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WORK BASED LEARNING IN THE VOCATIONAL SCHOOLS OF 

FINLAND AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

 

Jarmo Korkiemäki 

Motor Vehicle Maintenance Manager, Finland 

 

The principal idea is that the students don’t have to know everything so much as 

they have to show what they can actually do in the workshop. Everything is based on 

the idea of showing what the student can do, not what the student know.  

 

  

 

Fig. 1. The base of students practice 

 

Practical studies starts whit work safety. It is very important that students know 

how to operate safely in the workshop and also which works needs special 

permissions or certificates to operate. 
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Fig. 1. Safety of students in practice 

 

EDUCATION SWITZERLAND 

 

Paul Zogg 

Тhe automotive college in Kayan, Switzerland 

 

Apprenticeship (VET) is the most common education = 2/3. Universities = 1/3. 

Dual education system – University studies after apprenticeship. Federalistic system of 

26 cantons. 
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System Products PAGE  

Apprentices have a working contract with a retailer, repairshop, or workshop. 

They are employees and work max. 45h/week and are paid a salary. They are trained 

in the workhop as well as at the nearest vocational school of the canton for 1 – 1,5 days  

week. Apprentices are participating in cantonal training at another college for 

additional learning, practizing, testing and final examination. Final examination is 

carried out at another workshop and college. The bearer is certified according to the 

Swiss educational system (EFZ). Some apprentices are attending middle schools in 

order to prepare themselves for higher education at polytechnic or university. 
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Most important issue is how to use different tools correctly. This matter is the 

key for successful repair or maintenance. Students must use as many tools as possible 

so that they can learn how to use it. Of course teachers have to show how different 

tools works and how to find out which tools is correct ones for the job.  
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Second thing is knowledge. Student don’t have to remember everything they 

learn in the theory lessons. They only have to understand how different systems 

operates in the car, for example: engine, transmission, air conditioning, etc. Then 

students have to know how to use different computer systems to find information for 

the car which they are working on. All the knowledge is in the internet, so students 

don’t have to memorize it, they only have to find it.  

With the new curriculum learning is moving out from the class rooms in to the 

practical and work based learning. Best way to learn is by doing, not by sitting and 

trying not to fall sleep in the classroom.  

Students can do self-learning in home using books or web based learning. Idea 

is that students can learn when they feel like it, not forcing them to learn.  

Every student is different as well as theirs learning paths. Motivated students can 

graduate sooner because they can use self-learning for the theory lessons and only do 

practical learning in the school. It is possible to do practical learning also in the 

workshops and car repair shops. Vice versa, the student is learning only theoretical 

subjects in the school and do occupational learning in the car repair shops.  

One popular way to teach is to join theory lessons and practical learning be 

means of bringing the theory to the workshops, this way students can see the actual 

thing what they are studying. By using multiple different exercises in the workshop, it 

is easier to keep interests in the learning and same time learn how to use tools correctly.  

 

REPORT OF PRACTICE - PASSPORT OF WORK EXPERIENCES IN 

ESTONIA 

 

Virgo Tiitsu 

Head of HMV-SYSTEMS BALTIC OÜ, PRODIAGS BALTIC OÜ, Estonia 

 

Some words as comments from me. As you can see, learning schemes are alike 

but completely different from practice.  
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In Germany and Switzerland, schools have a good theoretical foundation and 

employers provide practical part. In Finland and the Nordic countries, both theoretical 

and practical skills atre provided at the school. On workshop is shortened practice with 

employers.  

Estonian learning systems is alike Finnish. The studying time for automotive 

technicians is 3 years. Amount of practical jobs must be at least 50% of overall studying 

time. Students are on workshop practical for 1,5 months.  

The demand of giving grades by real experiences instead of theoretical 

knowledge is increasing. How to manage it?  

At the earlier days, there was a practice diary in use, where student wrote the 

logs of his experiences. It did not contain any information if the student really was able 

to fulfill all the tasks by himself and sometimes the real employer remained 

anonymous. On some cases, the student fulfilled all the practice time with tasks of 

changing tires. The employer was happy to have low cost employees and student was 

happy to get salary for his practical jobs. In general, the qualification of student did not 

increase. To avoid such situations the „passport of work experiences” was taken in use.  

