах та в аварійних ситуаціях під наглядом інструктора (залікові 

польоти з елементами пілотування, навігації й радіозв‘язку); 5 льотних годин у нічних 

умовах (як мінімум 3 години з інструктором, 1 година самостійних польотів за маршрутом і 

не менше від 5 самостійних злетів та посадок із повною зупинкою літака на землі) [2]. 



                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

157 

 

Завершальна процедура – складання іспитів у «САА» з теоретичних предметів і 

виконання екзаменаційного польоту з льотним екзаменатором та отримання свідоцтва пілота 

авіації загального призначення Європейського зразка «EASA/LVA PPL(A)». 

У Польщі сформульовано низку вимог до кандидатів на отримання пілотного 

свідоцтва: наявність основної освіти або еквівалента; дозвіл батьків чи законних опікунів; 

досягнення 16-річного віку на момент першого самостійного польоту; медичне свідоцтво 

категорії 1 або 2. Першим кроком є отримання свідоцтва «PPL (A)», що надає право 

виконувати польоти по всій Європі на одномоторних літаках, злітна маса яких не перевищує 

5700 кг. Після отримання «PPL (A)» може бути продовжена професійна підготовка 

авіаційного фахівця. Теоретичне навчання «PPL (A)» в авіаційній школі «Airbus Military» 

включає заняття з 10 предметів, протягом яких курсант оволодіває комплексом знань: 

принципи польоту, метеорологія, навігація, повітряне право тощо. Практичне тренування 

передбачає: зліт, посадку, політ у надзвичайних ситуаціях, польоти за приладами, маршрутні 

польоти тощо. Програма навчання цієї авіакомпанії гарантує в майбутньому виконання 

безпечних польотів за максимальною можливістю літака й погоди. Навчання закінчується 

внутрішньою експертизою та виданням сертифіката, після чого власник може розпочати 

складання іспитів у повітряній атестаційній комісії («ULC»). Позитиви в цій школі пов‘язані 

з методом паралельного навчання, що дає змогу поєднувати теоретичну та практичну 

підготовку [3]. 

Звичайно, основний акцент під час професійної підготовки авіафахівців за кордоном 

робиться саме на професійно-орієнтованих дисциплінах, проте не залишається поза увагою у 

льотних навчальних закладах і гуманітарна підготовка майбутніх авіаторів. Так, в 

авіаційному університеті Ембрі – Ріддл майбутні бакалаври аеронавігації вивчають такі 

курси [5]: 

– психологія (обов‘язково); 

– гуманітарні дисципліни 6 на вибір (античність і середні віки, ренесанс і 

постмодернізм, література, риторика, мистецтво, світова література, сучасні питання в науці, 

сучасна література, американська література, документальні фільми, етика і цінності, 

технології і сучасні цивілізації, міждисциплінарні дослідження, світова філософія, 

порівняльне релігієзнавство, творча каліграфія); 

– азіатські дисципліни 3 на вибір (світова історія, китайська мова, світова література, 

відносини США і країн Азії); 

– засоби масової інформації (обов‘язково); 

– міжнародні відносини 4 дисципліни на вибір (макроекономіка, світова історія, 

історія США, історія авіації у США, глобалізація і світова політика, міжнародний бізнес, 

війська історія США, відносини США і Росії, закордонна політика США, внутрішня політика 

США). 

У державному Університеті Арізони майбутні бакалаври управління повітряним 

рухом вивчають наступні дисципліни [4]:  

– психологія; 

– гуманітарні науки, мистецтво, дизайн і культурна різноманітність у США 3 на 

вибір (американська література, американська культура, комунікація в професії, місцева 

американська література, література Латинської Америки, фольклор, релігія і популярна 

культура, кіно і культура, жінки в історії, психологія і релігія, культурна різноманітність і 

правосуддя, американська музика, релігія в Америці, історія релігії і інші); 

– грамотність і дослідницька критика; 

– гуманітарні науки, мистецтво, дизайн і історична свідомість 3 на вибір (афро-

американська історія, світова архітектура, історія мистецтв, історія науки, національне 

американське мистецтво, теорія риторики і досліджень, огляд англійської літератури, світова 

література, всесвітня історія і інші); 
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– науки соціальної поведінки 3 на вибір (глобалізація, раса і суспільство, етнографія, 

технології і суспільство, етнографія, історія і антропологія, історія цивілізації тощо). 

В професійному розвитку недооцінка ролі гуманітарних знань призводить до 

гальмування креативних потенцій мислення майбутніх фахівців. Важливість загальної 

гуманітарної підготовки майбутніх авіафахівців обґрунтовується твердженням, що 

гуманітарна освіта покращує когнітивні навички студентів, розвиває пам‘ять та увагу, а 

також збільшує діапазон академічних та життєвих навичок, що загалом сприяє їхній 

успішній життєдіяльності.  

Компаративний підхід до професійної підготовки авіаційних фахівців Євросоюзу і 

Сполучених Штатів Америки спонукав до систематизації професійних вимог. Для отримання 

ліцензії «FAA» пілота-аматора («PPL») необхідні 40 годин загального нальоту («total flight 

time»), зокрема 10 годин самоcтійного польоту («solo»), із них 5 годин самоcтійного польоту 

між аеропортами на відстань більше ніж 50 миль («solo cross-country»), 3 години польоту з 

інструктоpом між аеропортами на відстань більше ніж 50 миль («dual cross-country»). Крім 

того, потрібно скласти один теоретичний іспит («theory exam»).  

У Європі («JAR – CPL») для отримання ліцензії пілота-аматора («PPL») необхідний 

такий авіаційний досвід і тренування: 45 годин загального нальоту («total flight time»), 

зокрема 25 годин польоту з інструктором («dual instruction»), із них 10 годин самоcтійного 

польоту («solo»), 5 годин польоту вночі для отримання допуску до нічних польотів («night 

rating») – за бажанням, 5 годин самоcтійного польоту між аеропортами («solo cross – 

country») та один політ із загальною відстанню більш ніж 150 морських миль (270 км) із 

посадкою на двох аеродромах, що відрізняються від аеропорту вильоту. Необхідно скласти 

дев‘ять теоретичних іспитів (сім у Великобританії; «theory exam»).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зважаючи на серйозність 

обраної професії, курсанти льотних шкіл повинні усвідомлювати свою роль у майбутній 

професійній діяльності та безпосередньо в безпеці польотів. Аналіз системи підготовки 

авіаційних фахівців у Сполучених Штатах Америки і країн Європи дає підстави 

констатувати наявність суворих вимог до теоретичних знань та практичних умінь і навичок 

осіб, охочих отримати свідоцтво пілота або авіадиспетчера.  

Подальше наше дослідження буде направлене на впровадження позитивного досвіду 

закордонних льотних навчальних закладів щодо підготовки авіафахівців у навчальний 

процес вітчизняних льотних освітніх закладів та забезпечення якості фахової підготовки 

вітчизняних авіаторів. 
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Professional training of specialists in the field of aviation: foreign experience. 

 

Abstract 

The article accentuates how important it is for Ukraine, undergoing eurointegration process 

to study foreign aviation education system, aviation specialists training experience of other 

countries and implement their positive practice in civil pilots professional training. Peculiarities and 

basic requirements of aviation specialists professional training, in particular – of pilots and 

controllers in EU and US, are being analyzed in the article. Civil pilot certificate types issued in 

flight schools of different countries are studied in the article as well. Initial certificate, opening way 

to further professional training of aviation specialist is PPL – private pilot (amateur pilot). Author of 

the article systematizes professional requirements to obtain PPL license in EU countries and US. 

Thus, to obtain FAA license of amateur pilot (PPL, US) one needs 40 hours of «total flight time», in 

particular – 10 hours of «solo» flight, out of which 5 hours of «solo cross-country» flight for more 
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than 50-miles distance between airports, 3 hours of «dual cross-country flight» with instructor for 

more than 50-miles distance between airports. Moreover, there is one «theory exam» to take.   

In Europe «JAR – CPL» one needs the following aviation experience and training to obtain 

amateur pilot license («PPL»): 45 hours of «total flight time», in particular – 25 hours of «dual 

instruction» flights with instructor, out of which 10 hours of «solo» flight, 5 hours of night flight to 

obtain «night rating» – optional, 5 hours of «solo cross-country» between airports and one flight 

with total distance more than 150 nautical miles (270 km) with landing in two airports which are 

different from departure airport. There are nine theory exams to take (seven in GB).  

When considering disciplines taught during professional training of future aviation 

specialists, the author pays attention to the role of humanitarian training of future aviators, since in 

professional development underestimated role of humanitarian knowledge brings to inhibition of 

creative thinking potentials of future specialists. 

Conclusions: Taking into consideration the seriousness of the chosen profession, flight 

school cadets should realize their role in the future professional activity and directly in flight safety. 

The analysis of aviation specialists training systems in US and EU countries gives reasons to state 

the existence of strict requirements to theoretical knowledge and practical abilities and skills of 

candidates willing to obtain pilot and controller certificate.  

Key words: aviation specialist, private pilot, professional training, license «PPL», flight 

training establishment , flight training. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРВЕЗЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ 

 

Стаття присвячена розгляду проблеми вдосконалення професійної підготовки 

фахівців координаційних центрів пошуку і рятування та необхідність її вирішення через 

призму аналізу професійної підготовки таких фахівців в Норвегії. Розглянуті деякі основні 

методи дослідження порівняльної педагогіки на основі яких виконаний порівняльний аналіз 

особливостей професійної діяльності українських та норвезьких фахівців координаційних 

центрів пошуку і рятування, організацію та діяльність відповідних пошуково-рятувальних 

структур, а також компоненти системи професійної підготовки цих фахівців в Норвегії. 

Ключові слова: пошуково-рятувальні роботи, фахівці координаційного центру 

пошуку і рятування, система авіаційного пошуку і рятування, професійна підготовка, 

порівняльна педагогіка. 

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування пошукового та аварійно-

рятувального забезпечення польотів цивільної авіації являється необхідною умовою безпеки 

польотів. Своєчасність, надійність та ефективність всебічного забезпечення – це головні 

складові технологічного процесу пошуку та рятування.  

Оперативними органами, що несуть відповідальність за сприяння ефективній роботі 

служб авіаційного пошуку, рятування та координації проведення авіаційного пошуку та 

рятування є відповідні координаційні центри пошуку та рятування (КЦПР). У складних 

умовах авіаційної катастрофи успіх рятування та виживання постраждалих багато в чому 

залежить від рівня професійної підготовки фахівців КЦПР, їх професійної готовності, від 

уміння діяти в екстремальній обстановці. Із аналізу проведених пошуково-рятувальних 

операцій при авіаційних подіях (АП), випливає, що пошуково-рятувальні служби не завжди 

своєчасно знаходять місце АП, тим самим вони не в змозі надати необхідну своєчасну 

допомогу потерпілим. Таким чином, необхідність підвищення ефективності проведення 

пошуково-рятувальних робіт (ПРР) викликана рядом причин:  

– тяжкість АП зберігається, тобто незважаючи на науково-технічний прогрес 

авіаційної системи, пошуково-рятувальними службами не забезпечується максимальна 

кількість людей, які вижили при АП по суб‘єктивним причинам; 

– із 3000 АП, які відбулися за межами аеродрому, в 800 випадках місцезнаходження 

потерпілого ПС було не відомо;  

– із плином часу кількість людей, які вижили в АП швидко зменшується; 

– із статистики АП випливає, що пошуково-рятувальні служби не завжди своєчасно 

знаходять місце АП, а також недостатньо професійно проводять пошуково-рятувальні 

роботи; 
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– довготривалий пошук призводить до значних економічних витрат.  

Однією з причин такої ситуації є недостатній рівень професійної підготовки фахівців 

КЦПР. Тому, проблема вдосконалення професійної підготовки цих фахівців набуває 

особливої актуальності.  

На даний час в Україні проходить реформування авіаційної освіти, яке передбачає 

усунення недоліків системи освіти, одним з яких є недостатня професійна підготовка 

авіаційних фахівців, зокрема майбутніх фахівців КЦПР. Таке реформування зумовлює 

необхідність вивчення та впровадження досвіду європейських країн з ефективного 

проведення ПРР та організації авіаційної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах євроінтеграції авіаційна система 

пошуку і рятування України потребує змін, спрямованих на адаптацію до відповідних 

стандартів та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської 

організації забезпечення безпеки аеронавігації (Євроконтролю) та інших міжнародних 

авіаційних організацій [3]. 

З огляду на авіаційну статистику, одним із пріоритетних напрямів діяльності 

державних органів управління різного рівня є підвищення ефективності авіаційних ПРР, що 

регламентоване положеннями Повітряного кодексу України та Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних 

робіт з пошуку і рятування» та необхідністю дотримання європейських Авіаційних Правил 

JAR.  

Проблеми пошуку та рятування постійно перебувають у центрі наукових досліджень. 

Основи підготовки фахівців із пошуку та рятування схарактеризовано в дослідженнях 

Є. Алдошина, Н. Гораніна, О. Капустина, Г. Кириллова, В. Поплевко, Є. Тимме. Аспектам 

виховання рятувальників присвячено роботи І. Буланова, В. Солнцева й ін. Професійно 

важливі якості рятувальників відображені у роботах А. Осипова, А. Федосєєва, А. Шлєнкова. 

Психологічні та психофізіологічні аспекти розроблено в працях Ю. Бубеєва, І. Єфанової, 

В. Медведєва, І. Чурсіна. Особливості технічного вдосконалення в галузі проведення ПРР 

відображено в роботах В. Дикарєва, В. Заренкова, В. Ковальова, Б. Койнаша; організаційні 

аспекти пошуково-рятувального забезпечення польотів в авіації – С. Василенко, В. Попова та 

ін. Медичні та медико-психологічні основи в галузі пошуку та рятування аналізували 

Д. Землянський, В. Попов, Є. Псядло, Ю. Чумаєв.  

Норвезькі провідні фахівці-практики Бент-Уве Ямтлі, Оріян Делбекк, Олав Бйоргас 

зосереджують увагу на вдосконаленні процесів планування, організації, координування та 

проведення авіаційного пошуку і рятування в зоні відповідальності Королівства Норвегія, а 

також професійної підготовки фахівців КЦПР і авіаційних пошуково-рятувальних загонів. 

Прагнення з‘ясувати особливості професійної діяльності та підготовки майбутніх 

фахівців КЦПР в Норвегії з метою впровадження норвезького досвіду в процес професійного 

навчання майбутніх фахівців КЦПР у вищих навчальних закладах України зумовило 

звернутися до методів порівняльної педагогіки. 

Метою даної статті є вивчення та аналіз професійної діяльності норвезьких фахівців 

КЦПР та основ їх професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка майбутніх 

диспетчерів КЦПР здійснюється у Кіровоградській льотній академії України Національного 

авіаційного університету і передбачає оволодіння майбутніми диспетчерами комплексом 

професійних знань, навичок, вмінь для забезпечення ефективності пошуково-рятувальних 

робіт. Сучасні умови забезпечення безпеки польотів вимагають від диспетчерів КЦПР 

працювати більш оперативно, безпомилково, бути витривалими, здатним своєчасно 

змінювати стратегію дій, а також мінімізувати економічні витрати на проведення пошуково-

рятувальних робіт. Формування професійно готового фахівця повинно відбуватися в процесі 

фахової підготовки. Вона має бути цілеспрямована на поглиблення, поширення, інтеграцію 

професійних знань, навичок, вмінь майбутніх диспетчерів для діяльності в стандартних та 
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екстремальних умовах. Для реалізації цього, необхідно використовувати нові принципи в 

роботі педагогічної системи, які б забезпечили формування висококваліфікованого фахівця. 

Досвід Королівства Норвегії з ефективного проведення пошуково-рятувальних 

операцій та підготовки висококваліфікованих фахівців з пошуку і рятування є корисним для 

вітчизняної практики проведення ПРР та авіаційної освіти з огляду на такі обставини: по-

перше, історичні факти підтверджують, що тісні дружні політичні, торгівельні, культурні 

зв‘язки між нашими державами були встановлені ще в часи правління Володимира Великого 

та Ярослава Мудрого. По-друге, Норвегія має великий потенціал, як людських, так і 

матеріально-технічних ресурсів з пошуку і рятування, тому вона  забезпечує ефективний 

пошуку і рятування не тільки в своєму районі відповідальності за проведення ПРР, а й у 

інших державах, таких як, Данія, Фінляндія, Естонія, Швеція, Ісландія, Грінландія, Фарерські 

острови. По-третє, згідно з міжнародними дослідженнями, норвезька пошуково-рятувальна 

система являється однією з найефективнішою в світі. В четвертих, норвезька професійна 

підготовка фахівців з пошуку і рятування здійснюється згідно з вимогами міжнародних 

авіаційних організацій, при цьому постійно акумулюється передовий світовий досвід в сфері 

освіти, пристосовуючи його до потреб свого суспільства.  

Загальна концепція норвезької системи пошуку і рятування полягає в реалізації таких 

елементів, як правова основа, організаційна структура, кадрове забезпечення, ефективна 

система фінансової підтримки служби пошуку і рятування. Політика Норвегії щодо пошуку і 

рятування повністю відповідає стандартам та рекомендаційні практиці ІСАО та полягає в 

стандартизації відповідних експлуатаційних процедур в межах держав-партнерів з ПРР. Це 

гарантує ефективне забезпечення пошуково-рятувальними силами та засобами в регіоні у 

випадку виникнення АП чи іншої надзвичайної ситуації. Характерною рисою норвезької 

системи пошуку і рятування є те що,  КЦПР мають загальну оперативну відповідальність при 

проведенні пошуково-рятувальних операцій. Пошуково-рятувальні операції координуються 

або безпосередньо з одного з двох Об`єднаних  КРЦ, які розташовані в місті Буде і в Соле, 

або через один з 13 допоміжних центрів пошуку і рятування. Об`єднаний КРЦ координує всі 

інциденти або події незалежно від того, трапилися вони на морі або суші. Ще один важливий 

пункт який, характеризує норвезьку систему з пошуку та рятування, полягає в тому, що ПРР 

здійснюються шляхом співпраці між урядовими установами. Крім того, широке коло 

добровільних організацій і приватних компаній вносять важливі ресурси, необхідні для 

рятувальних служб. Серед добровільних організацій – Червоний Хрест, Норвезька народна 

допомога, Норвезькі рятувальні собаки і Норвезьке товариство рятування на морі.  

В процесі дослідження було проведено вивчення офіційних документів, до яких 

відносять нормативні-законодавчі та робочі документи, що регламентують діяльність 

Об‘єднаного координаційного рятувального центру (КРЦ) Північної Норвегії [3, с. 13–18 ]. 

Проведений аналіз статистичних даних, а саме кількість та ефективність проведених ПРР, 

кількість авіаційних пошуково-рятувальних баз, кількість та оснащеність авіаційних 

пошуково-рятувальних сил та засобів, рівень професійної підготовки фахівців з пошуку і 

рятування; вірогідність виявлення об‘єкту пошуку та інше. 

В процесі стажування в Об‘єднаному КРЦ Північної Норвегії за допомогою метода 

спостереження вивчалась система пошуку і рятування Норвегії. Також, під час стажування 

були опитані провідні фахівці  Об‘єднаного КРЦ  Північної Норвегії, авіаційного пошуково-

рятувального загону 330 ескадрон, протипожежної рятувальної служби аеропорту Будо, 

кризового центру реагування на надзвичайні ситуації в місті Будо, норвезької авіаційної 

компанії Wideroe та інших, була отримана інформація про процеси організації, планування, 

координування, проведення ПРР, уточнено питання щодо умов та завдань професійної 

діяльності норвезьких фахівців КЦПР, визначені вимоги до професійної підготовки цих 

фахівців. 

Для виявлення особливостей діяльності норвезьких фахівців КЦПР використовувався 

структурний метод, який передбачає розгляд системи пошуку та рятування по складовим. 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

164 

 

Процес декомпозиції системи пошуку і рятування доречний, так як характеристики 

виділених складових системи (організаційна складова, людські ресурси, технічні ресурси та 

ін.) відрізнятимуться від характеристик самої системи пошуку і рятування Норвегії. 

На основі порівняльного методу зроблені висновки про провідні чинники, що 

зумовлюють ефективність діяльності системи пошуку і рятування Норвегії, освітніх систем з 

підготовки фахівців з пошуку і рятування та їх розвитку.  

Для проведення порівняльного дослідження систем пошуку і рятування України та 

Норвегії нами обрані наступні критерії [1, с. 184 – 189]: умови проведення ПРР (кількість 

населення та кліматогеографічні умови ПРР); кількість районів авіаційного пошуку та 

рятування; кількість чергових авіаційних пошуково-рятувальних баз; кількість та 

розміщення КЦПР; кількість авіаційних чергових пошуково-рятувальних повітряних суден 

(ПС); кількість надзвичайних подій, що потребували проведення ПРР; ймовірність виконання 

завдання по проведенню авіаційного пошуку і рятування об‘єкта. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу встановлено, що ефективність 

проведення пошуково-рятувальних операцій в Україні нижче рівня, який вимагає ІСАО. 

Причиною цього є скорочення чергових авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів у 

зв‘язку з направленням авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів в зону АТО. Тому, 

перед професійною підготовкою стоїть вирішення важливої задачі підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців КЦПР основуючись на норвезький досвід професійної 

підготовки цих фахівців. Також, виявлені проблеми в людських ресурсах, організаційній та 

технічних складових системи авіаційного пошуку та рятування України. Наприклад, 

виявлено, що не кожний елемент системи пошуку і рятування проводить регулярну оцінку 

стану підготування свого персоналу і не достатньо приймає міри для задоволення усіх 

виявлених потреб у навчанні; недостатня кількість фахівців з пошуку та рятування задіяна в 

пошуково-рятувальній сфері, згідно вимог ІСАО та інші. 

