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САМООРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ

           Процесс саморазвития будущих специалистов является
актуальной  проблемой  перестройки  системы  образования.  Это
управляемый  процесс  личностных  и  профессиональных  черт  студентов.
Важным  условием  осуществления  педагогического  управления  является
наличие личностных и профессиональных качеств преподавателя (эмпатия,
коммуникабельность, фасилятивність и другие). 

Ключевые  слова: самоорганизация,  самостоятельная  работа,
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METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER
AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE SELF-ORGANIZATION OF

INDEPENDENT WORK OF FUTURE ENGINEERS
            The process of self-development of future specialists is an actual problem
of the reconstruction of the education system. This is a managed process of per-
sonal and professional traits of the students. An important condition for the im-
plementation of the educational management is the availability of personal and
professional  qualities of  a  teacher  (empathy, communication skills,  faciliating
and others).
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВТЕХНІЧНИХ ВНЗ В ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ 
ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

Постановка  проблеми.В  сучасному  суспільстві  виникає
швидкий  розвиток  нових  технологій  в  багатьох  областях  інженерної
діяльності. Вимогигалузевих стандартів вищої освіти Українипередбачають
серйозну графічну  підготовку майбутніх  фахівців,  якість  якої  покликана
забезпечити  загальнотехнічна  дисципліна  «Інженерна  графіка».  Дана
дисципліна формує систему загальнопрофесійнихкомпетенцій, професійну
спрямованість  майбутніх  фахівців,  здатність  до  інженерної  інноваційної
діяльності  та  її  конструювання,  робить  значний  вплив  на  професійне  і
особистісне  становлення  майбутніх  фахівців,  сприяє  розвитку  їх
просторової уяви, творчого і конструктивного мислення. Тому у студентів
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технічних ВНЗ повинна бути чітко сформована професійна спрямованість,
так  як  її  присутність  та  висока  стійкість  буде  позитивно  впливати  на
майбутню професійну діяльність.

Ефективність  професійної  підготовки  майбутнього  фахівця  та
якість  освіти  загалом  визначаються  рівнем  сформованості  професійної
спрямованості сучасного фахівця [1, с 36]. Визначити рівень сформованості
професійної  спрямованості  студентів  технічних  ВНЗ  можна  завдяки
критеріям, які пропонується визначити в цій роботі.

Аналіз  останніх  наукових  публікацій.  Аналіз  психолого-
педагогічних джерел свідчить про те,  що проблема визначення критеріїв,
показників  та  рівнів  оцінки  студентів  до  професійної  діяльності
висвітлюється  у  працях  таких  дослідників  Н. Безгодова,  Н. Бібік,
В. Введенський, Т. Гороховська, М. Лісовий, В. Момот, А. Хуторський та ін.
Разом з тим, у науковій літературі не розкрито критерії, показники та рівні
формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі
вивчення  інженерної  графіки.  Сучасна  система  освіти  вимагає  від
майбутніх фахівців формування професійної спрямованості,  що зумовило
необхідність  визначення  критеріїв,  рівнів  та  показників  сформованості
професійної  спрямованості  майбутніх  інженерів  в  процесі  вивчення
інженерної графіки.

Мета статті полягає у визначенні основних критеріїв, показників
та  рівнів  сформованості  професійної  спрямованостіна
прикладістудентівспеціальностейрадіотехнічного  профілю  в  процесі
вивчення інженерної графіки.

Виклад  основного  матеріалу.  Визначення  критеріїв  -  одне  із
складних  завдань  педагогічної  науки.  У  психолого-педагогічних
дослідженнях для кількісної оцінки сформованості або розвитку якостей,
умінь,  навичок,  компетентностей,  спрямованості  підготовленості
обґрунтовується доцільність використання різних критеріїв.  Критерій (від
грец.  kriterion - засіб для судження) - ознака, на основі якої здійснюється
оцінка,  визначення або класифікація;  мірило оцінки  [2].  У довідковій  та
спеціальній літературі критерій визначається як засіб для судження, ознака,
на  підставі  яких  здійснюється  визначення  або  класифікація  чого-небудь,
мірило оцінки [3, 4, 5]. Питання критеріїв пов'язані із заходами підвищення
ефективності  професійної  діяльності.  Це  питання  про  те,  які  параметри
даного процесу необхідно вимірювати. 

У своїй роботі ми виходимо з наступного визначення: критерій - це
ознака,  на  підставі  якого  проводиться  оцінка;  засіб  перевірки,  мірило
оцінки. Іншими словами – це сукупність відмінних ознак, що дозволяють
здійснити  оцінку  сформованості  професійної  спрямованості  студентів
радіотехнічного профілю.

232



МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

У  нашому  дослідженні  ми  виділяємо  такі  критерії  оцінювання
професійної спрямованості:

 мотиваційний;
 когнітивний;
 технологічний.

Мотиваційний  критерійозначаєрівень  сформованості  професійної
спрямованості  особистості  майбутнього  радиста.Показниками
мотиваційного  критерію  виступають:  усвідомлення  важливості  професії
радіоінженера, соціальна відповідальність; мотивація досягнення успіху та
інтерес у професійній радіотехнічній діяльності.