The passport includes a list of work-knowledges what the student should 

achieve. If the employer is certain that student is able to fulfill requested jobs by 

himself, then the grade A, B or C is given and the employer confirms it by his signature 

and adds his contacts for further references. Some students gets their graduation at first 

time but some of them might need to repeat the exercises.  

The minimum sum of points is prerequisite to get to the qualification exams. The 

additional jobs (not listed jobs) must be marked into the empty slots in passport. 

Graduation: 

C- The student is able to carry out the task by himself but needs to be guided and 

verified. 

B- The student is able to carry out the tasks, but needs to be verified. 

A – The student is able to work by himself. No need for guidance or verifications. 
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The passport of work experiences is keep to students after graduating the school. 

It will be like a business card on competing for job and a proof of skills.  

The problem is the poor control of the obligation to fulfill the passport of work 

experiences. Little filled passport brings out of the teachers' poor work performance. 

Therefore weaker schools try to avoid those completely by finding various reasons.  

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ В СФЕРІ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Piotr Zając  

Dyrektor Motor School nr 2, Polska 

 

Вимоги ринку праці. У Польщі, за різними оцінками установ, що 

займаються аналізом автомобільного ринку, налічується близько 18 мільйонів 

автомобілів. У 2017 році було зареєстровано 544,6 тис. пасажирських і 

комерційних транспортних засобів, що на 14% більше, ніж у 2016 році. Продаж 

нових автомобілів, як популярних, так і преміум-брендів постійно зростає 

протягом багатьох місяців. 

Аналітична компанія КПМГ і Асоціація автомобільної промисловості в 

Польщі повідомляє, що в 2017 році було зареєстровано в Польщі 1 068 

електричних автомобілів (як правило, електричні та гібридні типу plug in), тобто 

збільшилось на 87,7% в порівнянні з попереднім роком. Одночасно на нашому 

ринку з'явилося 16 895 класичних гібридних автомобілів - збільшення на 68,1%. 

Популярність двоколісних транспортних засобів, особливо з великими, 

потужнішими двигунами, також зростає. У 2017 році збільшився відсоток 

продажів мотоциклів BMW та Harley-Davidson порівняно з попереднім роком. 

Пропорційно до кількості автомобілів на дорозі збільшується сума дорожньо-

транспортних аварій. Динамічно розвивається і ринок ремонту автомобілів та 

фарбування частин авто. 
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На підставі цих даних можна визначити напрямки розвитку автомобільної 

промисловості в найближчі роки і проблеми, з якими стикаються професійні 

школи, які навчають працівників для автомобільному ринку. Знання та навички 

наших випускників повинні відповідати очікуванням майбутніх роботодавців. 

Система польської освіти для професійно-технічної освіти при 

спеціалізації автомеханіка (спеціалізована школа автомобіля першого ступеня) 

триває три роки, і для  професії технік-механік (технікум) 4-х роки, але від 

2019/2020 року виросте до 5 років. У той же час після завершення технічного 

випускник коледжу може здати іспит на атестат зрілості, проходження якого дає 

право на вступ до університету. Учень з професією технік транспортних засобів 

отримує після здачі іспитів професійний сертифікат при закінчення школи. 

Трудомісткий процес освіти означає, що школи повинні динамічно 

реагувати на зміни в автомобільній галузі і змінюватити процес навчання, 

адаптувати його до потреб ринку праці. 

Метою для цього є тісні контакти з роботодавцями та їх участь в 

навчальному процесі. Ми вважаємо, що співпраця з автомобільними сервісами, 

установами та організаціями, що працюють в автомобільній промисловості 

збільшує можливість практичної підготовки молодих людей. Це дає змогу 

наблизити освіту до реальних умов праці. 

Поточна реформа системи освіти в Польщі пропонує додаткові можливості 

для внесення змін та змін до навчальних програм. Щоб підготуватися до цього 

завдання, ми спитали представників кількох потужних роботодавців, що вони 

очікують від недавно прийнятих на роботу працівників, які знання і навички 

повинні дати їм школа. 