Майбутні норвезькі фахівці КЦПР проходять професійну підготовку на базі 

Північного та Південного Об‘єднаних координаційних центрів пошуку і рятування 

Королівства Норвегія. Їм пропонується навчальна програма тривалістю один рік, яка 

складається з різних модулів, таких як, авіаційний пошук і рятування, морський пошук і 

рятування, діяльність радіо служби прибережної охорони, повітряна навігація та ін. Після 

проходження програми з професійної підготовки майбутні фахівці КЦПР повинні пройти 

теоретичне та практичне випробування за результатами, яких визначається придатність 

претендентів ефективно виконувати професійну діяльність. Претендентами на навчання 

можуть стати особи, які закінчили коледж пожежної безпеки, який являється єдиним 

професійним вищим навчальним закладом в цій сфері діяльності в Норвегії, або особи, які 

мають досвід роботи в авіаційній сфері (пілоти, авіадиспетчери та ін.), моряки, пожежники, 

поліцейські і т.д. Норвезька методика професійної підготовки забезпечує творче 

використання професійних знань, навичок і вмінь, комплексу професійно важливих якостей 

в умовах реальних виробничих ситуацій.  

Вимоги до майбутніх норвезьких фахівців КЦПР дуже високі, що підтверджується 

наступною статистикою: із 80 осіб, які проходять навчання в КЦПР придатною для 

виконання відповідної професійної діяльності виявляється лише одна особа. Такий 

ретельний та високопрофесійний відбір майбутніх фахівців КЦПР дозволяє забезпечувати 

високий рівень ефективності проведення ПРР в Норвегії.  

На відміну від Норвегії в Україні окрім рівнів бакалавра готуються, також, майбутні 

фахівці КЦПР рівня – магістр. Строки підготовки таких фахівців з вищої професійної освіти 

не співпадають. Українська професійна підготовка визначається своєю цілеспрямованістю, 

послідовністю та інтеграцією фахової підготовки шляхом урахування міжпредметних 

зв‘язків професійно орієнтованих дисциплін  і фахової практики. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз сфери професійної 

діяльності норвезьких фахівців КЦПР підтверджує висновок проте, що Норвегія є сучасною 
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авіаційною державою, значна кількість персоналу з пошуку і рятування, значна кількість 

пошуково-рятувальних повітряних суден, узгодженість дій всіх можливо залучених 

пошуково-рятувальних сил і засобів з єдиним органом управління та координації ними, це 

складає величезний інтерес для порівняльного дослідження. Складні умови діяльність 

норвезьких фахівців КЦПР потребує високого професійного рівня, який необхідно 

сформувати в процесі професійної підготовки.  Значний інтерес представляє дидактичне та 

методичне забезпечення процесу підготовки норвезьких фахівців КЦПР, це буде подальшим 

напрямом роботи.  
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Comparative research of the norwegian and ukrainian experience of professional 

preparation of search and rescue specialists. 

 

Abstract 

Methods of comparative pedagogic allow to submit for consideration the problem of 

improving search and rescue coordination center specialists training by means of such 

specialistsspecialists training in Norway and these methods allow to show up tendencies of such 

training development. Analysis of peculiarities of search and rescue coordination center specialists 

activities, organization and activities of corresponding aviation authorities and components of 

search and rescue coordination center specialists training in Norway are represented.  Peculiarities 

of professional activity of Norwegian search and rescue coordination center specialists are 

presented. Research of state of the search and rescue system in Norway and professional activity of 

Norwegian specialists is carried out through a set of comparative pedagogy methods: the study of 

official documents, the study of statistics, method of observation, conversation and interviews, 

structural method, comparative method. For the comparative analysis of Ukraine and Norway 

search and rescue systems the following criteria are selected: conditions of the search and rescue 

(climatic and geographic conditions, population); amount of aviation search and rescue areas; 

amount and location of on-duty air search and rescue bases and search and rescue coordination 

centers; the number of aviation search and rescue aircraft; amount of incidents in need of search and 

rescue operations; probability of assignment of object to conduct search and rescue operation. The 

analysis of sphere of professional activity of Norwegian search and rescue coordination center 

specialists confirms Norway is a modern air State, a significant number of personnel for search and 

rescue, a large number of search and rescue aircraft, coherence of actions of all Forces and means 

possibly involved in search and rescue under management and coordination of single body, are the 

great interest for comparative studies. As a result of the comparative analysis problems are found in 

human resources, organizational and technical components of the aviation search and rescue in 

Ukraine. Therefore, the important task of improvement the training of future specialists of search 

and rescue coordination center is to be solved by applying the Norwegian experience. 

Difficult conditions for activities of Norwegian search and rescue coordination center 

specialists require high professional level which is necessary to form during training. Comparative 

pedagogy methods allow finding out the problem of improving of training for future specialists of 

search and rescue coordination center of Ukrainian in the light of the analysis of Norway specialists 

training. 

Key words: search and rescue operations, specialists coordination center for search and 

rescue, system of aviation search and rescue, professional training, comparative pedagogy. 
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ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНТЕГРАТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНИКІВ В ЛЬОТНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

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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ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ СИМЕТРІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО 

СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ 

 

У статті розглядається поняття симетрії, що покладено в основу сучасних фізичних 

теорій. Симетрія виявляє взаємозв´язок фізичних законів, спрощує розуміння складних 

процесів, що протікають у мікросвіті та розглядаються в фізиці. В статті простежено 

вплив поняття симетрії на формування наукового світогляду суб`єктів навчання в умовах 

розвитку STEM-освіти, а також на їхню самостійну пізнавально-пошукову діяльність у 

вищих навчальних закладах технічного профілю.  

Ключові слова: симетрія, навчальний процес, фізика, STEM-освіта, науковий 

світогляд. 

 

Постановка проблеми. В зв‘язку з прискоренням розвитку інформаційних 

технологій, виникненням нових соціально-економічних умов, виникає необхідність у зміні 

структури професійної діяльності людини. Тому з урахуванням особливостей суспільства, 

які постійно змінюються та прискорюються, потрібно, щоб студент у процесі навчання не 

тільки опанував фундаментальні знання, але й формував в собі потребу в саморозвитку та 

самовдосконаленні, за допомогою мислення, наукового світогляду з урахуванням тенденцій 

розвитку концепції STEM-освіти. 

Розглядаючи професійну підготовку студентів Кіровоградської льотної академії 

Національного авіаційного університету (КЛА НАУ) як навчальну систему констатуємо те, 

що важливого значення набуває теоретична підготовка операторів складних систем 

управління (ОССУ). Основним фундаментом професійних дисциплін виступає загальний 

курс фізики, який вивчається студентами на першому курсі та закладає вагомі основи для 

здійснення успішного навчання, розвитку фізичних, професійних компетентностей та 

наукового світогляду з урахуванням інтегрованого підходу. 

Поєднання фундаментальної підготовки з фізики з професійною підготовкою ОССУ 

авіаційного напрямку відображає розвиток STEM-освіти. 

Велика увага повинна приділятися розвитку наукового світогляду з врахуванням 

фундаментальних понять фізики, зокрема поняття симетрії, що являються основним 

компонентом процесу навчання фізики. 

Особливу роль при цьому відіграє діяльність викладача. Він має допомогти студентам 

осмислити, що механічне зубріння ідей не є найбільш цінним, що їхні власні ідеї більш 

значущі, потрібно обмінюватись думками та утримуватись від скороспілих суджень та 

бажання виставити свою оцінку відносно того, що сказано іншими. Таким чином, викладач 

має володіти мистецтвом комунікації, що передбачає вміння організовувати та проводити 

дискусії, не нав‘язуючи свою точку зору, вміло встановлювати та підтримувати емоційний 

настрій студентів; вміння роздивлятися цікаві теми для впровадження наукового мислення та 

наукового світогляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу методики навчання фізики у вищій 

школі досліджували в свої роботах О. І. Бугайов, С. У. Гончаренко, І. М. Кучерук, 

М. Т. Мартинюк, Л. І. Осадчук, Б. А. Сусь, М. І. Шут та ін. 

Загальнонаукові категорії симетрії і асиметрії розглядалися в роботах B. С. Готта, 

Ф. М. Землянського, світоглядні питання в контексті теорії симетрії розглянуті 
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Р. М. Ганієвим [3], проблемі симетрії у фізиці присвячені роботи Дж. Еліота, П. Добера [9], 

В. В. Мултановського, який розглядає симетрію у класичній механіці [13], І.З. Ковальова 

(розгляд симетрії в курсі фізики в середній школі) [10], геометричні перетворення симетрії 

розглядав М. М. Мурач [14], Е. Вігнер відзначав в своїх роботах найважливіші проблеми 

філософського і природничо-наукового характеру, пов‘язані з симетрією [1; 2], М.І. Садовий 

розглядав в своїх роботах симетрію мікрочастинок [16]. 

Метою статті є аналіз та розгляд поняття симетрії, а також використання даного 

поняття у формуванні наукового світогляду суб`єктів навчання у вищих навчальних закладах 

технічного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Світоглядне значення симетрії надзвичайно важливе. 

Про це свідчить велика кількість філософських робіт, присвячених симетрії [4‒6; 8; 17; 18]. 

Важливо, перш за все, є загальність положень симетрії. 

«Принцип інваріантності, або симетрії, носить загальний характер, ніж закони 

природи. Закони фізики служать сировиною для встановлення цих принципів, подібно до 

того як події – сировиною для встановлення законів» [2]. 

Тому необхідною умовою справедливості законів природи є їх відповідність вченню 

про симетрію. В цьому полягає методологічне значення цього вчення. 

Вчення про симетрію дає також можливість показати об`єктивний характер законів 

природи. Доведення цих ідей до свідомості субєкта навчання в повній мірі неможливо, але 

деякі уявлення в цьому напрямку можна сформувати. 

Вчення про симетрію сприяє формуванню більш повних і правильних уявлень про 

простір і час, про їх зв'язок з рухом. Деякі моменти цього поняття слід розглянути в теорії 

відносності. 

Простір і час – не абстрактні мисленні конструкції, а є проявом протяжності тіл і 

тривалості матеріальних процесів. Вони мають універсальні можливості: 1) матеріальність, 

обєктивність простору і часу; 2) зв'язок між простором, часом і рухом; 3) вічність і 

нескінченність простору і часу; 4) однорідність та ізотропність простору і однорідність часу. 

В класичній фізиці вважають, що 1) простір і час незалежні; 2) дві події, одночасні в 

одній ІСВ, одночасні в усіх інших ІСВ; 3) інтервал часу між двома подіями, віддалі між 

двома точками однакові в усіх ІСВ. Такі уявлення покладено в основу класичної механіки, на 

їх основі одержуються перетворення Галілея, класичний закон додавання швидкостей. 

Постулати спеціальної теорії вдносновсті (СТВ) суперечать таким уявленням. В 

основу СТВ покладено уявлення про симетрії простору і часу. В СТВ важливу роль відіграє 

питання про одночасність подій. Відносність одночасності обумовлена скінченністю 

швидкості передачі сигналів. Час і простір тут такі, що далекодія виключається. По-новому 

вимірюється час, вимірюється віддаль, синхронізуються годинники, тобто по-новому 

розвязуються якраз ті питання, про які в класичній фізиці майже не думали. Наслідок з 

цього: сповільнення ходу рухомого годинника, скорочення довжини рухомого предмета. 

СТВ встановлює критерій поділу всіх фізичних величин на абсолютні і відносні. Для 

ілюстрації одержаних співвідношень можна скористатись дослідами по визначенню часу 

життя мюонів [15]. 

Підведемо підсумки: 1) простір і час тісно пов`язані між собою. Вони утворюють 

чотиривимірний псевдоевклідів простір-час; 2) просторово-часові характеристики залежать 

від стану руху матерії. Простір і час тісно пов`язані з рухом; 3) простір і час симетричні – 

однорідні і ізотропні; 4) простір і час не залежать від матерії. Це відбиток абсолютних рис 

простору і часу класичної фізики. В СТВ показується, що простір і час безпосередньо 

визначаються розподілом матерії. 

Під час розгляду теми «Сучасна наукова картина світу» слід показати, що симетрії 

простору і часу визначають закони збереження. Наприклад, з однорідності простору витікає 

закон збереження імпульсу. Дійсно, з СТВ відомо, що кінетична енергія тіла визначається 

так: 0EEE
k

 , де E  - повна, а 0E  - енергія спокою частинки. Коли constE 0 , то 
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EE
k
 . Обчислення дають, що pEE k   , де   - швидкість, а p  - приріст імпульсу 

частинки. Ця формула відома і в СТВ, де доводиться строго [19].  

Нехай тепер точка 0m  перемістилась з однієї точки простору в іншу. З однорідністі 

простору (симетрія) одержується, що маса спокою матеріальної частинки при її трансляції не 

змінюється. Тому і constE 0 , а значить lFAEE k  , де F  - сила, а l  - 

переміщення точки. 

Отже, lFp  . Система замкнена, значить 0F . Але трансляція існує, а тому 

0l , а значить 0 . Тому 0P , а constP  . Таким чином, величина імпульсу 

матеріальної точки не змінюється. Можна показати, що і напрям імпульсу не змінюється в 

цьому випадку. Подібним чином можна одержати закон збереження енергії, спираючись на 

однорідність часу [19]. 

Час і простір володіють і іншими симетріями, так званими дискретними симетріями. 

Ці симетрії відповідають дискретним перетворенням простору і часу, тобто таким, при яких 

параметри часу і простору змінюються стрибками. Сюди належать: 1) відбивання простору в 

плоскому дзеркалі (P-симетрія); 2) симетрія при відбиванні часу (Т-симетрія). В макросвіті 

час тече лише в одному напрямі, хоч в принципі може протікати і в зворотньому напрямі. З 

оборотності процесів мікросвіту не витікає оборотність процесів макросвіту. 

Принцип симетрії Кюрі широко використовується для вивчення властивостей та 

конфігурації електричного і магнітного полів. А такому разі ми виробляємо в студентів 

уявлення про те. Що цим полям притаманні риси, які належать матеріальним об`єктам, як 

перші, та і другі мають однакові елементи симетрії, над якими можна виконувати однакові 

перетворення симетрії. Це ще одне свідчення матеріальності електричного і магнітного 

полів. 

Про матеріальність полів говорить і те, що до полів можна також застосовувати 

принцип відносності. Магнітне поле діє тільки на рухомі заряди. Тому в системі відліку, що 

рухається разом з електронами провідника, магнітна сила на електрони не діятиме. Як же з 

погляду цієї системи відліку пояснити виникнення сили ампера, що діє на електрон? Щоб 

дати відповідь на це запитання, треба розв`язати питання про те, чи справедливий для цих 

полів принцип відносності. Повідомляють, що величина заряду є однаковою в усіх 1 СВ. 

Силові характеристики електричного і магнітного полів-відносні, різні в різних 1 СВ. Для 

ілюстрації цього положення розглядають мисленний експеримент [7]. 

Нерухомий спостерігач А тримає заряджену кулю, а рухомий B – постійний магніт. 

Яка сила діє на заряд? Спостерігачі її виникнення пояснюють так: 

1) Заряд нерухомий, тому сила Лоренца відсутня. Але магніт рухається. Значить, 

заряд знаходиться в змінному магнітному полі. Це поле генерує електричне поле, яке і діє на 

заряджену кулю. 

2) Заряд рухається з постійною швидкістю, причому рухається в полі постійного 

магніта. Тому на нього діє сила Лоренця. 

Таким чином, в різних системах відліку на заряд діють різні поля, отже характер поля-

поняття відносна. Наявність сили не є відносною, бо вона створює прискорення в обох 

системах. Прискорення ж однакове в усіх системах відліку. В різних ІСВ результат 

вимірювання напруженості електричного і індукції магнітного полів різний. В одних ІСВ 

силова взаємодія між зарядами передається електричним, в інших – електричним і 

магнітним, ще в інших – лише магнітним. Тому поділ полів на електричне і магнітне 

відносне. Насправді існує лише єдине електромагнітне поле, що переносить силову 

взаємодію між електричними зарядами. 

В психології встановлено, що знання, засновані на розумінні закономірностей, 

причинно-наслідкових зв`язків, зберігаються найдовше з усіх знань [12]. Виявлено також, що 

пряме розкриття причинно-наслідкових зв`язків для студентів значно важче, ніж зворотне 

[11]. Розв`язування задач із зворотнім розкриттям причинно-наслідкових зв`язків 
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полегшується, зокрема тим, що тут уже в поставленому запитанні окреслена область пошуку 

відповіді. В цій окресленій області суб`єкту навчання легше виділити предмети і явища для 

обгрунтування відомого вже результату і підліток при цьому спирається на більший об`єм 

інформації. Підсумовуючи, можна сказати, що пряме і зворотнє встановлення причинно-

наслідкових зв`язків має різну психологічну ступінь важкості. 

Принцип симетрії дає змогу виробити в суб`єктів навчання деякі навички виділяти 

причинно-наслідкові зв`язки, причому якраз в прямому напрямі: симетрія причин 

проявляється в симетрії наслідків даного явища. В такому разі суб`єкти навчання в кожному 

конкретному випадку бачать, що процес аналізу того чи іншого явища зводиться до 

встановлення послідовності протікання явищ в часі, до встановлення їх причинної 

обумовленності тощо. 

Потім фактори і процеси розділяються на причини і наслідки, встановлюється 

симетрія перших, а потім симетрія других, робляться висновки. 

Інколи характер встановлених раніше зв`язків треба уточнити. Так, говорячи про 

магнітне поле струму, ми підкреслювали, що струм обов`язково створює магнітне поле: 

струм причина, поле – наслідок. В студентів виробляються уявлення, що струм – єдине 

джерело магнітного поля. Це підкріплювалось тим, що спочатку встановлюють симетрію 

струмів, а потім симетрію поля. І лише пізніше, коли вивчались електромагнітні хвилі, слід 

сказати про те, що магнітне поле може створюватись змінним електричним полем. 

Приклади встановлення причинно-наслідкових зв`язків наведено в табл.1., де 

розглядається застосування симетрії до розв`язування задач. 

 

Таблиця 1 

 

Фізична система 

(причина) 

Явище, процес 

(наслідки) 

Спільні елементи симетрії 

Плоскопаралельна 

пластинка і падаючий 

промінь 

Хід променів в 

плоскопаралельній 

пластинці 

Площина малюнка 

Лінза і падаючий промінь Хід променів через лінзу Площина, що проходить через 

головну вісь і падаючий 

промінь 

Сферичне дзеркало і 

падаючий промінь 

Хід променів в дзеркалі Площина, що проходить через 

головну вісь і падаючий 

промінь 

Установка для одержання 

кілець Ньютона 

Інтерференційна картина у 

відбитому світлі 

Вісь симетрії, що проходить 

через точку дотику лінзи, 

пластинки, перпендикулярно 

до неї 

Біпризма Френеля Інтерференційна картина на 

екрані 

Дві взаємоперпендикулярні 

площини 

Дифракційна решітка Дифракційна картина на 

екрані 

Дві взаємоперпендикулярні 

площини 

Дослід Юнга Дифракційна картина Дві взаємоперпендикулярні 

площини симетрії 

 

Вивчення поняття симетрії допомагає у формуванні деяких рис наукового світогляду 

студентів. Ідеї симетрії використовуються для формування простору і часу, для встановлення 

їх зв`язку з рухом, для обгрунтування законів збереження, виявлення причинно-наслідкових 

зв`язків тощо. Таке методологічне значення вивчення фундаментального поняття – симетрія 

робить його особливо цінним у процесі вивчення студентами курсу фізики. 
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Висновок. В результаті проведених досліджень та вище зазаченого констатуємо те, 

що доцільність підпорядкування змісту навчального матеріалу з фізики базується на 

фундаментальних поняттях, одним з яких є симетрія. Ознайомлення та вивчення студентами 

поняття симетрії та його принципів сприятимуть формуванню наукового світогляду в умовах 

розвитку STEM-освіти. 

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці методики навчання 

фізики в умовах розвитку концепції STEM-освіти. 
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Use of the concept of symmetry for forming students 'scientific students' instances in 

the studying of physics in stem-educational development conditions. 

 

Abstract 
The article deals with the concept of symmetry, which is the basis of modern physical 

theories. Symmetry reveals the interconnection of physical laws, simplifies understanding of 

complex processes occurring in the microcosm and is considered in physics. 

Considering the professional training of students of the Kirovohrad Aircraft Academy of the 

National Aviation University as a training system, we note that the theoretical training of operators 

of complex control systems becomes of great importance. The basic foundation of professional 

disciplines is the general course of physics, which is studied by students in the first year and 

provides a solid basis for successful training, the development of physical, professional 

competences and scientific outlook, taking into account the integrated approach. 

A special role in this case is played by the teacher. It should help students to understand that 

the mechanical cogitation of ideas is not the most valuable, their own ideas are more meaningful, 

they need to exchange ideas and refrain from speedy judgments and the desire to make their own 

judgment about what is said by others. Thus, the teacher must have an art of communication that 

involves the ability to organize and conduct discussions without imposing his point of view, 

skillfully establish and maintain the emotional mood of the students; the ability to look at 

interesting topics for the introduction of scientific thinking and scientific outlook. 

As a result of our research and above, we note that the expediency of subordinating the 

contents of educational material in physics is based on fundamental concepts, one of which is 

symmetry. Students' familiarization and study of the notion of symmetry and its principles will 

contribute to the formation of a scientific outlook in the context of the development of STEM 

education. 

The study of the concept of symmetry helps in the formation of some features of the 

scientific outlook of students. The ideas of symmetry are used to form space and time, to establish 

their relationship with motion, to justify conservation laws, to identify causal links, and so on. This 

methodological significance of the study of the fundamental notion - symmetry makes it 

particularly valuable in the process of studying students in the course of physics. 

The article examines the influence of the concept of symmetry on the formation of the 

scientific worldview of subjects of learning in the conditions of development of STEM-education, 

as well as on their independent cognitive-search activity in higher educational institutions of 

technical profile. 

Prospects for further research are to develop a methodology for teaching physics in the 

context of the development of the concept of STEM education. 

Key words: symmetry, educational process, physics, STEM-education, scientific outlook. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ 

ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  

 

У статті розглянуто проектну діяльність у педагогіці, визначення та основні 

функції методу проектів. Автором проведено ретроспективний аналіз методу проектів у 

та його практичне впровадження у педагогіку. Наведено класифікацію проектів, а саме: 

дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий, прикладний, інформаційний, ігровий та 

ознайомчо-орієнтований проекти. Схарактеризовано етапи роботи над проектом. 

Висвітлено психолого-педагогічні аспекти проектної діяльності.  

Ключові слова: проект, метод навчання, навчальний процес, мотивація, учень, 

презентація. 