Когнітивний  критерій  –  рівень  засвоєння  майбутнім  фахівцем
набутих  професійних  знань.  Показниками  когнітивного  критерію
виступають:  оволодіння  професійно-значимими  знаннями
(фундаментальними,  спеціальними,  психолого-педагогічними,
управлінськими,  науково-методичними,  предметними,  технологічними,
проектувальними); 

Технологічний  критерій  –  рівень  оволодіння  уміннями  та
навичками,  необхідними  для  професійної  діяльності  майбутнього
радиста.Показниками  технологічного  критерію  є  оволодіння  майбутніми
фахівцями  радистами  вміннями  роботи  з  інформацією,  орієнтація  на
самовдосконалення  в  радіотехнічному  проектуванні  через  графічну
візуалізацію задуму.

Розроблені  тестові  запитання  та  варіанти  відповідей  дозволило
авторам  виявити  три  рівня  сформованості  професійної  спрямованості
майбутнього радиста: високий, середній та низький.

Для  низького  рівня  характернане  сформованість  компонентів
професійної  спрямованості,  які  не  проявляються  як  інтегративна  якість
студента  радиста,  відсутня  зацікавленість  подальшому  професійному
розвитку,  негативне  ставлення,  відсутність  власних  цілей  та  інтересу  до
вивчення  технічних  дисциплін  (технічна  безграмотність)  та  майбутньої
професії  радиста,  слабка  сформованість  спеціальних  знань,  умінь  та
навичок, які не дозволяють повною мірою виконувати поставлені завдання,
відсутність  умінь  і  навичок  володіння  методами  і  механізмами  творчого
пошуку, навичок організації  самостійної діяльності,  у процесі  навчання не
проявляються  творча  активність,  самостійність,  слабке  просторове  і
структурне мислення майбутніх радистів, конструкторські вміння та навички
на рівні виконавця.

Студентам  середнього  рівня  характерні:часткова  сформованість
окремих компонентів професійної спрямованості, присутньою мотивацією
до професійної діяльності радиста, ситуативний прояв позитивних мотивів.
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Певні  спеціальні  графічні  знання,  які  дають  можливість  визначити
спрямованість професійної діяльності власну стратегію поведінки в різних
ситуаціях.  Знання  окремих,  методів  і  механізмів  винахідницької  творчої
діяльності. Низький рівень самостійності. Конструкторські вміння на рівні
виконавця. включають уміння виконання ескізів і робочих креслень деталей
і складальних креслень, аксонометричних проекцій, макетування окремих
елементів виробів.

Високий  рівень  характеризується сталим  розвитком  всіх
компонентів професійної спрямованості, студент-радист виступає суб'єктом
діяльності зі стійкими професійними мотивами, інтересом і сформованими
професійно  значущими  якостями,  наявністю  необхідних  знань  і  саме
освітніх  умінь.  Характеризується  наявністю  у  студентів  переконання  в
необхідності  дисципліни  «Інженерна  графіка»  геометричних  знань  і
графічних  умінь  для  професійної  діяльності  радиста.  Розвинена  система
знань,  вироблення  власного  стилю  в  галузі  графіки,  творче  володіння
конструкторсько-графічними вміннями та засобами, розвинене просторове і
структурне  мислення.  Уміння  організувати  самостійну  дослідницьку  і
проектну  діяльність  радиста,  вміння  критично  оцінювати  результати
діяльності.  Конструкторські  вміння  на  рівні  керівника  проекту:  пошукова
дослідницька діяльність, проектування базової форми, розробка загального
вигляду виробу, моделювання виробу, вибір  з'єднань,  підготовка текстової
документації, виконання креслень за допомогою AutoCAD.

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень.  В  роботі
визначеносукупність  критеріїв,  показників  та  охарактеризовані  рівні
сформованості  професійної  спрямованості  студентів  спеціальностей
радіотехнічного  профілю  в  процесі  вивчення  дисципліни  «Інженерна
графіка».  Дослідження професійної  спрямованості  студентів  проводилась
на  основі  мотиваційного,  когнітивного  та  технологічного  критеріїв.
Запропоновані  критерії,  рівні  та  показники  сформованостізабезпечать
можливість  проведення  моніторингових  досліджень  професійної
спрямованості, яке і є перспективою подальших пошуків у цьому напрямку
з метою визначення шляхів підвищення рівня професійної спрямованості
майбутніх радистів у вищих технічних навчальних закладах.
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ

СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

В статті  визначенні  критерії,  рівні  та  показники  сформованості
професійної  спрямованості  студентів  технічних  ВНЗ в  процесі  вивчення
дисципліни  «Інженерна  графіка».  Дослідження  проводилися  на  прикладі
студентів  спеціальностей  радіотехнічного
профілю.Сформованістьпрофесійної  спрямованості  визначено  на  основі
виявлених  показників  мотиваційного,  когнітивного  та  технологічного
критеріїв.