 

Постановка проблеми. Українські педагоги почали застосовувати метод проектів ще 

на початку 20-х років ХХ століття. Цей період був своєрідним часом шкільних 

експериментів: учителі широко застосовували на практиці найновіші системи, форми та 

методи навчання, у тому числі й проектування.  

Інтерес педагогів саме до цього методу був зумовлений тим, що у його основі було 

залучення школярів до навколишнього життя, вихованні в них таких якостей як 

самостійність та ініціативність. Метод проекту розглядався як дієвий засіб розвитку творчих 

здібностей, підготовки вихованців до професійної діяльності. До роботи над проектом, як 

правило, залучалась велика кількість дітей.  

Тривалий період метод проектування зазнав забуття, оскільки, сам процес навчання 

трактувався виключно як спосіб передачі знань. І лише з середини 90-х років цей метод 

знову починає привертати увагу українських педагогів та стає об‘єктом досліджень 

науковців.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці розрізняють два основні типи 

проектування в освітній діяльності. Це психолого-педагогічне проектування освітніх 

процесів у рамках певного вікового інтервалу, а також соціально-педагогічне проектування 

освітніх інститутів і освітнього середовища, в яких реалізуються відповідні процеси [5, с. 3].   

Поняття «метод проектів» трактується науковцями по-різному: як комплексний метод 

навчання; як педагогічна технологія; як конкретна практична робота вчителя, спрямована на 

формування у школярів певної системи навичок та вмінь. Розглянемо детальніше кожне із 

цих визначень. 
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У основі розуміння методу проектів як комплексного методу навчання є бачення 

проектної діяльності як сукупності методичних прийомів, переважно пошукового характеру, 

спрямованих на досягнення певної навчальної мети.  

Зокрема, Є. Полат зазначає, що, на його думку, метод проектів, за умови, що він 

застосовується у межах певного предмету, є сукупністю «прийомів, операцій оволодіння 

деякою галуззю практичного або теоретичного знання, тієї чи іншої діяльності; шлях 

пізнання, спосіб організації процесу пізнання» [4, с. 13].  

В «Українському педагогічному словнику» метод проектів визначається як спосіб 

організації навчання, під час якого «учні набувають знань і навичок у процесі планування й 

виконання практичних завдань-проектів» [2, с. 205].  

Існує також трактування методу проектів як цілісної педагогічної технології. Таке 

визначення подають В. Гузєєв, М. Запрудський, Н. Кисельова, Д. Левітес, Г. Петровський та 

інші науковці [4, с. 14]. 

Мета статті – провести науково-теоретичний аналіз методу проектів як дієвого 

механізму розвитку індивідуальних здібностей школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У професійній педагогічній діяльності 

кожного вчителя поєднуються нормативні елементи, що базуються на педагогічній нормі, 

стандарті, а також - інноваційні, створені у процесі власного педагогічного пошуку. Метод 

проектів, який, без сумніву, є інновацією у практичній діяльності педагога, сприяє розвитку 

індивідуальних талантів кожного школяра, а також допомагає навчити учнів активно 

здобувати нові знання, творчо застосовувати їх.  

Метод проектів як педагогічна система виконує ряд основних функцій. Зокрема, 

дидактичну, пізнавальну, виховну, соціальну та розвивальну. Розглянемо детальніше кожну 

із них. 

Дидактична функція проектування передбачає вироблення в школярів уміння 

конструювати свої знання, ознайомлення їх з різними способами опрацювання інформації. 

Окрім цього, в учнів формується вміння презентувати результати свої роботи, а також 

виробляються навички самоорганізації. 

Пізнавальна функція методу проектів полягає у підвищенні мотивації до отримання 

нових знань. У школярів формуються вміння продукувати, аргументувати та захищати свої 

ідеї. 

Розвивальна функція проектування передбачає виконання таких завдань, як розвиток 

творчих і дослідницьких здібностей кожного школяра, формування комунікативних умінь та 

навичок, розвиток у дитини критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії.       

Виховна функція має на меті спонукати дітей до самодисципліни та відповідальності, 

виховати у них загальнолюдські цінності.  

Соціальна функція методу проектів полягає в формуванні у школярів таких важливих 

навичок, як спілкування у соціумі, вироблення самостійного погляду на події та явища, 

осмислення своїх можливостей та усвідомлення власної ролі під час роботи у команді.     

Науковці пропонують розгорнуту класифікацію навчальних проектів. Їх поділяють за 

різноманітними критеріями. Зокрема, за основною діяльністю, предметною галуззю, 

формою, кількістю учасників, тривалістю тощо. Тож учителю необхідно зорієнтуватися у 

кожній конкретній ситуації та визначити, який саме вид проектування буде найбільш 

успішним та дієвим для розвитку творчих здібностей школярів.  

З огляду на діяльність, що є визначальною в учнівській роботі, виділяють 

дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий, прикладний, інформаційний, ігровий та 

ознайомчо-орієнтований проекти.  

Розглянемо детальніше кожен із цих видів проектування.  

Прикладний проект має чітку, визначену структуру взаємодії між учасниками. Кожен 

із них виконує певну функцію. Результат такого проекту завжди втілюється в матеріальну 

форму та може бути використаний на практиці. 
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Рольовий або ж ігровий проект передбачає виконання учасниками певних ролей. У 

таких проектах в ігровій формі імітуються ділові чи соціальні відносини. 

Сутність ознайомлювально-інформаційного проекту полягає у зборі та систематизації 

відомостей про конкретний об‘єкт чи явище. Учасники проекту обов‘язково аналізують та 

узагальнюють отриману інформацію. Такі проекти виконуються із чітким дотриманням 

плану дій. По-перше, формулюється мета, виконується робота із різноманітними джерелами 

інформації. Після цього відбувається опрацювання отриманого фактажу, його осмислення, 

оформлення результатів роботи та презентація проекту.  

Мистецькі чи творчі проекти, натомість, не мають такої чіткої структури як 

ознайомлювально-інформаційні. Вони можуть виконуватися у формі сценарію, статті, 

репортажу, газети, виставки тощо.  

Дослідницько-пошуковий проект за своєю структурою максимально наближений до 

наукового дослідження та передбачає відкриття чогось нового, досі невідомого. Робота над 

таким проектом проходить у декілька етапів. Спочатку відбувається постановка проблеми, 

далі – формулюється гіпотеза. Після цього учасники проекту займаються збором та аналізом 

інформації, проводять певні дослідницькі дії та отримують конкретний результат. Кінцевий 

етап роботи над проектом такого типу – його публічна презентація [1].  

Окрім цього, проекти бувають індивідуальні, парні та групові. Такий поділ науковці 

пропонують з огляду на кількість учасників, які працюють над певним проектом. Якщо 

аналізувати переваги та недоліки цього виду проектів, то, на нашу думку, підготовка саме 

групових проектів допомагає розвинути в школярів навички спілкування між собою. Діти 

навчаються досягати компромісу, вирішувати конфліктні ситуації. Окрім цього, робота над 

таким проектом згуртовує школярів, дозволяє значно глибше дослідити проблему та знайти 

більше шляхів її вирішення [3].  

Робота над будь-яким проектом складається з кількох основних етапів. Найперше – це 

підготовка проекту, що передбачає визначення його теми та мети.  

Слід зауважити, що вибір учителем теми навчального проекту, як правило, залежить 

від можливостей та здібностей учнів, а також від власних професійних інтересів самого 

педагога.  

Обравши тему, слід сформулювати назву конкретного проекту. Вона повинна бути 

чіткою та зрозумілою для дітей, викликати у них зацікавлення.  

Ще на початковому етапі роботи над проектом учителю слід враховувати певні 

обставини. Зокрема, обираючи тему, необхідно орієнтуватися на те чи дійсно 

запропонований проект викличе у школярів зацікавлення, чи зможуть вони успішно його 

реалізувати, і, найголовніше, чи матиме цей проект практичний, соціально значущий 

результат.  

На цьому етапі роботи над проектом слід також визначити основну проблему та 

завдання дослідження. Чітко сформулювавши мету проекту, вчителю необхідно оцінити, 

наскільки це дослідження буде актуальним для учнів, чи стимулюватиме їх до пізнання 

нового, спонукатиме до активізації їхнього творчого потенціалу. 

Наступний етап – планування проекту, на якому організовується спільна (або ж 

індивідуальна) діяльність школярів. Учасники утворюють робочі групи, обирають напрямок, 

за яким працюватимуть, визначаються із формою представлення результатів.  

Цей етап роботи над проектом є, на нашу думку, надзвичайно важливим, адже учням 

доводиться самостійно підходити до вирішення проблеми, організовувати свою роботу за 

власним баченням, втілювати свої творчі задуми. Отже, на етапі планування ініціатива 

переходить від учителя до учнів.  

Для того, щоби заохотити дітей до більш злагодженої, дружної роботи над проектом, 

учитель може запропонувати учням придумати девіз команди, наголосити на тому, що, 

працюючи у групі, слід враховувати думку кожного учасника, радитись із товаришами та 

приймати спільне рішення.  
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На цьому ж етапі учасники проекту визначають, у якій саме формі він буде 

реалізований, що безпосередньо залежить від теми дослідження та характеру діяльності 

учасників групи. 

До прикладу, це може бути плакат, газета, ескіз, малюнок, веб-сайт, відеосюжет тощо. 

Школярі також самостійно вирішують, як саме презентуватимуть свій проект – у формі 

вистави, конкурсу, фотогалереї, уроку, свята, прес-конференції, ділової гри.  

Третій етап роботи над проектом – це його безпосередня реалізація. Учасники 

дослідження визначають ймовірні джерела інформації, самостійно збирають необхідні 

матеріали та виконують поставлені перед ними завдання.  

Під час цього етапу, учитель займає позицію консультанта, а, при потребі, - 

координатора, який спрямовує пошукову діяльність школярів у потрібне русло.  

На завершальному етапі відбувається публічна презентація результатів проекту та 

його оцінювання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, під час презентації 

проекту учні представляють результати своєї роботи, описують методи та прийоми, за 

допомогою яких було отримано інформацію, розповідають про проблеми, що виникли під 

час виконання проекту, демонструють набуті знання, вміння, творчий потенціал. Це, у свою 

чергу, розвиває пізнавальні здібності (планування проектної діяльності, пошук шляхів 

вирішення проблеми, вибір оптимальних способів і засобів діяльності, аналіз і синтез 

інформації); креативне мислення (на всіх стадіях роботи над проектом); дивергентне 

мислення (учень має представити якнайбільше ідей щодо вирішення проблеми в межах теми 

проекту); активність і самостійність (опис індивідуальної частини проекту, планування, 

дослідження, оцінювання, самостійний вибір форми представлення результату діяльності); 

критичне мислення (на всіх етапах проектної діяльності). Перспективним напрямом 

подальших наукових розвідок вважаємо аналіз психолого-педагогічних аспектів проектної 

діяльності, який передбачає природну потребу школярів у отриманні нового досвіду, 

врахування емоційного стану кожного учня, який працює над проектом. 
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Method of projects as modern pedagogical technology: definitions and basic functions. 

 

Abstract 

In the article it was considered project activity in pedagogics, definition and basic functions 

of project method. Author  has conducted a retrospective analysis of the project method and its 

practical introduction in pedagogics. Teachers‘ interest in this method was predefined by inducing 

interest of schoolchildren to surrounding life, education of independence and initiativeness.  

It was underlined that the project method is considered as effective means of developing 

creative skills, preparation of pupils to professional activity. It was pointed out that concept ‖project 

method‖ is interpreted by scientists in different ways: as a complex method of study, as pedagogical 

technology, as the particular practical teacher‘s tools, which is used to form a certain system of 

skills and knowledge of schoolchildren. 

It was focused in the article that project method as a part of a pedagogical system performs 

basic functions, namely: didactical, cognitive, educative, socializing and developing. For a long 

period of time project method was not widely used as the process of studies was interpreted 

exceptionally as a method of knowledge transmission. And only from the middle of the 90s this 

method has gained the attention of Ukrainian teachers and become the object of scientific research.  

It was analyzed the classification of projects, namely: research, searching, creative, role-

play, applied, informative, playing and acquainting-oriented projects.  

It was characterized the stages of carrying out of a project. These stages include: preparation 

of project, choosing of topic of educational project by the teacher, choosing the name of the project, 

defining the aim of the project, its realization (the process of making of an educational product), 

public presentation of project results, assessment of the pupils‘ work.  

The author concludes that during presentation of project students represent the job results, 

describe the applied methods by means of the received information, tell about problems that they 

face during project implementation, demonstrate the aquired knowledge, skills and creative 

potential.  

Key words: project, teaching method, educational process, motivation, student, 

presentation. 
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА В СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ І МОРАЛЬНО-

ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ 

 

У статті проведено аналіз впливу гуманітарної підготовки на формування та 

становлення професійних та морально-етичних якостей майбутніх авіаційних фахівців, 

обґрунтовано необхідність забезпечення гуманітарної складової професійної підготовки 

майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Ключові слова: гуманітарна освіта, авіаційний фахівець, професійна підготовка, 

етична складова, морально-етичні якості, професійно-етична культура, професійна 

підготовка, гуманізація, гуманітаризація, гуманітарні дисципліни. 

 

Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного суспільства є поступова 

втрата духовно-моральних цінностей. Прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив 

можливості всебічного розвитку людини, на перший план виступила підготовка «вузького» 

фахівця, своєрідна стандартизація особистості, що призводить до консерватизації освіти і 

культури. У зв‘язку з цим однією з найактуальніших проблем діяльності авіаційних 

навчальних закладів є гармонійне поєднання гуманітарної підготовки майбутніх фахівців з 

професійним становленням.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Актуальність та своєчасність даного 

дослідження зумовлена, з одного боку, соціальними замовленням суспільства на фахівців 

технічного профілю, які б мали не тільки певну професійну кваліфікацію, а й високу 

гуманітарну підготовку, а з іншого – тим фактом, що дана проблема поки що не одержала 

достатнього розкриття. 

Проблема гуманітарної підготовки спеціалістів технічного профілю не нова, але 

інтерес до неї не спадає, бо постійно зростає потреба як гуманітарних знань, так і 

гуманітарного знання як людино-творчого фактора в формуванні особистості майбутнього 

авіаційного фахівця, залишаються найактуальнішими. В українській педагогічній науці 

загальні проблеми гуманітарної підготовки спеціалістів технічних навчальних закладів 

досліджували такі вчені, як Ф. Пашков, Шубін В.І. (пошук шляхів гуманітарної 

реконструкції інженерної освіти), Е. Лузік (цілі та завдання гуманітарної підготовки в 

системі технічної університетської освіти), В. Логачев та О. Гараніна (активізація процесу 

гуманітарної підготовки студентів технічних вузів) та інші. Дослідницький інтерес багатьох 

науковців спрямований на визначення ролі гуманітарних дисциплін у становленні 

особистості інженера (О. Ковальова, Л. Мазуркевич, І. Фізер, Н. Малахова). Проблема 

інтеграції технічних та гуманітарних дисциплін висвітлена в роботах Г. Рогозіна, 

В. Надводської, І. Кузьміченко, О. Вознюк. Сутність явища гуманізації вчені розглядають у 

різних аспектах: подолання технократизму засобами пізнавальної діяльності, гуманістичного 

мислення, сходження до творчості (С. Гончаренко, Г. Дегтярьова, І. Зязюн, А. Молчанова, 

Н. Ничкало та ін.); професійної адаптації й науково-технічного прогресу (К. Беркита, 

Н. Лозинська); поєднання з диференціацією та індивідуалізацією навчально-виховного 

процесу (Т. Равчина, П. Сікорський, І. Унт). Окремі аспекти гуманізації освіти досліджували 

в Україні А. Алексеєнко, Р. Глаголь, В. Звягіна, Н. Зінченко, В. Кравченко, М.  Кривоносов, 

Л. Кустарьова, М. Міхалін, Е. Ніколішина, Т. Петрушанко, А. Салій. Проте, гуманітарна 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

186 

 

складова в становленні професійних і морально-етичних якостей авіаційних фахівців 

залишається недостатньо вивченим питанням, що й спонукало нас на це дослідження. 

Метою статті є розгляд та вивчення актуальних проблем гуманітарної освіти в 

процесі підготовки майбутніх авіаційних фахівців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною особливістю сучасного 

суспільства є поступова втрата духовно-моральних цінностей. Прогрес сучасної цивілізації 

багато в чому обмежив можливості всебічного розвитку людини, на перший план виступила 

підготовка «вузького» фахівця, своєрідна стандартизація особистості, що призводить до 

консерватизації освіти і культури. У зв‘язку з цим однією з найактуальніших проблем 

діяльності вищих навчальних закладів є гармонійне поєднання гуманітарної підготовки 

майбутніх спеціалістів з професійним становленням. Головним завданням гуманітарної 

підготовки в професійних навчальних закладах є вивчення законів гармонійної взаємодії 

природи й суспільства. А її тактична й стратегічна мета полягає в розкритті сутності 

взаємодії явищ природи, людини й суспільства та пізнанні законів їхньої гармонійної 

взаємодії; з‘ясуванні та обґрунтованні можливостей використовувати пізнані закони на 

практиці. У процесі гуманітарної підготовки авіаційного фахівця важливо послідовно 

впроваджувати гуманістичну ідею, щодо якої метою навчання та виховання є передусім 

людська особистість з притаманною їй відповідальністю, високою моральністю і високим 

рівнем професіоналізму.  

Гуманістично орієнтоване суспільство прагне втілити в практику освіти пріоритети 

загальнолюдських цінностей, на основі поглиблення зв‘язків між культурою та освітою, при 

цьому зростє роль культурологічної підготовки майбутніх фахівців. Ставиться акцент не 

лише на засвоєнні заданої кількості інформації, а й на розвиткові культури мислення, 

спілкування, вияві почуттів, формуванні культурно-етичної поведінки особистості [1]. Саме 

гуманізм збагачує стосунки між суб‘єктами навчального процесу. Тобто виховання 

гуманності передбачає розвиток комплексу особистісних якостей, що зумовлюють ставлення 

людей один до одного, до суспільства, природи, самих себе. 

Проблематика наукових досліджень гуманітарної освіти вимагає докорінного 

перегляду навчально-методичних підходів до викладання дисциплін гуманітарного циклу в 

зв‘язку з новою політичною й правовою ситуацією в країні, а саме: усім своїм змістом 

гуманітарна освіта має бути спрямована на людину в усій повноті її природного й суспільно-

індивідуального буття. Інтереси людини, її щастя, добробут, здоров‘я, благополуччя – понад 

усе, незалежно від того, яка проблема – економічна, природнича, соціально-політична чи 

соціокультурна – розглядається в будь-якому навчальному предметі. Серйозного збагачення 

потребує й дидактична база з урахуванням інноваційних технологій у цій сфері для 

забезпечення технічного прогресу, розвитку науки, культури, розроблення психолого-

педагогічних технологій, вироблення конкурентноспроможної, інтелектуальної, науково-

гуманітарної продукції. Йдеться, зокрема, про визначення основних пріоритетів у сферах як 

духовної творчості й наукових досліджень, так і громадсько-політичного життя, про надання 

динамічного розвитку гуманітарним, соціально-економічним наукам для забезпечення 

високої якості загальної та фахової підготовки, удосконалення системи навчання та 

виховання, що є складовою оновлення змісту вищої освіти [2, с. 45].  

Виходячи з того, що освіта як відкрита динамічна система повинна забезпечувати 

здатність до аналізу змін, упередження майбутнього, гнучкості реакції, змінюються також 

роль та цілі гуманітарної підготовки й системи технічної освіти. Так, якщо порівняти 

основну мету технічної університетської освіти із завданнями гуманітарної підготовки в 

процесі навчання, то головним завданням її є вивчення законів гармонійної взаємодії 

природи й суспільства та сучасна підготовка можливостей їх практичного використання, що 

й визначає функціональний напрямок гуманітарної підготовки в технічному університеті. 

Тоді, у відповідності до характеру свого предмета, гуманітарна підготовка в процесі 

навчання виконує таку тактичну та стратегічну мету: розкриває сутність явищ взаємодії 
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природи, людини й суспільства й пізнає ці закони гармонійної взаємодії, з‘ясовує й 

обґрунтовує можливість на практиці використовувати пізнані закони [3, с. 150]. 

Результати діяльності сучасного авіаційного фахівця спрямовані більшою мірою на 

розвиток інформаційно-інтелектуального ресурсу, ніж матеріального, тому зростає роль 

гуманітарної складової в підготовці сучасного фахівця. Поєднання гуманітарної підготовки з 

професійною кваліфікацією майбутніх спеціалістів – одна з найактуальніших проблем 

діяльності вищих навчальних закладів технічного профілю.  

Характерною особливістю сучасного українського суспільства є поступова втрата 

духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних пріоритетів і цінностей. Перехід 

до ринкових методів господарювання, розв‘язання складних економічних, технічних і 

політичних проблем – все це важливі завдання сьогодення. Розв‘язуючи їх ми закладаємо 

фундамент майбутнього розвитку суспільства. Але прогрес сучасної цивілізації багато в 

чому обмежив можливості всебічного розвитку людини. На перший план виступила 

підготовка «вузького» спеціаліста, який ефективно виконує призначені йому функції, що 

деформує загальнокультурну підготовку людини, призводить до стандартизації особистості. 

Саме такі радикальні спрямування призводять до того, що в життя не втілюються нові 

підходи до освіти і культури, не враховується соціальна і моральна ситуація і, як наслідок, 

немає відчутних економічних зрушень в суспільстві. 

Професійна кваліфікація, як здається, повинна включати в себе не тільки професійну 

майстерність, але і професійну соціалізацію. Вирішення цього питання визначає два 

основних напрямки формування змісту навчання в технічному університеті. По-перше, це 

формування особистості самого курсанта (студента), розвиток його індивідуальних якостей і 

особливостей, а по-друге – освоєння ним знань конкретних технологій зі спеціальності, які в 

майбутньому стануть засобом і змістом його професійної діяльності. 

Сьогоднішня освіта страждає ізольованістю загально-гуманітарного циклу дисциплін 

(історія, філософія, політологія, психологія, культурологія та ін.), від професійно 

направленого, їх ізольованість згубно впливає на становлення особистості фахівця, який не 

володіє духовною спадщиною і не має навичок екстраполяції досягнень у галузі інших наук 

на сферу своєї діяльності. Якщо в умовах ринку вимоги до професійної підготовки постійно 

зростають, то гуманітарний комплекс наук, конкуренції зі спеціальними дисциплінами не 

витримує. 

Гуманізація і гуманітаризація освіти повинні відновлювати єдність культури та освіти. 

Будь-який спеціаліст мусить відчувати де починаються моральні аспекти його діяльності і в 

чому полягає його особиста відповідальність за її результати. 

Від гуманізації освіти багато в чому залежить інтелектуально-творчий потенціал 

особистості. Гуманітарна підготовка повинна спрямовуватись на виховання індивіда як 

активного і вольового суб‘єкта, здатного до самостійних зусиль у навчанні. А сучасні методи 

викладання гуманітарних дисциплін частіше затемнюють зміст, ніж розкривають його. Це 

добре відчувається на прикладі курсантів (студентів), які спроможні переказати все те, що їм 

викладали, але не в змозі використати здобуті знання у новій ситуації, їх знання скоріше 

визначаються обягом, ніж глибиною розуміння. ВНЗ повинен вчити студента мати власну 

думку, повинен стати школою мислення, а не школою запам‘ятовування і відтворення 

інформації. 

Потреба в самоосвіті, в духовній самостійності, критична спрямованість мислення, її 

продуктивність у засвоєнні знань і людської культури – це риси, яких не вистачає 

нинішньому курсанту (студенту). Це складові гуманітарної культури, яка формується на всіх 

рівнях педагогічного процесу в навчальній, науковій і культурній діяльності студентів, і є 

однією із складових загальної культури спеціалістів. Висока цілісна культура створюється 

усім строєм суспільного життя. При цьому освіта і виховання слугують підґрунтям, яке 

формує тенденції гуманізації суспільства, його основні якісні характеристики, рівень 

цивілізованості. 
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Основні принципи гуманітаризації є загальнонауковими: фундаментальність, 

системність у зв‘язках з досягненнями природознавчих, технічних, технологічних наук, 

єдність історичного і логічного, національного і загальнолюдського, суспільного та 

особистого, теорії та практики навчання і виховання у їх людинотворчій діяльності. До 

головних структурних елементів гуманітарної освіти відносяться: світоглядно-філософська, 

соціально-політична та соціологічна складові, історична, культурологічна та філологічна, 

етична та естетична освіта, українознавча підготовка, еколого-природнича, політекономічна 

та економічна, правова освіта, психолого-педагогічна підготовка, система знань та навичок, 

що забезпечують здоровий спосіб. 

Таким чином, сучасна гуманітарна освіта покликана системно ознайомити курсантів 

(студентів) з накопиченими світовими культурними знаннями про людське суспільство, 

соціальним призначенням особистості, з сутністю культури як світу людини, формуючи у 

молодого спеціаліста високі гуманістичні якості цивілізованого співжиття. Місце і роль 

гуманітарних дисциплін характеризується їх впливом на процес соціалізації. Вони мають 

допомогти людині зрозуміти себе; з‘ясувати психологічні механізми власної поведінки, 

визначити сутнісні характеристики суспільства, основні його елементи та закони і принципи 

взаємодії між ними, місце і роль людини в суспільстві, норми соціальної та політичної 

взаємодії (філософія, етика, політологія, соціологія); освоїти надбання світової і української 

культури (українська культура, культурологія, релігієзнавство); збагатитись світовим та 

вітчизняним соціальним досвідом, закономірностями історичного розвитку світового 

товариства і своєї батьківщини (всесвітня історія, історія України); нарешті, навчитись 

мислити, зрозуміти цілісність і багатомірність світу, сенс людського буття (філософію). 

Отже, гуманітарна освіта має формувати в людині як суб‘єкті соціалізації наукове бачення 

сутності й механізмів соціалізації, а також допомогти їй адекватно оцінити можливості для 

своєї самореалізації і міру відповідності для цього власного потенціалу й зусиль[4].  

Гуманітаризація освіти в технічному університеті повинна призвести до того, щоб ми 

готували курсанта (студента) не тільки як висококваліфікованого фахівця, а як майбутню 

освічену, розвинуту, культурну людину, моральні устої якої не дозволяють їй бути поганим 

фахівцем. Вища школа повинна, перш за все, виховати Людину, а вже потім пілота, 

інженера, менеджера, програміста, вченого. 

Окрім того, гуманітарні дисципліни мають слугувати теоретичною базою реформи 

виховання, науковим забезпеченням його гуманізації. Саме на фундаменті сучасних 

наукових знань про людину як об‘єкта-суб‘єкта соціалізації, про суспільство та культуру як 

соціальне середовище соціалізації, про сам її процес та його механізми (зокрема, освіту й 

виховання), про взаємодію з довкіллям повинне спиратись сучасне виховання. В такому 

контексті зв‘язок спеціальних та гуманітарних дисциплін допоможе реальному баченню 

об‘єкта виховання, адекватному уявленню про вплив конкретних умов соціального життя, 

розумінню місця і виховання в суспільстві, їх функцій і ролі в соціальних процесах. З огляду 

на те, що діапазон циклу гуманітарних дисциплін у робочих навчальних планах технічного 

університету досить обмежений: українська мова, історія України, історія української 

культури, філософія, політологія та соціологія, проблема на сьогодні лишається не 

вирішеною. 

Виходячи з ролі й функцій гуманітарної підготовки в сучасному суспільстві, в основу 

формування її змісту в системі університетської освіти повинні бути покладені ідеї 

фундаменталізації та гуманізації, тобто гуманітарна підготовка класичного університету не 

повинна носити вузькопрофільний характер. Звідси витікає, що головним елементом 

удосконалення навчального процесу в профільних університетах повинно стати включення в 

навчальні плани гуманітарної підготовки природничо-технічних дисциплін і, відповідно, 

циклу гуманітарних дисциплін у природничо-технічну фундаментальну підготовку. Причому 

цей процес не можна розглядати як просте змішування вже відомих предметів. Ідеться про 

створення нового покоління проблемно- орієнтованих інтегрованих курсів, реалізація яких 
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потребує від студентів та викладачів міждисциплінарного синтезу й об‘ємного 

поліпредметного системного бачення. Розробка таких предметів, як основа формування 

інтегративних якостей особистості, повинна стати пріоритетною в психолого-педагогічних 

дослідженнях проблем вищої освіти [3, с. 90]. 

Крім того, в освітній процес повинні бути включені такі дисципліни й курси, зміст 

яких відображає процес інтеграції й диференціації в сучасній науці. Тут не обійтися без 

використання кібернетики, синергетики та інших галузей знань, що виникли на стиках наук і 

дозволяють виходити на системний рівень пізнання дійсності. Таким чином, у змісті 

оновленої підготовки профільного ВНЗ першорядну роль мають відігравати інтегровані 

(міждисциплінарні) курси, які містять фундаментальні (філософські й методологічні) знання, 

що є базою для формування загальної й професійної культури. Ці курси мають стати 

основою для адаптації випускників профільних ВНЗ до нових професій, спеціалізацій, а 

також теоретичною основою для розгортання прикладних наукових досліджень. З іншого 

боку, необхідність удосконалення змісту гуманітарної освіти також обумовлена визначенням 

у сучасній соціокультурній ситуації пріоритету цілісної особистості.  

У змісті університетської освіти цей пріоритет виявляється в тенденції гуманізації 

навчального процесу, суть якого в орієнтації на розкриття потенціалу особистості студента, 

врахування його можливостей та вподобань, психологічних особливостей. Тому в основу 

вдосконалення змісту гуманітарної підготовки профільного університету повинно бути 

покладено ряд основних, фундаментальних морально-етичних імперативів: загальнолюдські 

цінності (норми людського спільного проживання); національно-орієнтовані цінності (ідея 

національного самовизначення, національна культурна традиція); цінності сучасного світу 

(демократія, права людини, свобода вибору), які дозволяють на основі системи гуманітарної 

освіти визначити культ гармонійно розвиненої людини – освіченої, культурної, фізично й 

морально здорової, соціальноорієнтованої творчої особистості з активною соціальною 

позицією в суспільстві.  

У сучасній зарубіжній освіті престижним вважають той ВНЗ, де значну кількість 

годин відведено на вивчення гуманітарних дисциплін незалежно від спеціальності. 

Інтегративна модель навчального плану – намагання нормалізувати світоглядну культуру 

майбутнього фахівця. Це відкриває перспективи для розвитку особистості та відтворення 

моделі професійної діяльності. Цікавим для вітчизняної освіти є зарубіжний досвід 

актуалізації аксіологічного потенціалу культурологічного знання. Інструментальне 

розуміння культурологічної освіти як засобу формування творчої особистості майбутнього 

фахівця поширене в зарубіжній педагогіці, оскільки воно пов‘язане із соціальним 

замовленням на спеціалістів, здатних до творчості в нестандартних професійних ситуаціях у 

сучасному світі [5]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Усе вище викладене дозволяє  

зробити висновок, що, проблема гуманітаризації технічної освіти актуальна в усьому світі, 

адже з розвитком науково-технічного прогресу, погіршенням екологічного стану нашої 

планети, збудженням міжетнічних і міжнародних суперечностей суспільного значення 

набувають моральні цінності людини. Також, незважаючи на той факт, що в сфері 

гуманітарної підготовки студентів у вищих технічних навчальних закладах накопичений 

значний досвід, гострою залишається проблема її активізації. Гуманітарні дисципліни, хоча й 

не є профілюючими, повинні розглядатися студентами, і перш за все самими викладачами як 

обов‘язкові, а не додаткові. Необхідні зміни у становленні до гуманітарної підготовки 

студентів технічних вузів, бо це зумовлено сучасною соціокультурною, політичною, 

економічною та екологічною ситуацією. Суспільству потрібні спеціалісти, які здатні до 

змінної творчої діяльності, володіють високим рівнем культури технологічного мислення, 

характеризуються емоційною стабільністю та розвиненою самосвідомістю. Шляхи 

розв‘язання існуючих проблем гуманітарної підготовки студентів технічних вузів я бачу не в 

збільшенні кількості гуманітарних дисциплін, а в органічному доповненні існуючих 
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інженерних дисциплін гуманітарним змістом; в модернізації змісту існуючих гуманітарних 

дисциплін відповідно до світових тенденцій; зменшенні кількості лекційних занять та 

впровадження інноваційних та активних методів і технологій навчання. Саме такий підхід 

сприятиме діалектичному мисленню студентів, формуванню в них наукового світогляду, 

цілісних поглядів та переконань, а саме в цьому полягає мета будь-якої освіти. 
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Abstract 

In this article the strategy, the content and the near-term outlook  of the education 

development in  humanities is considered on which the orientation, the character and the outlook of  

students of higher educational establishment depends. The formulated purposes and tasks specify a 

place of humanitarian education in the system of technical university education. It means  
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association of fundamental nature, creative thinking and philosophical principles outlooks 

development. Orientation to these priorities has to promote modern philosophy  formation in 

technical education as interdisciplinary branch which includes valuable, humanitarian and ethical 

parameters which integrate natural and science, technical and humanitarian knowledge, widely uses 

traditions of world and domestic culture in the world. According to the  role and functions of 

humanitarian preparation in modern society, the ideas of fundamentalization and humanization have 

to be laid in a basis of its contents formation  in the system of university education, that is the 

humanitarian education at universitis should not have narrow-purpose character.  

Key words: humanitarian education, aviation specialist, professional education, ethic aspect, 

moral-ethic character, professional-ethic culture, humanitarization, humanitarian disciplines. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ 

ФАХІВЦІВ 

 

Стаття розглядає метод проектів як один із ефективних методів навчання 

професійно-орієнтованої англійської мови майбутніх авіафахівців різних етапів підготовки 

та спеціальностей. Метод проектів розглядається як спосіб формування мовленнєвої 

компетентності курсантів, поглиблення професійних знань та мотивації курсантів до 

навчання. 

Ключові слова: метод проектів, мовленнєва компетентність, авіаційна англійська 

мова, професійна підготовка, авіафахівці. 

 

Постановка проблеми. Одним із головних завдань вищого навчального закладу 

авіаційного профілю є підготовка висококваліфікованих фахівців, яким необхідно володіти 

вміннями та навичками професійного спілкування з метою ефективного застосування 

набутих знань у майбутній професійній діяльності, зокрема в авіації. Від рівня володіння 

професійним спілкуванням залежить не лише успішне виконання обов‘язків, але й авіаційна 

безпека, власне життя та життя пасажирів. Отже, формування мовленнєвої компетентності в 

процесі вивчення англійської мови авіафахівцями відіграє важливу роль. 

Мовленнєва компетентність − це вміння адекватно і доречно практично 

користуватися мовою в конкретних ситуаціях. У нашому випадку це здатність висловлювати 

власну думку, доречно використовувати професійну термінологію та сприймати її, вміння 

зорієнтуватись в мовному середовищі в умовах нестандартних ситуацій, враховуючи 

обмеження в часі. 

Ефективне формування мовленнєвої компетентності майбутніх авіафахівців у процесі 

вивчення англійської мови здійснюється через застосування найбільш дієвих інтерактивних 

методів навчання. Питання оптимального вибору методів навчання є одним з 

найактуальніших у педагогічній науці. У сучасній педагогіці існує безліч різноманітних 

форм та методів інтерактивного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань іноземної 

мови. Сучасна методика викладання англійської мови приділяє велику увагу креативній, 

творчій діяльності студентів як на заняттях, так і в позаурочний час.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній педагогіці з‘явилося 

чимало праць, присвячених технологізації проектування та застосуванню методу проектів у 

процесі формування мовленнєвої компетентності. Досліджуються певні аспекти загальної 

організації проектної діяльності, вивчення психологічних особливостей проектної діяльності, 

педагогічні засади проектної діяльності, питання змісту, добору, методики виконання 

проектів [1; 2; 3; 4; 5, 6; 7; 8] та ін. 

Метод проектів, за визначенням Є. Полат, припускає певну сукупність навчально-

пізнавальних прийомів і діяльності тих, хто навчається, які дозволяють розв‘язати ту чи ту 

проблему в результаті самостійної пізнавальної діяльності з обов‘язковою презентацією цих 

результатів. Як справедливо зауважує вчена, метод проектів допомагає навчальному процесу 
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набути практичної спрямованості, поставити того, хто навчається, у центр навчального 

процесу, зробити його активним суб‘єктом діяльності [6]. 

Мета статті. Розглянути та обґрунтувати використання методу проектів на уроках 

англійської мови для формування мовленнєвої компетентності майбутніх авіаційних 

фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Проектна технологія створює необхідні умови для 

дослідження й аналізу професійних ситуацій, розширення професійно-орієнтованих знань та 

навичок, порівняння із власним досвідом та знаннями про них. Студенти розширюють свій 

запас загальної та професійної лексики, застосовуючи його в конкретних ситуаціях, межі 

володіння іноземною мовою, отримують досвід практичного її використання, вчаться 

слухати і чути іншомовне мовлення, розуміти один одного під час захисту проектів. Робота з 

довідковою літературою, словниками, інформаційно-комунікаційними технологіями створює 

можливість прямого контакту з аутентичним матеріалом. Інтеграція різних професійно-

орієнтованих  дисциплін та вивчення іноземної мови через творчість студентів у процесі 

проектної діяльності дозволяє успішно підтримувати мотивацію, інтерес. Саме метод 

проектів створює умови для дослідження й аналізу різноманітних професійних ситуацій, 

оцінку власних знань та досвіду, розширення та поглиблення професійних знань та навичок. 

Метод проектів дозволяє розв‘язувати завдання формування і розвитку 

інтелектуальних умінь, критичного, творчого мислення, що сприяє професійному зростанню 

студентів, розвитку їхньої самостійності, здатності розв‘язувати практичні завдання 

взаємодії з іноземними партнерами у професійній діяльності. 

Проектна технологія передбачає поєднання проблемних методів навчання, які є 

творчими за своєю суттю. Результати проектної діяльності студентів повинні бути 

відчутними, тобто це має бути конкретний результат, готовий до використання, як для 

подальшого поглиблення теоретичних знань, так і для практичної діяльності. 

Дослідниця Е. Полат указує на такі вимоги до застосування проектної технології: 

наявність значимої в дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання, що вимагає 

дослідницького пошуку для його розв‘язання); практична чи теоретична значимість 

результатів, що передбачаються; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 

студентів на заняттях і в позааудиторний час; структурування змістової частини проекту із 

вказівкою поетапних результатів і розподілу ролей; використання дослідницьких методів: 

визначення проблемного завдання, завдань дослідження, що випливають із проблемного 

завдання, висунення гіпотез їх розв‘язання, обговорення методів дослідження, оформлення 

кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки [6]. 

У процесі застосування методу проектів ми дотримувалися таких етапів: 1) підготовка 

учасників до сприйняття змісту проекту; введення у проект, що передбачає постановку 

проблеми, формулювання теми проекту, цілей і завдань проекту; визначення очікувань 

студентів від проектної діяльності; 2) формулювання гіпотези розв‘язання проблемного 

завдання, розробка структури майбутнього проекту, комплектування групи та здійснення 

розподілу ролей і функцій; 3) застосування комплексу дій, що забезпечують розробку 

проекту від ідеї до її втілення, включаючи збір і аналіз інформації, трансформацію системи, 

перевірку гіпотези та оформлення проекту; 4) захист проекту, що включає презентацію 

проекту іншим студентам, відповіді на запитання, що виникли, з обґрунтуванням 

запропонованих шляхів розв‘язання проблемного завдання; 5) рефлексія проекту, в ході чого 

передбачається зіставлення мети і результатів проектної діяльності, аналіз і самоаналіз дій, 

що сприяли чи не сприяли досягненню мети проектної діяльності. 

Обробка інформації, її презентація передбачала розвиток умінь виділяти головне для 

представлення інформації у вигляді таблиць, схем, добору ілюстративного матеріалу: 

малюнків, фотографій, відеозаписів. Студенти навчаються вникати в контекст нової 

інформації, тлумачити її, розуміти вживання професійної лексики, у них формується 
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прагнення до успіху. Крім цього включення студентів у проектну діяльність сприяє розвитку 

таких якостей особистості: цілеспрямованість, наполегливість, допитливість, толерантність. 

Можливість широкого використання методу проектів у процесі формування 

мовленнєвої компетентності майбутніх авіаційних фахівців визначається чіткою 

структурованістю його етапів, можливістю досягнення гарантованих результатів з 

оптимальними витратами часу та сил учасників проектної діяльності.  

Проекти, що використовуються на уроках англійської мови мають наступні 

особливості: 

– вивчення англійської мови в ситуаціях, максимально наближених до умов 

реального спілкування; 

– вибір теми, яка викликає найбільший інтерес у студентів; 

– відбір мовного матеріалу, видів завдань відповідно до теми і мети проекту; 

– акцент на самостійній роботі студентів; 

– можливість поєднання індивідуальних, парних і групових форм навчання: 

– наочна презентація проекту. 

Отже, при розробці проектів студенти фокусують свою навчальну діяльність на 

спільному чи індивідуальному розв‘язанні поставленого завдання, а не на тому, щоб 

сприйняти і відтворити уже готові знання, що отримані від викладача. Залучення студентів 

до виконання проектів спрямовує їх на самостійну діяльність щодо пошуку інформації та 

методів її здійснення, надає можливість обмінюватися інформацією між учасниками 

проектної діяльності, реалізуються суб‘єкт-суб‘єктні стосунки між викладачем та 

студентами, між окремим студентом і групою студентів, функції контролю передаються від 

викладача до всіх учасників процесу. Викладачеві у цьому випадку необхідно лише 

скеровувати діяльність студентів у заданому напрямі, вчасно надавати допомогу, 

передбачаючи можливі утруднення студентів, здійснювати контроль та організацію 

рефлексивно-оцінної діяльності ходу та результатів виконання проекту.  

Такого типу завдання спонукають студентів до пошуку додаткової інформації в 

Інтернеті, бібліотеці, розширюють словник іншомовних слів професійної лексики, 

розвивають навички володіння діловою рідною та іноземною мовами.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі виконання проектів 

сприяють гармонізації емоційного та інтелектуального способу освоєння дійсності; 

формуванню цілісної картини світу; активізації інтелектуальних ресурсів студентів і 

засвоєнню знань і вмінь, що пов‘язані із адаптацією у майбутній професійній діяльності; 

формуванню стійких мотивів до самореалізації у навчальній і майбутній професійній 

діяльності. 

Так, метод проектів може застосовуватися для поглиблення професійних знань 

авіафахівців та кращого засвоєння професійної лексики англійською мовою для різних 

спеціальностей на різних етапах їхньої підготовки. Зокрема, цей метод може ефективно 

застосовуватися для розширення знань курсантів-пілотів першого року навчання під час 

вивчення  теми «Аеропорт». Кожна група курсантів отримує завдання підготувати проект 

презентації аеропортів світу, визначити особливості їхнього розташування, завантаженість, 

обсяги перевезень, тощо. Таке завдання не лише сприяє мотивуванню студентів до навчання, 

а й розширює їхні знання, лексичний запас та світогляд.  

Курсанти-пілоти та курсанти-диспетчери 3 року навчання можуть отримати завдання 

підготувати проекти про існуючі та потенційні засоби забезпечення авіаційної безпеки в 

аеропортах та на борту літака, способами попередження незаконного захоплення літака, 

визначення  потенційно-небезпечних пасажирів, попередження терористичних атак. Таке 

завдання не лише сприяє поглибленню знань з проблеми авіаційної безпеки, а й провокує до 

поглибленого вивчення проблеми, застосування  творчого підходу, нестандартного 

мислення. Проекти курсантів цікаві не лише на етапі підготовки та представлення, але й 
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провокують жваву дискусію на етапі обговорення, що забезпечує подальший розвиток 

мовленнєвих навичок. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, метод проектів 

може застосовуватися на різних етапах підготовки авіафахівців за різними тематиками, 

сприяє інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін та процесу оволодіння іноземної мови, 

є значним мотиваційним фактором для курсантів. Майбутні авіафахівці актуалізують 

професійні знання та знання з професійної авіаційної англійської мови в процесі підготовки 

та демонстрації проекту, набувають навиків групової роботи, публічних висновків, пошуку 

та аналізу інформації. 
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Usage of the project method in English lessons for forming the competence of future 

aviation specialists. 