Ключові  слова: професійна  спрямованість,критерії  професійної
сформованості,  показники  професійної  спрямованості,  рівні  сформованості
професійної спрямованості, інженерна графіка,  студенти технічних ВНЗ.

А.Н. Козачко, А.А. Козачко
КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ

ГРАФИКИ

В  статье  определены  критерии,  уровни  и  показатели
сформированности профессиональной направленности студентов технических
вузов в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика». Исследования
проводились на примере студентов специальностей радиотехнического профиля.
Сформированность  профессиональной направленности  определено  на  основе
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выявленных  показателей  мотивационного,  когнитивного  и  технологического
критериев.

Ключевые  слова: профессиональная
направленность,критериипрофессиональнойнаправленности,показатели
профессиональной направленности, уровни сформованности профессиональной
направленности,   инженерная графика,  студенты технических вузов.

Kozachko O.M. , Kozachko A.O.
 CRITERIA AND LEVELS OF PROFESSIONAL ORIENTATION

FORMATIONFOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE
STUDY OF ENGINEERING GRAPHICS

In this article the criteria, indicators and  levels  of professional orientation
formation for students of technical universities  in the study "Engineering Graphics" is
determined. Research was conducted by students of radio engineering profile. Forma-
tion of professional orientation determined on the basis of identified indicators motiva-
tional, cognitive and technological criteria.

Key words: professional orientation, criteria of professional orientation, for-
mation levelsof professional orientation,engineering graphics, indicator of professional
orientation, technical universities students.

Стаття надійшла до редакції 07.04.2015

УДК 378
Монь А.О.

  Київ, Україна

ІДЕЇ НЕПЕРЕВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
У НАУКОВИХ ПОГЛЯДАХ О.Г. МОРОЗА 

Постановка проблеми
Прискорений  розвиток  суспільства  на  початку  нового  тисячоліття

обумовлює глибокі зміни в усіх сферах життя. На відміну від матеріальних
товарів і послуг, першочергового значення набувають знання та вміння їх
застосовувати  у швидкоплинному середовищі.  Зростає  динамізм перебігу
процесів  та  збільшується  інформаційний  потік.  Темпи  змін,  що
відбуваються,  вимагають  постійного  самовдосконалення,  підвищення
професійної  кваліфікації  індивідуума.  Виникли  нові  професії,  змінивши
вимоги  до  попередніх  та  ставши  більш  інтегрованими.  Такі  зміни  є
основою необхідності формування особистості, яка зуміє успішно жити в
цих нових умовах,  особистості  творчої,  відповідальної,  здатної  приймати
конструктивні і компетентні рішення в різних сферах життєдіяльності. 

236


	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	Збірник наукових праць
	Випуск 43 (47)
	Харків НТУ «ХПІ» 2015
	ББК 74в7



	V РОЗДІЛ
	УДК 37.013
	Петутіна О.О.,
	Петутина Е.А.
	Петутіна О.О.
	Petutina О.
	УДК 378: 37.032
	Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной целью были интервьюированы психологом 63 студента одного из вузов Украины в возрасте от 19 до 22 лет. Респондентов женского пола было 52 (82,54 %), мужского пола 11 (17,46 %). Преобладание женского пола обусловлено спецификой профессии как объектом образования. Набор респондентов обеспечивался критериями принадлежности к "организованному коллективу" (студенческие группы одной будущей специальности) и добровольности участия в исследовании. Таргетная направленность состояла в однотипном психологическом скрининге каждого студента (интервью + шкалирование) на предмет наличия тревожных состояний и их индивидуальная оценка в отношении возможной ассоциации с современными вузовскими обучающими технологиями. В исследовании была использована валидизированная Международная Шкала генерализованного тревожного расстройства (GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7), включавшая следующие 7 стержневых феноменологических состояний, возникающих в повседневной жизни студенческого социума: 1) переживание тревоги, нервозности или ощущения на грани срыва; 2) отсутствие возможности прекратить или контролировать тревогу; 3) сильное беспокойство по различным поводам; 4) трудность расслабления; 5) неусидчивость; 6) раздражительность и несдержанность; 7) тревожные предчувствия пугающих событий [11, 12].

	УДК 378
	Иванова Е.Н.,
	Казахстан
	Дальнейшее исследование может быть осуществлено в следующих направлениях: разработка технологической стороны проектировочной деятельности и ее отдельных блоков, определение классификационных признаков для учебных и учебно-профессиональных проектов.
	На современном этапе невозможно решать проблемы, возникающие в конструировании и организации воспитательно-образовательного процесса привычными способами. Высшие учебные заведения и школа нуждаются в специалистах, обладающих методологической компетентностью, высшей формой которой является методологическая культура. Поэтому методологические аспекты педагогического образования в последнее десятилетие находятся в центре внимания.

	V РОЗДІЛ
	Петутіна О.О. Педагогічна культура та етика викладача
	Иванова Е.Н. Роль самостоятельной работы в формировании профессиональной компетентности у студентов педагогических специальностей
	Наукове видання

	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	НТУ “ХПІ”, 61002, Харків-2, вул. Фрунзе, 21