 

Abstract 

Professional training of future pilots as well as of other aviation specialist requires special 

attention to their speech competence as an indispensible part of their future professional activity. 

The appropriate level of speech competence of every aviation specialist is a vital condition of 

aviation safety and safety of lives of millions of people. That is why the process of teaching aviation 

English of the future aviation specialist demands the most effective methods and technologies.  

This article deals with the project technology as an effective interactive method for teaching 

foreign languages of the future aviation specialists. The project technology is considered here as a 

means of forming speech competence of the future aviation specialists within the training process. 

Project technology is considered as an effective means of motivating cadets, development of their 

professional knowledge and skills. This is one of the most effective means of integrating the cadets‘ 

knowledge in other professional subjects into the classes of the foreign language. Future aviation 

specialists develop their knowledge of professional terminology in English; practice their public 

speaking on the one hand and train listening comprehension of the professional texts on the other 

hand. This is also a means of improving their interactive and searching skills, their ability to get 

information from various sources.  

The article also describes the position of the project technology among other teaching 

technologies throughout the history of pedagogics. There is a description of stages of a project as a 

means of teaching future aviation specialists and there are peculiarities of the project technology 

and its use defined in the article. There are also some practical examples as to how this technology 

can be used for training the cadets of different years of studies with the specific topics suggested. 

The authors of the article suggest the project technology as an effective means of teaching 

aviation terminology and forming general language skills at the English classes within the process 

of training future aviation specialists. And insist that it can be used at the various stages of training 

with various topics. Thus, project technology was proven to be an effective method of teaching 

professional English at the classes of English and as a task for cadets‘ independent work.  

Key words: method of projects, speech competence, aviation English, professional training, 

aviation specialists.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ 

АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

 

Предметом дослідження в даній статті є інтерактивні методи навчання володінню 

професійно-орієнтованою англійською мовою, що спрямовані на позитивні зміни в 

організації креативної самостійної роботи студентів, роль якої в сучасних умовах стала 

визначальною у навчально-виховному процесі в європейському освітянському просторі. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, проектна технологія, ігровий 

проект, проектна діяльність, компетенції, самостійна робота. 

 

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому суспільстві важливим 

завданням вищої освіти постає формування здатності студентів свідомо відбирати 

оптимальні засоби здобування нових знань із багатьох альтернативних підходів, поєднувати 

в певну систему та реалізовувати у власній професійній діяльності, вчасно реагувати на 

постійні зміни в інформаційному та технологічному просторі, прагнути безперервного 

вдосконалення своїх знань та умінь. Отже, постає питання, як організувати самостійну 

позааудиторну роботу студентів, якщо її співвідношення до аудиторної повинно становити 

приблизно 1:1, та як її оптимізувати й зробити більш ефективною. 

Сьогодні в практику вищих навчальних закладів широко впроваджений метод 

проектів, але наразі розглянемо його, як вид самостійної роботи студентів. В сучасному 

інформаційному суспільстві цей метод, що виник майже 100 років тому, не тільки не втратив 

своєї актуальності, але набув якісно нових  інтегрованих форм. Якщо раніше новітніми 

технологіями вважалися методи кейсів, проектів, ділових ігор, то сьогодні це мікс- проекти: 

кейс-проект, проект-гра або ігровий проект. Необхідно створити умови, які дозволять 

запровадити використання інноваційних методів для організації самостійної роботи 

студентів.  

Аналіз останніх досліджень. Скоро вже майже 100 років, як вийшла в світ відома 

стаття американського педагога В. Кілпатріка «Метод проектів» (1918) , що обґрунтувала 

актуальність використання методу проектів у практиці навчання [6]. Але і в сучасних умовах 

метод проектів належить до прогресивних освітніх технологій ХХІ століття і є важливим 

педагогічним засобом формування компетенцій особистості. 

Провідним теоретиком методу проектів в Росії вважається професор Є. С. Полат, яка, 

працюючи у цьому напрямку разом з І. Зимнєю, В. Бєлогрудовою та іншими, дає відповіді на 

питання, що виникають під час використання проектних технологій. Свій вклад у 

дослідження доцільності використання методу проектів у навчально-виховному процесі 

внесли і численні українські науковці, а саме: Н. Христюк, Н. Котелянець, В. Левченко, 

А. Борисова, В. Архипова та ін. 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури дозволив визначити сутність методу 

проектування як соціальної, що створює модель реального життя. Позитивним у 

використанні проектної технології є те, що робота над проектом дає можливість об‘єднати 

зусилля студентів у практичній діяльності та спілкуванні, сприяє обміну досвідом, 

інформацією, прояву свого творчого потенціалу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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Мета статті. Метою дослідження є визначення методичних основ проектної 

технології, типології проектної діяльності, що забезпечує професійну спрямованість 

підготовки майбутнього авіаційного фахівця. Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні 

того, що процес підготовки фахівця в галузі англомовної компетенції в умовах вищої школи 

буде мати більший ефект, якщо процес організації самостійної роботи буде збагачений 

інтерактивними методами. Вони виступають засобом активізації навчальної пізнавальної 

діяльності, розвитку комунікативних компетенцій та забезпечують якість знань та вмінь 

майбутнього фахівця. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Умовою свідомого оволодіння 

студентом, що є суб‘єктом навчання, необхідними знаннями, вміннями та навичками є 

самостійна робота, на яку орієнтована сучасна освіта. 

Найбільш повне визначення самостійної роботи дає І. А. Зимня [3], яка стверджує, що 

самостійна робота – це цілеспрямована, мотивована, структурована самим суб‘єктом у 

сукупності дій і коригується ним за результатом діяльності; її виконання потребує 

самосвідомості, рефлективності, особистої відповідальності. До будь-якого виду самостійної 

позааудиторної роботи з іноземної мови можна внести елементи гри, і тоді навіть 

найнудніше заняття набуває захоплюючої форми. Інноваційні методи, такі як кейс-проект, 

проект-гра або ігровий проект передбачають активізацію самостійної роботи студентів, 

метою якої є формування та розвиток мовленнєвих навичок і вмінь студентів. 

Проектна технологія сьогодення базується на  можливості доступу до різноманітних 

джерел інформації через Internet та роботу з цією інформацією, аналіз, колективні навчальні 

проекти, дистанційні пошукові роботи, ділові ігри, практикуми, віртуальні екскурсії, 

конкурси зі створення тематичних веб-сторінок та ін. 

Метод проектів прагматичний за своєю суттю: він пропонує не просто розгляд, 

дослідження визначеної проблеми, не просто пошук шляхів її вирішення, але й практичну 

реалізацію отриманих результатів в тому чи іншому продукті діяльності [7]. 

Професор Є. С. Полат наголошує, в свою чергу, що проект – це сукупність певних дій, 

документів, попередніх тестів; задум для створення реального об‘єкта, предмета, створення 

різного роду творчих, теоретичних продуктів [5]. 

Метод проектів також можна визначити, як метод поєднання теоретичних знань з їх 

практичним застосуванням у розв‘язанні конкретних проблем [4]. Це комплекс дій, який 

ініційований викладачем, самостійно виконується студентами та завершується створенням 

певного продукту, що реалізується через презентацію.  

Цінність проектного навчання полягає в тому, що проекти сприяють формуванню 

компетенцій. Значне місце в системі освіти в цілому, і самостійній роботі зокрема, займає, як 

зазначає І. Зимня [2], блок соціальних компетенцій: уміння працювати в колективі, 

обговорювати і колективно приймати погоджені рішення, виконувати різні соціальні ролі, 

володіти культурою комунікації, спілкування. 

Компетенції, що стосуються діяльності студента: 

1. компетенції пізнавальної діяльності: інтелектуальна діяльність, дослідження,

проблемні ситуації – їх створення та вирішення; 

2. компетенції діяльності: гра, планування, проектування, моделювання,

прогнозування; 

3. компетенції інформаційних технологій: володіння навичками пошуку в Інтернеті,

цифрові технології, масмедійні, мультимедійні технології. 

Оскільки сьогодні у світовій освітній практиці провідними є компетентісний підхід  

поряд з діяльнісним та  особистісно-орієнтованим, володіння усіма перерахованими вище 

компетенціями дає сучасному суб‘єкту навчання здатність аналізувати, зіставляти, 

систематизувати, критично ставитися до отримуваної інформації, приймати рішення. Тому 

важливим стає не наявність у студента багажу знань, особистих якостей та здібностей, а 

здатність застосовувати ті чи інші компетентності в житті і, найголовніше: здатність вчитися 
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все життя, саморозвиватися та самовдосконалюватися. 

Наприклад, проект з професійно-орієнтованої англійської мови може виглядати як 

складання об‘ємних навчальної ситуацій, максимально наближених до реальності, щодо 

ведення радіотелефонних перемовин між пілотом та диспетчером при здійсненні окремих 

етапів польоту або під час подолання аварійних ситуацій. Якщо студенти розв‘язують 

проблемні ситуації, заздалегідь приготовані викладачем – це вчорашній день у методиці 

викладання авіаційної англійської мови. Сьогоднішній день – це самостійне створення бази 

даних таких проблемних ситуацій і презентація їх, що включає подальше обговорення, обмін 

думками, пошук сильних та слабких сторін, оцінювання та практичне застосування. 

Завтрашній день – це мікс- проект, яким є проект – гра, тобто рольове відтворення 

самостійно складеної ситуації у формі рольової гри, імітаційної гри, що спрямована на 

імітацію певної професійної дії. 

У мікс- проектах в рамках самостійної позааудиторної роботи типологія проектів 

(Рис.1), згідно Є. С. Полат [5] потребує індивідуальних стратегій застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Рольова (ігрова) проектна діяльність поєднує риси проектів: 

– дослідницького, що підпорядкований логіці невеличкого дослідження (вивчення та 

аналіз катастроф, порівняльне вивчення типів літаків, тощо); 

– пошукового, що включає поетапність пошуку інформації з позначенням проміжних 

результатів, аналіз зібраних фактів, висновки; 

– інформаційного (ознайомлювально-орієнтованого), що спрямований на збір 

інформації про який-небудь об‘єкт, явище задля створення бази даних аварійних ситуацій, 

реферату, доповіді, публікації, в тому числі в мережі Інтернет, обговорення на науково-

практичній конференції тощо; 

– прикладного (практико-орієнтованого), що спрямований на пошук можливих 

шляхів застосування в професійній діяльності і орієнтований на професійні інтереси 

учасників проектної роботи, результатом якого є створення словника термінів, довідника, 

аудіо-записів, демонстративних таблиць. 

Таким чином, ігрові проекти, що поєднують вище зазначені риси, виступають 

методом активізації навчальної пізнавальної діяльності. З позиції студентів рольові проекти 

– це ігрова реальність, у процесі якої вони виконують певні ролі, не усвідомлюючи 

навчального характеру гри [1]. Використання ігрового моменту, який допомагає реалізувати 

типи проектної 

діяльності 

дослідницька 

пошукова 

творча 

прикладна 

інформаційна 

рольова 
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основний методичний принцип – комунікативної спрямованості навчання – сприяє 

підвищенню у майбутніх фахівців мотивації вивчення англійської мови. 

Окрім того, рольові проекти допомагають засвоювати і систематизувати знання, 

формувати граматичні, лексичні та фонетичні навички, розвивати всі види мовленнєвої 

діяльності, стимулюють запам‘ятовування мовного матеріалу, забезпечують комунікативну 

спрямованість навчального процесу. 

Висновки. Стає очевидним, що для підвищення ефективності навчання професійно-

орієнтованій англійській мові метод проектування повинен застосовуватись не безсистемно і 

епізодично, а стати ключовим компонентом навчального процесу. В своїй практиці 

використовую проектні технології на різних етапах навчання. Прості й невеликі за обсягом 

проекти включаю у цикл занять у вигляді творчих завдань. Переваги інтерактивних методів 

очевидні. Замість пасивного вивчення матеріалу, що базується на теорії – активна самостійна 

творча робота; замість одного джерела (підручника) – мультимедіа; замість ізольованої 

роботи – спільна робота; замість передачі інформації – обмін інформацією; і, насамкінець, 

замість вивчення або заучування фактів – критичне мислення та прийняття рішень. 

Спільна робота стимулює студентів до ознайомлення з різними точками зору на 

проблему, що вивчається, на пошук додаткової інформації, на оцінку власних отриманих 

результатів. 

Отже, проектування, як важливий чинник дослідницької діяльності постає 

невід‘ємним компонентом у підготовці молодого фахівця, дозволяє перенести акцент із 

процесу репродуктивного засвоєння знань на розвиток пізнавальних інтересів, постійного 

збагачення власного багажу знань, самовизначення та самовираження. 
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Usage of interactive methods in the process of the students’ independent English 

language proficiency. 

Abstract 

This article deals with the implementation of interactive methods into arranging independent 

work of the students while studying the professionally-oriented English language, which were the 

subject of research by the well-known scientists, such as Y. Polat, I. Zimniaya, V. Levchenko, A. 

Borisova and so on. They determined the concept and main objectives of the project activity as one 

of the innovative methods of teaching English. From their point of view the innovative technologies 

facilitate the development of communicative competences, help to form with the students ability 

and readiness to manage their independent academic activity. Project technology is an effective way 

to increase motivation with the students to get professional speaking skills in order to be ready to 

pass the ICAO level exam perfectly well. As modern aviation specialists have to meet increasing 

requirements, innovative technologies should become the integral part of the training process. The 

creative approach to arranging independent work inspires the students to learn how to realize own 

potential, how to demonstrate own research abilities, creativeness, independence, how to express 

own opinion, how to get rid of fear while working on the project technology. Innovative 

technologies are able to widen communicative competences, skills, which are required for effective 

mastering of the professionally-oriented English language.  

Besides innovative technologies can make creative personality, who possesses bright 

creative features, which help to achieve efficient results in variety of creative activities. The concept 

of game projecting should be based on the materials of real air crashes, which are verified sources 

of information. The progress of the game includes the development of communicative program on 

the basis of standard and non- standard situations and their realization. At the phase of practical 

realization the situations could be played in the class. The result of the role game is resolving the 

conflict, getting new practical skills, enlarging the outlook, developing imagination and creativity. 

Key words: interactive methods, innovative methods, project technology, game project, 

project activity, competence, independent work. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

УДК 629.7.073 

Демченко І. В., аспірант 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 

ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

У статті проаналізовано поняття «комунікація» та «професійна комунікація», 

«міжкультурна комунікація» як важливі елементи спілкування для обміну професійною 

інформацією; виокремлено комунікативні потреби, які впливають на якість спілкування в 

різних сферах; розкрито особливості англомовної підготовки льотного й диспетчерського 

складу зумовлені специфікою професійної діяльності студентів-іноземців авіаційної галузі. 

Ключові слова: комунікація, професійна комунікація, міжкультурна комунікація, 

спілкування, авіаційна галузь, студент-іноземець. 

Постановка проблеми. В Україні державна мова для студентів-іноземців ВНЗ 

являється не тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом всебічного 

розвитку упродовж життя, головним чинником майбутніх фахівців у їх становленні як 

професійних особистостей. Для іноземців, що навчаються у ВНЗ іноземними мовами, 

українська (російська або інша регіональна мова) є мовою соціокультурного оточення і 

обов‘язково викладається з метою формування вмінь міжкультурної комунікації. Саме тому, 

розвиток мовної підготовки стає головною складовою вдосконалення навчання іноземців у 

авіаційній галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування суспільства неможливе 

без спілкування. Воно є невід‘ємною частиною людського життя на різних рівнях: 

побутовому, технічному, професійному та визначає ефективність дій у кожному окремому 

випадку. Проблеми комунікації та професійної комунікації були предметом наукових 

досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: У контексті дослідження нас 

цікавить авіаційна професійна комунікація, яку детально вивчали вітчизняні та зарубіжні 

науковці: Г. Г. Єнчева, Н. М. Дупікова, Л. С. Герасименко, Є. В. Кміта, А. Г. Кириченко, 

О. В. Ковтун, В. А. Колосов, Т. В. Лаврухіна, А. В. Личук, Т. А. Мальковська, 

С. М. Муравська, І. М. Прохожай, О.Ф. Пчелінов, С. В. Тимченко, В. В. Ягупов, 

І. Б. Файнман, Л. В. Царьова та ін.  

Мета статті. Головна мета мовної підготовки іноземців полягає у формуванні 

професійної комунікації, забезпеченні їхніх комунікативних потреб у різних сферах 

спілкування: науковій (для отримання належної підготовки за обраним фахом), соціально-

культурній та суспільно-політичній (для повноцінного орієнтування та належної адаптації в 

новому соціально-культурному середовищі, індивідуального культурного росту), побутовій 

(для задоволення потреб повсякденного життя), та для виховання гармонійної особистості, 

яка здатна до міжкультурного діалогу.  

Виклад основного матеріалу. В Україні мова навчання студентів-іноземців 

переважно українська – 49,30% (порівняно із минулим 2016р. цей показник зріз на 32,7%) 

[1]. Реалізація мети мовної підготовки іноземців передбачає рішення таких завдань:  

– формування критичного осмислення соціальних проблем та усвідомлення життєвих

цінностей; 
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– вивчення комунікативних потреб іноземців відповідно до мовної ситуації, що

склалася в Україні; 

– засвоєння студентами-іноземцями мовних та мовленнєвих знань, вмінь та навичок

комунікативно доцільно користуватися засобами мови в процесі комунікації; 

– формування в іноземців навичок самостійної навчальної діяльності, вдосконалення

когнітивно-операційний компоненту мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку 

особистості;  

– формування гуманістичного світогляду та міжкультурного спілкування, виховання

толерантного ставлення до представників різних культур та релігійних переконань. 

Навчання студентів-іноземців — надзвичайно потужний ресурс розвитку. Його 

потрібно ефективно розвивати й використовувати. Міністерство Освіти та Науки повинно 

дбати про загальний рівень підвищення якості освіти. Це дасть можливість вищим 

навчальним закладам (ВНЗ) вивчати ринок освітніх послуг, шукати свою нішу та 

продумувати методи залучення студентів. Прагнення залучити студентів з інших країн 

вимагає від українських вишів підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг. 

Критеріями вибору іноземцем університету, як правило, є імідж вищого навчального 

закладу, спеціальність, умови проживання, географія розташування, освітні пропозиції 

тощо. Останніми роками наші ВНЗ зробили великий крок у напрямі міжнародних стандартів. 

Це і поява англомовних програм, і встановлення активних зв‘язків з іноземними 

університетами, участь у програмах академічного обміну. 

Попитом користуються також програми навчання російською (31,8%) та англійською 

(18,9%) мовами. Можна спрогнозувати, що російська мова певний перiод ще буде однією з 

найпоширеніших мов в Україні, але з часом англійська мова витіснятиме її, тому що вона 

необхідна вченим, інженерам, конструкторам, підприємцям, авіаційним фахівцям. Вибір 

мови навчання здійснюється іноземцями в залежності від їх мовної підготовки та планів на 

майбутнє працевлаштування. Оскільки, англійська мова є однією з офіційних мов ІСАО 

(Міжнародна організація цивільної авіації), для майбутніх фахівців у авіаційній галузі 

особливо важливою є можливість отримання професійної освіти англійською мовою. 

Сучасне бачення проблеми професійної комунікації авіаційних фахівців полягає в тому, що 

вона не може зводитися тільки до опанування фразеології радіообміну, використання 

технічних термінів та абревіатур, основою якої повинні бути професійно-мовленнєві вміння 

стандартного загальномовленнєвого характеру, які є важливою складовою професійної 

надійності авіафахівців, але також знання загальної англійської мови, яка по-перше, 

сприятиме більш глибокому зануренню у культуру країни навчання, по-друге, знання 

англійської мови – основний критерій для успішної кар‘єри, а також являється важливою 

конкурентною перевагою в процесі професійної діяльності та взагалі, англійська мова – 

міжнародний еквівалент комунікації в сучасному світі, так як економічне, політичне, наукове 

життя суспільства здійснюється англійською мовою. 

Професійна комунікація є важливим складником професійної підготовки фахівців, в 

тому числі авіаційних, тому для визначення змісту поняття «професійна комунікація» 

насамперед розглянемо поняття «комунікація» яка становлять інтерес у контексті 

дослідження. 

У науці існує чимало визначень поняття «комунікація» як загальнонаукового та 

різних галузевих спрямувань, кожне з яких «охоплює певний бік явища, даючи більш 

глибоке осягнення комунікації» [4, с. 98]. 

Зазначимо, професійна комунікація студентів-іноземців формується на заняттях із 

мовної підготовки. Як зазначає учена О. О. Резван, студенти мають подолати комунікаційний 

рівень володіння мовою країни навчання перейти від нього до рівня спілкування, яке містить 

комунікаційний рівень і соціально-психологічний чинник, а також підготуватися до 

професійного спілкування з викладачами або носіями мови у їхній професійній галузі 

діяльності. Учена виокремила такі комунікативні рівні студентів-іноземців: 
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– комунікація - мета: володіння мовними засобами;

– спілкування (комунікація + соціальний чинник) - мета: реалізація діяльності,

безпосередні стосунки; 

– професійне спілкування – мета: обмін інформацією, організація діяльності,

пізнання один одного [3]. 

Учена Т. І. Дементьєва професійну комунікацію іноземних студентів розглядала як 

сукупність мотивованих знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення мовленнєвої 

діяльності в навчально-професійній сфері. Дослідниця на основі аналізу науково-методичних 

праць виокремлює такі основні компоненти: мотиваційний, що передбачає розвиток мотивів 

навчання та прищеплення інтересу до вивчення наукового стилю мовлення; мовний, який 

пов‘язаний з теоретичними знаннями мови, лексико-граматичними навичками і вміннями 

граматично правильно будувати речення; предметно-мовленнєвий, який забезпечує 

одержання знань про зміст предмета, удосконалення лексичних умінь, а також 

монологічного та діалогічного мовлення у навчально-професійній сфері; прагматичний, який 

зумовлює оволодіння знаннями щодо доцільності вживання відповідних конструкцій, 

уміннями брати участь у комунікації у зв‘язку з намірами і ситуаціями спілкування, нормами 

мовленнєвого етикету [2]. 

Навчання іноземців є однією з глобальних проблем у сучасній світовій педагогічній 

науці. Вища освіта в Україні орієнтована на міжнародний вимір: обмін знаннями, створення 

інтерактивних мереж, мобільність викладачів та студентів, міжнародні науково-дослідні 

проекти з урахуванням національно-культурних цінностей. Тому вартісним авторської уваги 

є особливості «міжкультурної комунікації» іноземців. 

Дослідженням іншомовної комунікації студентів-іноземців займалася О. В. Тинкалюк, 

яка визначає її як здатність до здійснення міжкультурного професійно спрямованого 

спілкування; взаємодії з носіями іншої культури, беручи до уваги національні цінності, 

норми та уявлення; створення позитивного настрою спілкування для комунікантів; вибору 

комунікативно цілеспрямованих способів вербальної та невербальної поведінки на основі 

знань про науку і культуру інших народів у межах полілогу культур; результат витрачених 

зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних знань і вмінь, які відображають 

лінгвістичний, професійно-контекстуальний, психологічний, соціальний та ситуативний стан 

мови як засобу професійного спілкування в сфері професійної діяльності та особистісного 

спілкування; сформовану в процесі навчання іноземної мови здатність вільно і адекватно до 

умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності розуміти відповідні мовленнєві 

висловлювання згідно з теоретичними положеннями і знаннями, що виконують 

інформаційно-комунікативну функцію, а також практичні вміння та навички, які 

забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-комунікативну функції 

спілкування за допомогою засобів іноземної мови; володіння індивідом необхідною сумою 

знань, умінь і навичок, що визначають ступінь сформованості його професійної діяльності, 

стилю професійного спілкування та його особистості як носія визначених цінностей, ідеалів і 

професійної свідомості [5].  

З досвіду можна зазначити, що значна кількість проблем під час спілкування з 

представниками різних культур може виникати через непорозуміння причин поведінки одне 

одного, коли особистість в даній ситуації очікує на дану поведінку, а не дочекавшись її, 

робить помилкові висновки щодо культури, з представником якої вони спілкуються. Саме 

тому, необхідно донести до студентів стереотипи поведінки, властиві для тієї або іншої 

культури.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження науково-

педагогічної літератури та практичний досвід підготовки студентів-іноземців у ВНЗ дозволяє 

виявити низку суперечностей між: соціальним замовленням на якісну підготовку іноземних 

студентів, здатних здійснювати професійну комунікацію у міжкультурному середовищі, та 

недостатнім рівнем сформованості професійної комунікації; необхідністю формування 
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професійної комунікації студентів-іноземців на усіх етапах їхньої професійної підготовки та 

недостатньою вмотивованістю викладачів, які здійснюють професійну підготовку студентів з 

інших країн у ВНЗ, щодо формування професійної комунікації. 
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Abstract 

The article analyzes the concepts of «communication» and «professional communication», 

«intercultural communication» as important elements of communication for the exchange of 

professional information. The author underlines communication needs, which influence the quality 

of communication in different spheres. The features of the English language training of pilots and 

dispatching staff are determined due to the specifics of the professional activity of foreign students 
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in the aviation industry. The main objective of language training of foreigners is the formation of 

professional communication, provision of their communication needs in different spheres of 

communication: scientific (for proper training in the chosen specialty), socio-cultural and socio-

political (for the proper orientation and proper adaptation in the new socio-cultural environment, 

individual cultural growth), domestic (to meet the needs of everyday life), and to educate a 

harmonious person that is capable of intercultural dialogue. It is suggested that professional 

communication of foreign students is formed in language training classes. Professional 

communication of foreign students can be considered as a complex of motivated knowledge, skills 

are necessary for conducting speech activities in the educational and professional field. The 

researcher distinguishes the following main components: motivational, which involves the 

development of motives and interest in studying the scientific style of speech; a language is 

associated with theoretical knowledge of language, lexical-grammar skills and the ability to 

construct sentences grammatically correctly; subject-speech, which provides obtaining knowledge 

about the content of the subject, improvement of lexical skills, as well as monologue and dialogical 

speech in the educational-professional field; pragmatic, which leads to the acquisition of knowledge 

about the appropriateness of the use of appropriate structures, the ability to participate in 

communication and situations of communication, norms of speech etiquette. It can be noted that a 

significant number of problems in communication with representatives of different cultures may 

arise misunderstanding of the causes of each other‘s behavior. It is emphasized the importance of 

the stereotypes of students‘ behavior which are particular for different culture. 

Key words: communication, professional communication, intercultural communication, 

communication, aviation industry, foreign student. 

Стаття надійшла до редакції: 11.08.2017 р. 



                                                                                                                                                                 2017 р., Випуск 2 

 

207 

 

УДК 378.091.33:656.7.052.4 

Зеленська Л.М., к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри іноземних мов 

Тимченко С.В., к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри іноземних мов 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ЕТАПУ МЕТОДИКИ 
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АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті розглянуто особливості практично-діяльнісного етапу методики 

формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у 

процесі вивчення професійної англійської мови. Визначено, що використання активного 

навчання у процесі вивчення професійної англійської мови на другому, практично-

діяльнісному етапі методики, уможливлює не лише оволодіння майбутніми диспетчерами 

професійною англійською мовою, а й моделювання предметного та соціального змісту 

майбутнього професійного спілкування. 

Ключові слова: активне навчання, аналіз конкретних ситуацій, відеоуроки, 

професійне спілкування. 

 

Постановка проблеми. Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів 

управління повітряним рухом (УПР) є досить складним процесом, результативність якого 

залежить від створення певних педагогічних умов і відповідної методики. 

Сьогодні суттєво змінилися вимоги до людини як суб‘єкта спілкування та соціально-

психологічна ситуація в цілому, адже традиційно комунікативна культура й комунікативна 

компетентність особистості формувались у процесі оволодіння нормами, правилами, 

вміннями, які склалися в тих групах, колективах, де людина реалізовувалась. Науково-технічна 

революція та технологічний прогрес, розширення кола людей, професійна діяльність яких 

тісно пов‘язана зі спілкуванням, проблемність спілкування, спричинена швидкою динамікою 

сучасного життя з постійним зламом різних стереотипів, включаючи і ті, що стосуються сфери 

спілкування [2] – все це є поштовхом до розвитку та вдосконалення концептуальних підходів і 

програм підготовки майбутніх фахівців до професійного спілкування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями комунікативної підготовки 

майбутніх спеціалістів займались багато педагогів та психологів. Зокрема, значний інтерес 

становлять дослідження, присвячені розвитку комунікативних умінь (М. М. Барахтян, 

О. О. Бобров, Н. Ю. Бутенко, М. П. Васильєва, Н. П. Волкова, Н. А. Грищенко, 

Н. Ф. Долгополова, М. М. Ісаєнко, В. А. Кан-Калик, В. В. Каплинський, Т. В. Коноваленко, 

Н. А. Кузьміна, О. М. Леонтьєв, А. В. Мудрик, Л. О. Савенкова, Л. О. Сікорська, 

Р. М. Фатихова, Т. Г. Шепеленко та ін.); комунікативного потенціалу особистості 

(О. О. Бодальов, Ю. М. Ємельянов, О. М. Леонтьєв та ін.); комунікативної компетентності 

(Л. А. Петровська, Є. В. Прозорова, Є. В. Руденський, В. П. Черевко та ін.). Проблемам 

комунікації, розвитку та формування комунікативних умінь присвячені праці психологів 

(Г. О. Балл, Л. С. Виготський, О. В. Киричук, Г. С. Костюк), педагогів (А. С. Макаренко, 

В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський), соціологів (Г. М. Андрєєва, М. С. Каган). 

Існують різні підходи до розв‘язання проблеми комунікативної підготовки майбутніх 

спеціалістів. Зауважимо, що більшість підходів щодо формування комунікативних умінь 

ґрунтується саме на використанні активних методів і групових форм соціально-

психологічного навчання, спрямованих на засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь і 

навичок професійного спілкування. Як зазначають науковці [1], специфіка даного виду 
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соціального навчання полягає в цілеспрямованому використанні ефекту групової взаємодії, 

соціально-психологічного феномену впливу групи на особистість. Головна мета соціально-

психологічного навчання: оволодіння знаннями, вміннями й навичками ефективного 

спілкування, підвищення теоретичної й практичної комунікативної компетентності, розвиток 

соціально-перцептивних здібностей, розширення комунікативного репертуару, тобто 

формування інструментальних передумов, необхідних фахівцю для організації продуктивної 

взаємодії. 

Мета статті – висвітлити деякі особливості практично-діяльнісного етапу методики 

формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у 

процесі вивчення професійної англійської мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному методика формування 

комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР передбачає три взаємопов‘язаних етапи: 

діагностично-теоретичний, практично-діяльнісний і творчо-оцінювальний. 

Перший, діагностично-теоретичний етап, включає у собі знайомство зі студентами й 

проведення різних тестувань, анкетувань, методик спрямованих на виявлення проблем у 

спілкуванні й формування у студентів позитивного ставлення та інтересу до даної проблеми. 

Для формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР на першому етапі дуже 

важливим є побудова відносин викладача й студентів на концепції співробітництва. 

Другий, практично-діяльнісний етап формування комунікативних умінь майбутніх 

диспетчерів УПР, передбачає проведення заходів, спрямованих на вирішення тих питань, які 

були поставлені на діагностичному етапі, та втягнення студентів у ці заходи з метою 

вирішення проблем і формування комунікативних умінь. Ця мета реалізовується за допомогою 

активного навчання, а саме: групових дискусій, ділових ігор, практичних вправ, рольових 

програвань найбільш типових ситуацій професійного спілкування диспетчера УПР тощо. 

Третій, творчо-оцінювальний етап методики формування комунікативних умінь 

майбутніх диспетчерів УПР передбачає вдосконалення та творче застосування 

комунікативних умінь у процесі аудиторних і позааудиторних занять та підведення підсумків 

навчальної роботи щодо комунікативних умінь. 

Методика формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР є системою, 

суть якої складає взаємозв‘язок таких елементів: методи, прийоми й засоби навчання, 

тренувальні вправи, що моделюють способи спілкування диспетчера УПР в ситуаціях 

професійної взаємодії й спрямовані на формування комунікативних умінь. Виходячи з цього, 

методика формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР включає в себе 

комплекс організаційних форм і методів комунікативної підготовки: діагностична й 

індивідуально-консультаційна робота; моделювання й аналіз конкретних ситуацій 

професійного спілкування; групові дискусії, спрямовані на обговорення професійного 

спілкування; рольові й ділові ігри; читання й обговорення наукової та науково-популярної 

літератури, перегляд відеофільмів з проблем професійного спілкування, творчі завдання для 

самостійної позааудиторної діяльності. 

Зупинимось конкретніше на другому, практично-діяльнісному етапі, який передбачає 

створення умов для апробації студентами нових способів і моделей професійного 

спілкування. 

Для формування, а в подальшому для вдосконалення комунікативних умінь майбутніх 

диспетчерів УПР у процесі вивчення професійної англійської мови варто використовувати 

спеціальні вправи, спрямовані на оволодіння навичками грамотного професійного мовлення, 

тобто вміння виразно, зрозуміло, зв‘язно й доступно висловлювати думки та почуття; уміння 

правильної побудови висловлювання; уміння цілеспрямовано й швидко вести діалог, 

монолог (що пов‘язано з лімітом часу на спілкування). У процесі вивчення професійної 

англійської мови, особлива увага приділяється вільності говоріння, взаємодії, словниковому 

запасі, граматичним конструкціям, вимові й розумінню, що є критеріями володіння 

англійською мовою щодо комунікативних умінь диспетчерів УПР. 
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Незважаючи на те, що граматика, словниковий запас, синтаксис і читання лежать у 

основі усних навичок, основною ціллю навчання авіаційній англійській мові є переважно 

голосове спілкування [4]. ІКАО наголошує на важливості комунікативного підходу у 

викладанні авіаційної англійської мови, що орієнтується на формування навичок говоріння, 

слухання й взаємодії. 

Комунікативний підхід у процесі навчання професійній англійській мові 

реалізовується через наступні види діяльності під час занять: створення проблемних ситуацій 

для вирішення в групах; аналіз конкретних ситуацій; групові дискусії; ділові ігри; рольові 

програвання найбільш типових ситуацій професійного спілкування диспетчера УПР тощо. 

На жаль, ми не можемо описати всі методи активного навчання, які уможливлюють 

формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР, тому зупинимось на аналізі 

конкретних ситуацій (авіакатастроф) та відеоуроках. 

Аналіз конкретних ситуацій умовно ділиться на дві групи: перша група – це 

екстремальні ситуації, причиною яких були технічні неполадки повітряних суден. І в цьому 

випадку диспетчер УПР не може здійснити успішну комунікацію, тому що під впливом 

стресу не здатний передбачити розвиток ситуації; друга група – це ситуації, причинами яких 

можуть бути мовленнєві помилки, які диспетчер УПР не може розпізнати й усунути. 

У першому випадку під час аналізу авіаційних подій виявляються фактори, які привели 

до екстремальних ситуацій, аналізується хід розвитку ситуацій, робляться висновки про 

причини катастрофи; аналізуються помилки комунікації. У другому випадку основна увага 

приділяється пошуку помилки, яка була причиною катастрофи, її аналізу й причин появи. 

Аналіз конкретних ситуацій, передбачає декілька етапів. На першому етапі студенти 

один раз слухають записи переговорів між диспетчером УПР і пілотом і висловлюють свої 

варіанти причин катастроф. Так як у майбутньому диспетчерам УПР необхідно працювати в 

умовах дефіциту часу і негайно розуміти інформацію, то не має необхідності прослуховувати 

записи ще раз. Якщо студенти не можуть розпізнати помилку комунікації і пояснити 

причину її виникнення, то існує необхідність повторного прослуховування. Тож для другого 

етапу є характерним прослуховування (і не один раз) для аналізу всіх помилок радіообміну, у 

ході якого обґрунтовуються висновки про причини авіакатастроф. Третій етап аналізу 

конкретних ситуацій передбачає поділ студентів на групи. Кожна група знаходить вихід із 

даної конкретної ситуації. Потім групи обмінюються своїми варіантами рішень, 

обговорюють їх і вибирають оптимальний варіант. 

Варто відзначити, що перед проведенням аналізу конкретних ситуацій, студентам не 

розкриваються загальні дані про катастрофи. Лише у випадку, коли вони не здатні розпізнати 

помилки та вияснити причину катастрофи, їх ознайомлюють із загальною інформацією про 

авіаційну подію для самостійного знаходження висновків, зроблених спеціалістами в ході 

розслідування. 

Таким чином, аналіз конкретних ситуацій з постановкою проблемних завдань 

дозволяє формувати комунікативні вміння майбутніх диспетчерів УПР, а саме: уміння 

аналізувати ситуацію, прогнозувати її; уміння аргументувати власні думки й переконувати у 

правильності власного рішення; уміння оцінити нестандартну ситуацію та прийняти 

правильне рішення; уміння керувати власним емоційним станом; уміння слухати 

співрозмовника та враховувати його своєрідність. 

Особливий інтерес для формування комунікативних умінь представляє раціональне 

застосування аудіовізуальних засобів під час вивчення професійної англійської мови. Варто 

зазначити, що оцінка рівня володіння міжнародною авіаційною мовою радіотелефонного 

зв‘язку майбутніми диспетчерами УПР здійснюється шляхом співбесіди або може базуватися 

на записах реального радіообміну [3; 5]. Це можуть бути аудіо та відеозаписи, які є 

складовою частиною матеріалів розслідування авіаційних подій та інцидентів. Варто також 

використовувати не лише відеофільми, а й фрагменти із програм теленовин, які ведуть 

мовлення англійською мовою. 
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Відеоуроки зі студентами експериментальних груп проводяться поетапно. На 

першому, підготовчому етапі (перед переглядом), чітко формулюється мета і завдання 

перегляду відеосюжету. Увага студентів повинна фокусуватись не лише на мовленні 

учасників передачі, вони мають оцінити події й ситуацію, дати характеристику діючим 

особам і об‘єктам. Для другого етапу, безпосередньо перегляду відеосюжету, характерною 

особливістю є те, що сюжет переглядається лише один раз. Справа в тому, що в реальних 

умовах професійної діяльності майбутній диспетчер УПР повинен розуміти інформацію, яка 

надходить до нього безперервно, що зв‘язано з лімітом часу на спілкування. І тому, 

багаторазове прослуховування не є доцільним на даному етапі. Третій етап, обговорення й 

контролю розуміння, передбачає неодноразовий перегляд відеосюжету з послідуючим 

обговоренням, відтворенням подібних ситуацій тощо. Студенти також мають можливість 

оцінити власне мовлення. 

Зауважимо, що використання відеоматеріалів створює можливості спостерігати 

мовленнєве спілкування й поведінку комунікантів. По-перше, є наявною перевага поєднання 

мовленнєвого й візуального каналів, а по-друге – на основі відеоматеріалу можливі аналіз та 

інтерпретація використання мови у конкретній комунікативній ситуації, розвиток навичок 

розуміння мовлення на слух. Завдяки відеозаписам студенти отримують велику кількість 

різноманітної інформації. Аналіз та інтерпретація мовленнєвих дій у лексико-граматичному 

плані, а також їхня письмова фіксація приводять у дію весь комплекс лінгводидактичних 

засобів і прийомів, які сприяють розвитку та вдосконаленню мовленнєвої й комунікативної 

компетенції. Активність студентів на заняттях підвищується, вони прагнуть самостійно 

створювати мовленнєві структури згідно з контекстами їхнього вживання. Повторення та 

обговорення побаченого й почутого, комунікативні ігри збільшують ефективність закріплення 

навчального матеріалу та вдосконалюють комунікативні вміння майбутніх диспетчерів УПР. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, методика 

формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР має на меті формування та 

вдосконалення комунікативних умінь студентів. Використання активного навчання у процесі 

вивчення професійної англійської мови на другому, практично-діяльнісному етапі методики, 

уможливлює не лише оволодіння майбутніми диспетчерами професійною англійською 

мовою, а й моделювання предметного та соціального змісту майбутнього професійного 

спілкування. Результатом реалізації формування комунікативних умінь студентів під час 

навчання в авіаційних вищих навчальних закладах має бути висококваліфікований фахівець 

у авіаційній галузі з високим рівнем володіння комунікативними вміннями, необхідними для 

майбутньої професійної діяльності. 
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Some Aspects of Practical-Active Stage of Communicative Skills Formation’ Methods 

of the Future Air Traffic Controllers in the Process of Professional English Training. 

 

Abstract 

Some aspects of practical-active stage of communicative skills formation‘ methods of the 

future air traffic controllers in the process of professional English training are highlighted in the 

article. It‘s proven that communication training of future is ensured by active methods of teaching 

which considered to be the best ones in communicative training organization and the most common 

form of active learning. The main task of the research is to specify some peculiarities of practical-

active stage of communicative skills formation‘ methods of the future aviation specialists in the 

process of professional English training. A great number of foreign and native scientists, for instance 

Andreieva H. M., Bodaliov O O., Butenko N. Yu., Isaienko M. M., Kahan M. S., Volkova N. P., 

Savenkova L. O., Sikorska L. O., Petrovska L. S. etc., have been trying to determine the contents of 

communicative training, as well as its stages and the conditions for its accomplishment. Despite of 

different approaches of communicative training problem‘ solution, it should be mentioned that most 

of them are based on active learning usage aimed at mastering of professional communication‘ 

knowledge and skills by future specialists. Communicative skills formation‘ methods of the future 

aviation specialists in the process of professional English training consists of three stages involving 

complex of communicative training‘ forms and techniques. Our article deals with practical-active 

stage which provides favorable conditions for students‘ approbation of advanced professional 

communication‘ ways and models. It goes without saying that communicative approach in the process 

of professional English training is implemented by the usage of active learning. Active methods of 

teaching such as role plays and business games, discussions, case-study, debates are recognized to be 

the most effective forms of specific conditions activity modeling for future aviation specialists in the 

process of professional English training, enabling communicative skills formation of future air traffic 

controllers. Two types of active learning have been described in the article notably analysis of air 

crash investigations and video episodes‘ description. It has been determined that active learning used 

during practical-active stage of communicative skills formation‘ methods of the future aviation 

specialists in the process of professional English training enables language‘ mastering and 

professional communication‘ modeling. 

Key words: active learning, analysis of specific situations, professional communication, 

video episodes‘ description. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

РЕФЕРУВАННЯ» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ 

Стаття розглядає деякі методичні аспекти навчання реферування іноземних 

студентів технічних вишів. 

Метою статті є визначення місця спецкурсу з реферування в навчальній програмі 

іноземних студентів та уточнення критеріїв відбору матеріалу. 

В якості основної одиниці змістового наповнення посібника визначено професійно-

орієнтований науковий текст. 

Ключові слова: навчання реферування, умови немовного вишу, оволодіння мовою 

спеціальності, вузькопрофільний навчальний посібник, професійно-орієнтований науковий 

текст. 

Постановка проблеми. Формування умінь та навичок читання науково-технічної 

літератури, її адекватне сприйняття, пошук необхідної інформації, тобто формування умінь 

та навичок обробки інформації з метою її якісного використання для вирішення завдань, 

пов‘язаних з майбутньою професією, є основною метою навчання іноземних студентів 

нелінгвістичних вишів. Це уміння вирішувати в повному обсязі засобами нерідної мови 

комунікативні завдання, що виникають як в ситуаціях навчально-професійної сфери  (на 

лекціях, семінарах, практичних заняттях), так і в ситуаціях навчально-інформаційної сфери 

діяльності (під час підготовки курсових, дипломних проектів, наукових статей, доповідей 

тощо). В основі такої роботи лежить аналітико-синтетична  обробка первинного джерела 

інформації з виходом у продукування певного жанру вторинного тексту. У нелінгвістичних 

вишах в якості вторинних текстів доречно використовувати такі види переказу змісту 

наукового тексту: реферат, анотація, рецензія, в основі яких лежить техніка реферування. 

Сьогодні навчання іноземних студентів учбового реферування є обов‘язковою 

складовою навчально-професійної  та навчально-наукової діяльності іноземців у технічних 

вишах.  Окрім того, подання організованої самостійної роботи у формі реферування 

професійно-орієнтованих текстів позиціонується як одна з ефективних форм контролю 

досягнень запланованого результату. 

У сучасному динамічному світі технічних та технологічних інновацій швидкий доступ 

до інформації для фахівця технічного профілю є запорукою його успішної професійної 

діяльності. Різноманітні інформаційні системи, що акумулюють та систематизують 

інформацію, забезпечують доступ до неї завдяки використанню вторинних текстів – анотацій 

та рефератів. І від того, наскільки майбутній фахівець уміє працювати з такими вторинними 

джерелами інформації, залежить його здатність швидко орієнтуватися в інформаційному 

потоці, можливість оперативного пошуку та добору необхідних джерел інформації 

професійної спрямованості. Тобто вторинні тексти, що є результатом змістової компресії ( 
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реферат та анотація), виступають в якості засобів інформаційної комунікації, обміну 

науковою інформацією на міжнародному рівні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відзначити, що проблеми навчання 

реферування іноземних студентів є об‘єктом досліджень багатьох як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених. Автори численних публікацій по-різному визначають поняття «реферат», 

«анотація», «реферування», «анотування», дають різні класифікації їхніх типів 

(Цапаєва Ю. А., Маркушевська Л. П., Ковальчук Т. І. та ін.), аналізують програмні вимоги 

щодо навчання іноземних студентів реферування (Ротова Н. В., Черновалюк І. В.), 

розглядають різні підходи до навчання реферування (Алещанова Н. А., Прозорова Н. Т., 

Фролова Н. А.). 

Але варто зазначити, що ця форма роботи з іноземними студентами немовних вишів 

поки що недостатньо розроблена в методичному плані, а практика показує, що студенти не 

володіють навичками самостійного реферування наукового тексту. Необхідна конкретизація 

техніки реферування первинного тексту наукової сфери на основі вивчення особливостей 

наукового тексту; розробка відповідних завдань і тренувальних вправ для сформування 

умінь і навичок виконання змістової, лексичної, синтаксичної компресії тексту. Потребує 

уточнення критерій відбору текстового матеріалу з врахуванням специфіки немовного вишу 

[2, с. 138]. 

І саме з метою оптимізації та пошуку ефективних шляхів навчання мови спеціальності 

й реферування як одному з найважливіших видів навчальної й науково-дослідницької 

діяльності іноземних студентів пропонується розробити й ввести в начальний процес 

спецкурс «Теорія й практика реферування та анотування для іноземних студентів і 

аспірантів» [4, с. 229]. 

Мета статті. Аналіз численних спроб методичного забезпечення такого спецкурсу 

дозволяє виявити актуальні проблеми, що потребують уваги та обговорення. 

Це питання щодо: 

1) Вибору засобу навчання. 

2) Визначення місця спецкурсу в навчальній програмі іноземних студентів 

нелінгвістичних вишів. 

3) Критеріїв відбору текстового матеріалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними методичними засобами 

забезпечення процесу навчання у вищому навчальному закладі сьогодні є навчально-

методичні комплекси, ядром яких є підручник (навчальне видання, яке послідовно подає 

зміст навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі й офіційно затверджене в 

якості основного засобу навчання). В якості додаткових засобів навчання використовують 

різноманітні навчальні посібники (навчальне видання, що доповнює або частково замінює 

підручник). 

В процесі навчання реферування доцільним є використання навчального посібника як 

доповнення до основного навчального курсу. 

Оволодіння навичками й уміннями реферування в нелінгвістичному виші 

визначається як вища форма володіння нерідною мовою, яка повинна завершати весь процес 

навчання. А отже, цілком логічним буде введення спецкурсу з навчання реферування на 

завершальному етапі навчання, що й підтверджує аналіз відповідних навчальних посібників 

й методичних рекомендацій, як правило, адресованих іноземним студентам старших курсів 

та аспірантам. І оскільки змістовний аспект навчання цього етапу визначається профільною 

спрямованістю, найбільш оптимальною формою організації  методичного забезпечення 

процесу навчання реферування повинен стати вузькопрофільний навчальний посібник, що 

враховує специфіку навчання, яка виявляє себе в змістовому наповненні практичних завдань 

і вправ, але в першу чергу – у відборі текстового матеріалу для аудиторної та самостійної 

роботи. 
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Критерій відбору навчальних текстів в якості первинних джерел інформації при 

створенні вузькопрофільних навчальних посібників з реферування потребує свого 

уточнення. Аналіз змістового плану існуючих посібників виявив, що в них домінують 

науково-популярні тексти відповідних галузевих видань. Тоді як програмні вимоги та задачі 

формування професійної комунікативної компетенції у випускників технічних вишів 

диктують необхідність використання не тільки науково-популярних текстів, а й власне-

наукових, науково-довідкових та науково-технічних текстів широкого профілю [3. с. 54]. 

Компетентністна й комунікативна спрямованість процесу навчання іноземних 

студентів немовного вишу передбачає в процесі відбору текстового матеріалу врахування 

таких факторів: 

– дані комунікативної професіограми фахівця відповідного профілю щодо обсягу 

знань та вмінь, необхідних для успішного виконання професійної діяльності; 

– залучення до співпраці фахівців профільних дисциплін з метою уточнення 

актуальної професійно значущої підручникової інформації, визначення термінологічного 

мінімуму, точності інтерпретації невербальних засобів, що презентують, ілюструють або 

доповнюють вербально виражену інформацію наукового тексту, наведення прикладів 

типових  комунікативних ситуацій для фахівців; 

– результати анкетування іноземних студентів з метою виявлення найчастіше 

використовуваних джерел професійно-орієнтованої інформації; 

– програмні вимоги до текстового матеріалу (змістова спрямованість, обсяг, 

інформаційна насиченість, ступінь лексичної та граматичної складності). 

Комунікативна професіограма – це модель професійної діяльності, що передбачає 

перелік вимог до спеціаліста як учасника професійного спілкування [3, с. 24‒25]. Під час 

уточнення змістового плану процесу навчання іноземних студентів нелінгвістичних вишів 

слід звернути увагу на:  

– виробничі характеристики професії та її спеціальностей, тобто перелік обсягу знань 

та умінь, необхідних для успішного виконання професійної діяльності з врахуванням 

стандартних професійно зумовлених комунікативних ситуацій і типових форм та жанрів 

мовлення, що їх обслуговують; 

– характеристику умов роботи з особливим акцентом на тих, які зумовлюють 

специфічні особливості організації мовленнєвої діяльності в процесі професійно-

орієнтованої комунікації. 

Так, підготовка фахівців напрямку «Аеронавігація» професійної спрямованості 

«Обслуговування повітряного руху» щодо формування професійної комунікативної 

компетенції включає такі вимоги: 

– володіння методологічними основами професійної діяльності  (наявність знань, 

навичок та вмінь використання правових та процедурних документів, що регламентують 

діяльність Цивільної авіації); 

– володіння галузевою термінологією та фразеологією радіообміну; 

– володіння нормами літературної форми робочої мови; 

– знання вимог до дикції фахівців управління повітряним рухом й особливостей 

опосередкованого професійно-значущого спілкування (використання технічних засобів у 

процесі комунікації «земля-повітря»); 

– здатність до оперативного аналізу інформації, що швидко змінюється, уміння 

подати прийняте рішення у вигляді лаконічної й точної мовленнєвої форми нерідної мови. 

Обсяг обов‘язкових знань іноземних студентів визначається змістом спеціальних 

дисциплін, що вивчаються на завершальному етапі навчання. Для вищезазначених фахівців 

це: «Повітряне право», «Організація повітряного руху», «Управління повітряним рухом», 

«Повітряна навігація», «Методологічні основи професійної діяльності», «Метеорологічне 

забезпечення  міжнародної аеронавігації», «Основи геофізичного забезпечення польотів», 

«Транспортна логістика», «Управління та конфліктологія», «Основи наукових досліджень». 
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Аналіз анкетування іноземних студентів IV і V курсів вищезазначеного напрямку 

підготовки з метою з‘ясування основних джерел професійно-спрямованої наукової 

інформації виявив такий перелік: 

1) Інформація підручників, посібників та лекційних курсів; 

2) Ресурси мереж Інтернет для вивчення основних тенденцій розвитку авіаційної 

галузі, а також добору джерел під час підготовки доповідей, курсових і дипломних проектів; 

3) Нормативно-правова документація, що регламентує діяльність Цивільної авіації; 

4) Процедурні документи, що встановлюють стандарти виконання професійних 

обов‘язків; 

5) Звіти щодо розслідувань авіаційних пригод та передумов до них; 

6) Галузеві фахові видання. 

Інформація підручників, посібників, методичних рекомендацій, лекційних курсів 

виконує організуючу та систематизуючи функцію, від неї іноземні студенти відштовхуються, 

ведучи пошук чи добір відповідної конкретизуючої , доповнюючої або ілюструючої 

інформації в мережі Інтернет, в галузевих фахових ви данях, в нормативно-правових та 

процедурних документах. 

Крім того, весь текстовий матеріал повинен пройти селекцію за такими критеріями: 

тексти повинні бути оригінальними, зрозумілими, зацікавлюючими, достатньо об‘ємними 

(до 1000 слів), не перевантаженими схемами, графіками, формулами. 

Висновки. Всі вищезазначені джерела можна віднести до категорії професійно-

орієнтованого наукового тексту, оскільки вони мають всі його ознаки: зв‘язаність, 

структурованість, цілісність, функціонально-змістовий тип організації мовлення й відповідна 

інформаційна спрямованість. 

Таким чином, можемо визначити основну одиницю текстового матеріалу для 

посібника з реферування як професійно-орієнтований науковий текст, що є для іноземних 

студентів нелінгвістичного вишу джерелом забезпечення інформаційних потреб. 

Формування умінь і навичок аналітико-синтетичної обробки інформації професійно-

спрямованого наукового тексту є важливою формою навчання та запорукою успішного 

оволодіння мовою спеціальності іноземними студентами немовних вузів. 
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Problems of introduction of the special course «Theory and practice of referencing» 

for foreign students of non- linguistic institute of higher education. 

 

Abstract 

The authors of the article examine teaching foreign students of the non-linguistic higher 

educational establishment to do abstracting of as an obligatory component of training and 

professional, training and scientific activity. Different information systems that accumulate and 

systemize information provide fast access to it because of the use of secondary sources of 

information – annotations and abstracts that are actually used as means of information 

communication including the communication at the international level. 

To increase the efficiency of teaching the language of specialty the authors offer to 

introduce special course ―Theory and practice of making abstracts and annotations for foreign 

students and post-graduates‖ into the training process. 

Introduction of such a course in the non-linguistic higher educational establishment intends 

to solve preliminary some particular relevant methodical items. Specifically, there is an item as for 

the choice of the method of teaching, the determination of the place of the special course in the 

syllabus and text choice criteria. 

Taking into account communicative and competence approach to the teaching of foreign 

students allows determining the narrow type manual as the most efficient means of studying at the 

final stage of future technical specialists‘ training. 

To specify text choice criteria the communicative occupational profile of the technical 

specialists was produced, final stage foreign students‘ questioning was held, syllabus requirements 

as for teaching final stage foreign students was analyzed. All these methos allowed determining 

professional scientific text as a basic text component for the manual in abstracting. 

Key words: training to do abstracting and annotation, conditions of non-linguistic institute 

of higher education, narrow-purpose teaching manual, professional scientific text. 
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ МОВЛЕННЮ 

У статті проаналізовано специфіку навчання майбутніх авіаційних спеціалістів 

професійно-орієнтованому мовленню, що реалізуються за допомогою таких механізмів, як 

антиципація, сприйняття мовного потоку, пам’ять, уява, логічне мислення. Особливого 

значення ми надаємо механізму осмислення почутого матеріалу, механізму слухової пам’яті 

та механізму прогнозування.  

Ключові слова: вербальна комунікація, сприйняття, усне мовлення, реципієнт, 

слухання, авіаційний спеціаліст, англійська мова. 

Постановка проблеми. Професійно-орієнтована англійська мова є важливою 

складовою підготовки авіаційного спеціаліста. Якість мовної підготовки регулюється 

вимогами ІКАО, що передбачає володіння англійською мовою на четвертому робочому 

рівні. Професійний рівень володіння англійською мовою передбачає уміння сприймати на 

слух та відповідно реагувати на отриману інформацію у процесі професійного спілкування, 

передавати інформацію, розуміти різні акценти та багато іншого. Тому, особлива увага 

приділяється вирішенню проблем, пов‘язаних з процесом сприйняття професійно 

орієнтованого мовлення майбутніми спеціалістами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процеси породження і сприйняття 

мовлення у межах лінгвістики досліджувались Бацевичем Ф. С., Грушевицькою Т. Г., 

Дейк Т. А., Зимнею І. О., Садохіним А. П. та іншими. Проблема навчання авіаційних 

спеціалістів професійно орієнтованій англійській мові розглядалась певною низкою 

науковців, а саме Акімовою О. В., Герасименко Л. С., Лаврухіною Т. В., Мітсутомі М., 

Москаленко О. І., Харченком В. П., Щербіною С. В. й багатьма іншими.  

Останнім часом зростає інтерес вітчизняних та закордонних науковців до професійно-

орієнтованого спілкування, зокрема такого його різновиду як усне мовлення, що виявилось 

одним із основних каналів інформації, як у навчальній, так і у професійній діяльності, чим 

зумовлюється актуальність даної статті. 

Метою статті є дослідження специфіки навчання майбутніх авіаційних спеціалістів 

професійно-орієнтованому усному мовленню. 

Виклад основного матеріалу. Світові процеси глобалізації суспільства вимагають 

від сучасного спеціаліста достатньо високого рівня володіння іноземною мовою. У галузі 

авіації англійська мова є однією з загальновживаних міжнародних мов ІКАО, що сприяє 

ефективному здійсненню професійного спілкування, наприклад, між пілотом та 

диспетчером, особливо за умов якщо англійська мова не є їхньою рідною мовою. Науковці 

називають її професійно орієнтованою мовою авіаційного спрямування [6, с. 2].  

Авіаційна англійська мова виступає ефективним засобом спілкування у професійному 

середовищі. Нашу увагу привертає вербальне спілкування, як «форма соціальної взаємодії 

людей за допомогою мови, яка реалізується в мовленнєвій діяльності партнерів по 

спілкуванню» [7]. У своєму дослідженні ми зосередимось на аудіюванні, що здійснюється у 

специфічній комунікативній сфері авіації, якій притаманні стандартизовані форми, тобто 

певні комунікативні ситуації. 

Одним з етапів вербального спілкування, а саме його слухання, є розуміння. На 

прикладі професійно-орієнтованої мови радіотелефонного спілкування ми бачимо, що 
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результат розуміння діалогічного усного мовлення відбивається у певних діях, командах, 

повідомленнях, намірах пілота, диспетчера чи інших авіаційних спеціалістів.  

Ми погоджуємося з думкою українського філолога Ф. С. Бацевича щодо етапів 

аудіювання: розуміння поверхневого значення, це перша реакція, співвіднесення з 

контекстом у широкому сенсі (порівняння його з попередніми повідомленнями і 

прогнозування наступного шляхом висловлення намірів щодо подальших дій), розуміння 

глибинного значення (сутнісне розуміння повідомлення), співвіднесення з фондом 

професійних знань присупозицій, інтелектуально-емоційне сприйняття повідомлення, 

усвідомлення його змісту, концепту, а також інтенцій адресанта [1, с. 104]. 

Під професійно-орієнтованим аудіюванням ми маємо на увазі складну мовну 

діяльність з ознайомлення з професійно-важливою інформацією (оцінка, відбір, подальше 

застосування), пов‘язаною з професійною діяльністю у сфері авіації. Аналіз досліджень з 

проблеми сприйняття звукових сигналів у професійному спілкуванні показав, що об‘єктивні 

та суб‘єктивні труднощі перетворюють даний процес на надскладний. До об‘єктивних 

чинників, що ускладнюють професійне аудіювання майбутнього авіаційного спеціалістів, на 

думку Л. В. Бондаревої, відносяться технічні шуми, суворий ліміт часу, що відводиться на 

сприйняття повідомлення, раптовість отримання інформації; до суб‘єктивних науковець 

відносить особливості вимови, інтонації, індивідуальні акценти комунікантів [2, с. 23]. 

В умовах професійної діяльності авіаційних спеціалістів радіо є найзручнішим, 

доступним і, разом з тим, складним для сприйняття джерелом інформації. У зв‘язку із 

швидким темпом мовлення, дистанційністю, а саме відсутністю зворотного зв‘язку, 

відсутність невербальних засобів (міміка, жести, тощо), що можуть сприяти кращому 

розумінню, наповненість радіоповідомлень новою, складною інформацією і наявністю радіо 

шумів ускладнюють аудіювання. 

Є. С. Каптурова визнає дієвою умовою аудитивної діяльності іноземною мовою 

дотримання оптимальних параметрів (успішність, ефективність, адекватність, 

інтегративність) для вирішення комунікативних завдань, детермінованих практичними 

цілями [4, с. 93]. О. Ю. Малушко вважає запорукою ефективного сприйняття іноземної 

автентичної мови урахування лінгвістичних компонентів висловлення, індивідуальних 

особливостей комунікантів та умов спілкування [5, с. 10]. В. О. Цибанєва пов‘язує 

сприйняння та змістове переосмислення іншомовного аудитивного повідомлення з такими 

механізмами, як антиципація, сприйняття мовного потоку, пам‘ять, уява, логічне мислення. 

Тому майбутній авіаційний спеціаліст повинен бути здатний і готовий здійснювати 

сприйняття, розуміння та змістовне переосмислення усного іншомовного повідомлення 

[8, с. 46]. 

Ефективне професійне спілкування здійснюється за допомогою мовно-рухового 

механізму, механізму осмислення отриманої інформації, механізму сегментування мовного 

потоку, механізму пам‘яті, механізму вірогідного прогнозування. Сприйняття усної 

інформації майбутніми авіаційними спеціалістами не можливо без участі мовно-рухового 

механізму. Якість розуміння повідомлення залежить від якості мовлення, першим етапом 

якого, на думку Л. А Чистович, є артикуляційне розпізнавання почутого повідомлення. 

Науковцем встановлено, що уже на початку сприймання, тільки но виникає установка на 

слухання, органи артикуляції знаходяться в активному стані. Чим краще засвоєний звуковий 

образ слова, тим менше він потребує контролю, тому вимовляння відбувається у 

найскладніших ситуаціях, коли сформований образ слова ще не закріплений, або коли наявні 

певні шуми, що не переважають сприйняттю.  

Розглядаючи механізм осмислення, І. А. Зимня відмічає, що це процес становлення 

змістових зв‘язків і відношень між елементами та одиницями іншомовновного повідомлення, 

під час сприйняття відбувається неперервне порівняння отриманих сигналів з тими моделями 

та еталонами, які зберігаються у пам‘яті [3, с. 297]. Механізм осмислення тісно пов‘язаний з 

механізмом сегментування усного мовлення. І. А. Зимня стверджує, що у процесі 
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прослуховування реципієнт встановлює змістовні зв‘язки з частинами мовного матеріалу 

шляхом виділення суттєвих опорних пунктів [3, с. 299]. 

Механізм осмислення також невід‘ємний від механізму слухової пам‘яті. Від 

здатності утримувати у пам‘яті сприймаємий відрізок мовлення залежить процес розуміння 

інформації, можливості її логічної переробки. Механізм прогнозування іншомовного 

висловлення полягає у тому, що у процесі слухання реципієнт уже під час сприйняття 

першого слова фрази може прогнозувати з високою ймовірністю наступне слово. Майбутні 

авіаційні фахівці встигають слідкувати за послідовністю подій та структурними 

компонентами мови, які були неодноразово сприйняті раніше.  

Усі вищеозначені механізми сприйняття мовлення реалізуються комплексно. 

Інформація, що була успішно сприйнята та перетворилася на мовний досвід, знаходиться у 

довгостроковій пам‘яті, легко осмислюється та прогнозується реципієнтом у нових 

ситуаціях.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, до специфіки 

навчання майбутніх авіаційних спеціалістів професійно-орієнтованому усному мовленню ми 

відносимо опору на такі механізми сприйняття, як антиципація, сприйняття мовного потоку, 

пам‘ять, уява, логічне мислення. Особливого значення ми надаємо осмисленню почутого 

матеріалу та механізму слухової пам‘яті, механізму прогнозування. Перспективи подальшого 

вивчення проблеми будуть спрямовані на дослідження особливостей формування уяви та 

логічного мислення авіаційних спеціалістів під час сприйняття радіотелефонних 

повідомлень, оскільки це впливає на безпеку пасажирів, перевезення вантажів, та має 

значний вплив на роботу авіаційних фахівці в усьому світі. 
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The issues connected with the process of perception of professionally oriented 

communication of aviation specialists. 

 

Abstract 

The object of the study is the professionally oriented English. The background of the article 

is determined by the fact that an appropriate level of Aviation English will be a guarantee of 

reliability of the specialists of aircraft and air ways service. 

The main aim of the article is to outline the problems, connected with the process of 

perception of professionally oriented communication by future aviation specialists. 

The subject of the study is professionally oriented verbal communication in Aviation 

English, which proficiency is defined as ICAO Operational Level 4. An experienced aviation 

specialist should be able to give orders, make requests and offer to act, give advice, ask for 

permission, give undertakings, provide information about the past, present and future; describe 

intentions, discuss necessity, capacity, feasibility and possibility, manage pilot-controller dialogues, 

manage air traffic sequences, acknowledge, confirm, correct, read back, assess, describe states and 

ongoing processes, resolve conflicts, paraphrase and clear ambiguity. Language is designed to 

ensure unambiguous pilot-controller communication; that is predominantly oral and most often with 

no visual contact. The question of communication may not only impact the safety of the travelling 

public and individual careers, but also potentially have considerable economic repercussions on all 

individuals involved in the aviation industry. 

Attention is drawn primarily to the Aviation English as an effective means of verbal 

communication, and a form of social interaction of communicative partners. In direct communication 

it is speaking and listening. In our research work we focus on listening that is in the specific 

communicative sphere of aviation with its standard forms, certain communicative situations. 

http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/slovnyk
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The article deals with the sequence of perception (listening), which is executed through 

anticipation mechanism, perception of the language flow, memory, logical thinking. Special 

attention is paid to the mechanism of comprehension, mechanism of listening memory and 

mechanism of prediction. 

The prospects of further research will be directed to study the imagination and logical 

thinking of future aviation specialists, as it has a great impact on the passengers‘ safety, cargo 

transportation, etc..  

Key words: verbal communication, perception, oral communication, recipient, listening, 

aviation specialists, English. 
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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ 

У даній статті розглядається діалогічна взаємодія як основа комунікації між 

суб’єктами освітнього процесу в авіаційному ВНЗ. В процесі дослідження було встановлено, 

що діалог виступає методологічним принципом, методом і способом проектування і 

реалізації освіти, в якому посилюється роль учня як суб’єкта навчальної діяльності, 

спрямованої на народження нових знань та особистісне освітнє прирощення. Діалог має на 

меті організацію продуктивної освітньої діяльності студента та його самореалізацію у 

процесі діалогу.  

Ключові слова: діалог, взаємодія, комунікація, продуктивна освітня діяльність, 

авіаційний ВНЗ. 

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни в розвитку суспільства, 

реформування освіти на демократичних засадах, перехід на особистісно орієнтоване 

навчання та виховання потребують упровадження в освітній процес інноваційних 

технологій.  Усі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична 

педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, 

рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб‘єкт-суб‘єктних взаємин у 

педагогічному процесі. Враховуючи принцип гуманізації освіти як один із основних серед 

принципів перебудови сучасної освіти в Україні, доцільно зауважити, що саме діалог має 

сприяти підвищенню результативності навчально-виховного процесу. В ході реформування 

освіти та освітнього процесу особливо актуальною є проблема діалогічної взаємодії 

учасників навчально-виховного процесу, що зумовлює потребу у виявленні, науковій 

розробці та апробації ефективних способів організації взаємодії вчителя й студентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема взаємодії у навчально-

виховному процесі досліджувалася науковцями в різних аспектах. Так, дидактичні аспекти 

організації діалогу в навчальному процесі відображено в дослідженнях сучасних науковців, 

зокрема, Л. Балакіної, Л. Даниленко, В. Дьяченка, М. Лазарєва, В. Морозова, І. Риданової, 

С. Рябцевої, О. Савченко, Г. Селевка, В. Cєрікова, О. Ткаченко та ін.; характер дидактичної 

взаємодії між вчителем та учнем під час організації самостійної роботи досліджували 

А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий; педагогічну взаємодію і педагогічне 

спілкування як взаємодію педагога й учня розглядають О. Бодальов, І. Зимняя, В. Кан-Калик, 

С. Кондратьєва, О. Леонтьєв. Серед сучасних психолого-педагогічних досліджень 

обґрунтування діалогізації навчально-виховного процесу надається у працях Ш. Амонашвілі, 

В. Гриньової, В. Кан-Калика, О. Кіліченко, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Т. Сущенко, та ін. 

Проте загальне оновлення, яке уможливлює вже сьогодні вихід України на якісно інший 

рівень загального розвитку освіти й не стоїть осторонь проблеми суб‘єкт-суб‘єктних 

відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, вимагає розробки й 

впровадження в освітній процес нових методів, засобів і прийомів діалогізації. 
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Метою статті є висвітлення сутності діалогу як педагогічної позиції й  

методу організації навчального процесу в авіаційному закладі освіти. 

Виклад основного матеріалу. Як знаємо, комунікацію в широкому розумінні 

тлумачать як вербальний процес створення, передачі та інтерпретації інформації. Хочемо 

підкреслити, що значення комунікації в соціалізації та самореалізації важко недооцінити. 

Комунікація є універсальною умовою людського буття. По-перше, комунікація слугує 

каналом, по якому відбувається пізнання, по-друге, є засобом, що розвиває індивідуальність; 

по-третє, є способом передачі досвіду та розвитку вмінь [7, с. 24]. Так, однією з 

характеристик комунікації є її соціальна сутність. На думку відомого психолога 

А. Петровського, людина стає особистістю у процесі спілкування, а процес розвитку 

особистості немислимий без спілкування. У комунікативній діяльності відбувається 

самопізнання та самореалізація особистості. Саме спілкування є важливим засобом розвитку 

особистості, духовне багатство якої залежить від різноманітності міжособистісних відносин і 

рівня комунікативної культури [10]. Проте, оскільки вербальна комунікація в залежності від 

спрямування потоку мовлення може відбуватися як у монологічній, так і в діалогічній формі, 

вважаємо за доцільне наголосити саме на необхідності наявності в такій комунікації 

діалогічної взаємодії. Так, комунікація не зводиться суто до продукування мовлення, а 

включає як власне говоріння, так і сприймання. Традиційно, психолого-педагогічна наука 

наголошує на єдності трьох сторін у спілкуванні: обмін інформацією, інтеракція (взаємодія) 

та перцепція (взаємосприйняття).  

Процес спілкування функціонує на основі певної комунікативної ситуації, тобто 

певного фрагменту об‘єктивно існуючої соціальної реальності, системи взаємообумовлених 

конкретних чинників об‘єктивного і суб‘єктивного плану, які залучають людину до 

мовленнєвого спілкування і визначають її поведінку в межах акту спілкування [6]. Крім того, 

комунікація відбувається на основі певної інформації, тобто характеризується змістовністю. 

Так, на основі вище зазначеного виокремлюються різні види комунікації в залежності від 

ситуації та змісту: особиста, побутова, професійна тощо. 

Проявом професійної комунікації авіафахівців на робочому місці є ведення 

радіообміну. Радіообмін цивільної авіації є актом мовленнєвої взаємодії, обміном 

професійною інформацією між екіпажем повітряного судна та наземними диспетчерськими 

службами та/або іншими повітряними суднами, що здійснюється за допомогою 

високоякісних каналів зв‘язку. Зміст такому спілкуванню задають реальні обставини у зоні 

УВД, що виражаються у графічній та аудіовізуальній наочній формі на екранах приборів та 

пультів. Таким чином, радіообмін передбачає наявність двох сторін – учасників радіообміну, 

якими з боку повітря виступає командир екіпажу, а з боку  землі – диспетчери взаємодіючих 

пунктів управління повітряним рухом. Відносини між учасниками-комунікантами 

визначаються встановленими правилами ведення радіообміну. Серед двох комунікантів 

представник диспетчерської служби є головним, оскільки саме ним здійснюється передача 

вказівок на борт літака і ведеться контроль за рухом повітряного судна; так, комуніканти 

відрізняються власними функціями у діалозі. Тому, диспетчер займає дещо вищу позицію у 

порівнянні з екіпажем в ієрархічних зв‘язках комунікантів, а комунікація будується на 

вертикальних відносинах [1, с. 254]. 

Діалог радіообміну не передбачає зорового контакту між учасниками комунікації, 

відповідно поруч з мовним повідомленням у ньому відсутні невербальні коди жестів, рухів 

та міміки. Крім того, можливі ще й радіоперешкоди, які не завжди дозволяють сприйняти 

інтонацію мовлення. Отже, смислове навантаження повністю лягає лише на текст і слово як 

його одиницю, тому останні вимагають особливої уваги. Інші ж умови, пов‘язані з 

особливими характеристиками праці операторів особливо складних систем управління, а 

саме: гіподинамічним режимом діяльності, перевантаженням, великою емоційною та 

інформаційною напруженістю, дефіцитом часу, складністю прийняття рішень в особливих 

ситуаціях, теж мають значний вплив на процес перебігу радіообміну та продукування й 

сприйняття інформації її учасниками. 
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Радіообмін між диспетчером та пілотом здійснюється для того, щоб диспетчерські 

служби інформували екіпаж ПС про обставини в районі польоту, стан аеродрому, про 

радіотехнічне забезпечення польотів та посадки, екстрені випадки, а також контролювали дії 

ПС, а екіпаж зі свого боку інформував про виконання польотної ситуації, доповідав про стан 

ПС, одержав дозвіл для виконання того чи того етапу польоту [2, с. 8]. Отже, у процесі 

взаємодії пілот, знаходячись у повітрі, отримує інформацію про польотні обставини та умови 

прийому його ПС на землі, а диспетчер, перебуваючи на землі, – про те, що відбувається у 

повітрі на кожному конкретному ПС та про положення й стан літаків у певній повітряній 

зоні. На основі цього зв‘язку у системі «земля»-«повітря» відбувається управління 

повітряним рухом та запобігання небезпечним зближенням та зіткненням ПС одне з одним і 

з перешкодами на аеродромі та в польоті, тобто забезпечується впорядкований та 

ефективний рух літаків. Ключовим же поняттям та цінністю у процесі радіообміну є безпека 

людей. 

Відповідно до мети та завдань радіообміну між його учасниками застосовуються різні 

стратегії комунікативної взаємодії, а саме: інформування, запит, контроль (що реалізується в 

дозволі чи забороні). Відповідно, використовуються такі види мовленнєвих актів як квестиви 

(запити, уточнення), констативи (диспетчерські рекомендації, підтвердження прийому 

інформації, нерегламентовані форми), директиви (команди, розпорядження) та 

перформативи (доповіді про виконання), які виражаються у питальних, розповідних та 

спонукальних/імперативних реченнях. 

Радіообмін ґрунтується на принципах стислості та лаконічності, повноти та 

змістовності, ясності та однозначності або унеможливлення різнотлумачень [3, с. 43]. 

Процедуру радіотелефонного зв‘язку чітко визначено законодавством України (Правила 

ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі 

України) та нормативними документами ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації). 

Відповідно до перших, передача ведеться у стислій формі, звичайним розмовним тоном з 

використанням стандартної фразеології, під час здійснення радіопередачі повинно 

забезпечуватися чітке та задовільне приймання повідомлень. Для досягнення цієї мети 

екіпаж ПС, орган УПР або інший відповідний наземний персонал повинні: 1) вимовляти 

кожне слово виразно та зрозуміло; 2) дотримуватися такої швидкості мовлення, яка б не 

перевищувала 100 слів за хвилину. Якщо повідомлення, що передається на борт ПС, 

потребує запису, швидкість мовлення потрібно знизити для того, щоб таке повідомлення 

можна було записати; 3) зберігати гучність мовлення на постійному рівні; 4) знати техніку 

користування мікрофоном, особливо стосовно витримування постійної відстані до 

мікрофона, якщо не використовується модулятор з постійним рівнем; 5) під  час передачі 

довгих повідомлень необхідно робити короткі зупинки для того, щоб переконатися, що 

частота, на якій ведеться передача, не зайнята, та надати змогу оператору станції, що 

приймає такі повідомлення, в разі потреби, зробити запит на повторення неприйнятих частин 

повідомлення. 

Відповідно до вище зазначеного і будується вербальна взаємодія пілота та диспетчера. 

Комунікативна ситуація, зумовлена чинниками безпеки польоту та відсутністю загроз для 

життя і здоров‘я людей, віддзеркалюється у стандартному радіообміні. Комунікативна 

ситуація, зумовлена виникненням непередбачуваних ситуацій польоту, веде до 

нестандартного радіообміну [1]. Таким чином, радіообмін ЦА передбачає наявність текстів 

стандартних переговорів, які характеризуються заданістю тематики (необхідні етапи польоту 

та обов‘язкові сходинки радіообміну), особливою побудовою мовленнєвих форм згідно з 

правилами та стандартною фразеологією, та текстів, що відображають нестандартні ситуації 

ведення радіообміну [1]. 

Для текстів стандартних переговорів характерним є процес редукції, який змушує 

слухача відновити усе повідомлення. Передається лише логіко-семантична частина 

повідомлення, а аспектно-темпоральні дані можуть бути відновлені пілотом за допомогою 

екстралінгвістичних знань про ситуацію. Тобто, такі упущення направлені на зменшення 
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морфологічних та синтаксичних характеристик, концентруючи увагу лише на значенні. Так, 

характерним є вживання обмеженого вокабуляру, переважно термінів та професійних 

понять, спрощена граматика, прості та еліптичні речення, чіткий порядок слів, повтори.  

В умовах нестандартного радіообміну, коли стандартної фразеології не вистачає, 

значної ролі набуває природна мова, яка заповнює прогалини у комунікації. Проте, навіть у 

цьому випадку лексика обмежується ситуацією, а регістр визначається соціальним статусом 

пілота та диспетчера. Тому у нестандартних ситуаціях радіообмін передбачає вибіркове 

використання природної мови. 

Отже, можна зробити висновок про те, що комунікативна діяльність під час 

виконання типового професійного завдання ведення радіообміну має низку специфічних рис 

та особливостей, які пов‘язано як з мовними, так і екстралінгвістичними факторами перебігу 

цього процесу, і тому вимагає від авіадиспетчерів спеціально сформованих у процесі їхньої 

підготовки знань, навичок та вмінь.  

Проте, якщо діалогічна природа самого радіообміну є неминуче зрозумілою та 

невіддільною, то освітній процес підготовки до таких актів мовленнєвої взаємодії часто 

нелогічно та необгрунтовано позбавлений такої характеристики як діалогічність взаємодії 

між суб‘єктами. Слід наголосити, що педагогічний процес за своєю суттю є також актом 

обміну інформацією, однак ми наголошуємо на необхідності вибудови такого обміну саме на 

основі діалогу та рівноправності його суб‘єктів.  

Важливим у підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі є те, що освітній процес 

має так би мовити подвійну комунікативність. Комунікація стосується одночасно як 

організаційної, так і змістовної сторони освітнього процесу, тобто розуміється як власне 

взаємодія викладача та студента в організації навчального процесу, так і спеціально 

організована професійна комунікація в режимі студент-студент, викладач-студент, студент-

викладач, та яка часто виявляється у штучних фрагментах ведення радіообміну. Комунікація 

під час підготовки майбутніх авіаційних фахівців може відбуватися як рідною, так і 

іноземною мовою, та сприятиме формуванню готовності курсантів до самореалізації у 

професійній сфері. 

Слід підкреслити, що у наявній на сьогодні організації освітнього процесу, зокрема і у 

підготовці майбутніх авіаторів, у якості способу обміну інформацією часто використовується 

однобічна форма комунікації. Так, надається перевага інформативній стороні навчання та 

недооцінюється процесуальна, що сприяє засвоєнню студентами готових знань і нездатності 

самостійного їх здобуття та оперативного використання [9]. Такий монологізм перешкоджає 

індивідуалізації навчання, урахуванню особистісного начала студента та його самореалізації, 

він не відповідає комунікативній складовій сучасного життя. Ми вважаємо, що однобічна 

комунікація виправдана лише у разі відсутності або нестачі інформації, неможливості 

отримання її іншим способом, а насьогодні у більшості випадків це є не так. 

Таким чином, ефективнішою буде форма багатосторонньої комунікації, за якої 

можлива активність кожного суб‘єкта освітнього процесу, відсутність явних заходів 

управління і контролю з боку педагога, зростання кількості комунікативних актів між 

самими студентами. Взаємодія ж студента з іншими суб‘єктами освітнього середовища є 

важливою умовою самореалізації особистості студента: «лише через відносини з іншими 

індивідуальність формується та вільно само реалізується» [4, с. 107]. Ключовою одиницею 

взаємодії суб‘єктів освіти є діалог. Діалог виступає методологічним принципом, методом і 

способом проектування і реалізації освіти, в якому посилюється роль учня як суб‘єкта 

навчальної діяльності, спрямованої на народження нових знань та особистісне освітнє 

прирощення. Діалог має на меті організацію продуктивної освітньої діяльності студента та 

його самореалізацію у процесі діалогу.  

Традиційно, навіть за наявності певного діалогу в освітньому процесі, він 

застосовується у ракурсі «викладач-студент», коли студент слідкує за логікою вчителя і 

запропонованою йому формою розгортання цього діалогу. В нашому ж випадку, 

наголошуємо на необхідності діалогічної взаємодії усіх учасників освітнього процесу як у 
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режимі «викладач-студент», так і режимі «студент-студент» та «студент-викладач», за якої 

не просто допускається висловлювання з боку студента, а йому притаманна ініціатива у 

пізнанні нового та активна суб‘єктна позиція. Наявність такого діалогу має особливе 

значення у розвитку процесів мислення, усвідомленні самоцінності власної особистості, 

розвитку здібностей самостійного руху до мети. Все це сприяє формуванню готовності до 

самореалізації у професійній сфері. 

У діалогічному спілкування зникають суворо закріплені соціальні ролі «викладача» і 

«студента» [8], тобто стверджується особистісна рівність, відбувається центрація на 

потребах усіх суб‘єктів освітнього процесу, спостерігається відсутність емоційної напруги. 

Діалогічна структура освітньої комунікації розширює спектр пізнавальних та 

професійних мотивів студента. Урахування його суб‘єктності в освітній комунікації та 

надання йому можливості провадити активний вплив на перебіг навчального процесу 

посилює у студента інтерес до професії, відбувається емоційне та ціннісне наближення до 

неї, набуваються можливості вияву себе у ній та розвивається потреба професійного 

зростання. Включення студента в освітню комунікацію сприяє розвитку здатності 

особистості мобілізувати себе, цілеспрямовано та активно використовувати свої можливості 

для розв‘язання завдань, тобто проводити саморегуляцію. Крім того, сутнісною складовою 

розвинутого діалогічного спілкування та міжособистісного сприйняття, яка дозволяє 

розуміння іншої особистості та усвідомлення того, як вона сама сприймається іншим 

партнером по комунікації, є рефлексія [5, с. 88]. Таким чином, в процесі діалогічного 

спілкування за рахунок рефлективних процесів відбувається сприймання студентом себе 

через інших та інших крізь призму себе. Рефлексивні ж дії є однією з передумов формування 

готовності до професійної самореалізації. 

Не менш значущим є те, що в освітньому процесі, який є відкритим для студентів у 

комунікативному плані, процес засвоєння ЗУН студентами є більш продуктивним. Кожен 

учасник комунікації має можливість, зустрічаючись, зіштовхуючись з позицією інших 

учасників, просуватися у процесі конструювання власного професійного знання. 

Висновки. Діалог сприяє вираженню творчої активності студента, оскільки він 

дозволяє усвідомити свою значущість, зняти напруженість та невпевненість за рахунок 

посилення інтересу до навчального процесу. Така творча активність дозволяє 

взаємопов‘язати різнопредметні фактори, цілісно сприймати ряд взаємопов‘язаних 

навчальних проблем, діставати з пам‘яті необхідну в даний момент інформацію, а отже, і 

отримувати ґрунтовніші знання та покращувати процес здобуття готовності до професійної 

самореалізації. 
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Dialogic interaction as basics of communication between individuals of educational 

process in aviation higher educational establishments. 

Abstract 

The given article is devoted to the problem of dialogic interaction as basics of 

communication between individuals of educational process in aviation higher educational 

establishments.  

It is a well-known fact that communication can be interpreted as creation, transmission and 

interpretation of information. The demonstration of professional communication of aviation 

specialists at their working places is conducting radiotelephony communication. It can be viewed as 

a kind of interaction, exchange of professional information between a crew of an aircraft and an air 

traffic controller and other ground services.  

According to the objective and tasks of radiotelephony communication between its 

participants the following strategies of communicative interaction are to be used: informing, 

inquiry, monitoring. 

In the cases of emergency situations when the knowledge of standard radiotelephony 

communication is not enough, the natural language is of great importance because it fills the gaps in 

communication. But even in this case vocabulary is limited by the situation and register is identified 

by pilot and air traffic controller‘s social status. Because of this fact, in emergency situations 

radiotelephony communication foresees selective usage of the natural language.  

The dialogue stimulates the students‘ creative activity as it allows to understand them their 

significance, to decrease tension and uncertainty by means of increasing interest in educational 

process. Such creative activity gives an opportunity to connect different subject factors, have 

perceptual unity of the number of interconnected educational problems, get from the memory 

necessary at this particular moment information and also get deeper knowledge and improve the 

process of self-readiness for professional realization. 

Key words: dialogue, interaction, communication, productive educational activity, aviation 

higher educational establishment. 
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Вимоги  

до оформлення статей які подаються у збірник наукових праць 

«Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» 

Періодичність: 2 рази на рік. 

Статті приймаються до 1 жовтня та 1 березня. 

Вимоги до змісту та оформлення статті: 

Стаття повинна мати складові, що відповідають чинним вимогам до оформлення 

статей у фахових виданнях: 

Анотація – від 5 рядків. 

Ключові слова: не менше 5. 

Постановка проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Мета статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Список використаної літератури. 

References. 

Abstract. 

Англійською мовою дублюється інформація про авторів, назва статті. 

Технічні вимоги: 

Стаття має бути набрана у редакторі MS Word. 

Обсяг статті: 8‒12 повних сторінок. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 тис. 

знаків. 

Вимоги до оформлення: формат А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє – 2 см., нижнє 

– 2 см., ліве – 2 см., праве – 2 см., Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал –1,5,

абзацний відступ – 1,25 см. 

Посилання на джерела. Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога 

діє і для англомовних статей): 

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language

original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту 

бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. 

№147); 

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним

бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. 

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників тощо) 

подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. 

Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI).  

Назви джерел (не менш як 5) у списку літератури розміщуються за абеткою. 

Компонування тексту: 

УДК – у лівому кутку (обов‘язково); 

прізвище й ініціали автора (авторів) жирним шрифтом праворуч (Бандурко М.М.) а 

також науковий ступінь, звання, посада, місце роботи; 
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через 1 інтервал – назва статті великими літерами жирним шрифтом симетрично до 

тексту; 

через 1 інтервал – анотація та ключові слова українською мовою; 

через 1 інтервал – текст, 

через 1 інтервал список використаних джерел, references; 

через 1 інтервал – англійською мовою дублюється інформація про авторів, назва 

статті; 

через 1 інтервал – подається розширена англійська анотація (Abstract), не менше 30 

рядків. 

через 1 інтервал – ключові слова англійською мовою. 

Для авторів, які не мають наукового ступеня необхідна рецензія фахівця (кандидата 

або доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття. 

Матеріали, що не оформлені відповідно до зазначених вимог або не відредаговані, 

розглядатися не будуть. 

Стаття та відомості про автора (авторів) надсилається на E-mail: 

kafedra.kla.nau@ukr.net 

Більш детальну інформацію можна дізнатись за посиланням: http://ksgn.hol.es/vimogi-

do-statej/ 
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