Можна поділити їх очікування на декілька пунктів: 

 Знання про будівництво та експлуатацію автомобільних транспортних 

засобів, включаючи електричні та гібридні транспортні засоби, а також 

можливість виконувати основні операції з ремонту та технічного обслуговування 

в типових транспортних засобах. 
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  вміння аналітично мислити, робити висновки та шукати причинно-

наслідкові зв'язки. 

 вміння самостійно набувати знання з різних джерел, включаючи 

використання відповідних онлайн-ресурсів та джерел іноземної мови 

(англійською та німецькою мовами). 

  Бажання розвиватися, вдосконалюватися і вчитися протягом усього 

життя. 

 міжособистісні навички, в тому числі: спілкування, управління 

вербальним та невербальним спілкуванням, командна робота, асертивна 

поведінка та переговори. 

  Інтерес, пристрасть, пов'язана з автомобільними технологіями. 

  Спеціалізовані навички, пов'язані з використанням комп'ютерних 

програм, що використовуються в автомобільних сервісах, наприклад Audatex, 

SilverDAT, AutoData тощо. 

  Знання в галузі електротехніки та автомобільної електроніки 

 Підготовка до роботи в якості консультанта по обслуговуванню, а також 

у сфері врегулювання претензій та роботи в автошколах 

Ці очікування є великим викликом для автошколи не тільки через 

відсутність дидактичної бази в галузі електричних та гібридних автомобілів, 

електронних схем та програмного забезпечення. Існує також дефіцит 

кваліфікованих викладачів - вчителів, які можуть ефективно поянити проблеми, 

пов'язані з особистими та соціальними компетенціями, найсучаснішими 

технологіями та рішеннями, що використовуються в автомобілях, та 

технологіями ремонту. Існує також відсутність професійно-орієнтованих 

фахівців з іноземної мови. 

Ще однією проблемою є створення привабливої шкільної пропозиції для 

залучення молоді з високим освітнім потенціалом - організація занятть, які 

будуть розвивати інтереси та пристрасті студентів, зосереджуючись на 
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моторизації. Для вирішення цих завдань ми плануємо та виконуємо багато 

заходів щодо підвищення якості навчального процесу та забезпечення 

конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці. 

Практичні заняття. 1. Учні другого та третього курсів проводять 

практичні заняття в трьох підрозділах: 

- в школі знаходяться дидактичні майстерні, обладнані відповідними 

дидактичними засобами, інструментами та приладами, а також автомобілі під 

наглядом викладачів та інструкторів практичного-професійного навчання; 

- у практичному навчальному центрі – зовнішньому підрозділі, який навчає 

студентів різного профілю з спеціалізованим обладнанням та інструкторами 

практичного професійного навчання. 

- на автосервісі, в реальних умовах праці з опікунами. 

Заняття проводяться протягом усього навчального року, один день на тиждень. 

2. Студенти третього курсу мають професійну практику 160 годин (4 

тижні) в автосервісах, яка  ділиться на частини (2 тижні, 1 тиждень та 1 тиждень), 

адаптовані до розкладу навчання. 

Такий спосіб організації практичного професійного навчання забезпечує 

контакт з реальними умовами праці, реальними транспортними засобами, 

дефектами та ремонтом, а також організацією сервісних робіт та автомобільними 

компаніями. Заняття в школі та практика в навчальному центрі, завдяки 

наявності вчителів та дидактичних засобів, зміцнюють знання студентів та 

навчають його практичному використанню. 

Автомайстерні, в яких студенти проходять практичні заняття та 

професійну практику, підбираються відповідно до спеціалізації даного класу та 

переважної більшості великих авторизованих майстерень із сучасним 

обладнанням та автомобілями, наприклад Mercedes-Benz, Toyota, Skoda, Peugeot 

та Man. 
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Ми прагнемо якнайкраще облаштувати нашу школу, в даний час ми 

проводимо ремонт у наступних лабораторіях, адаптуючи їх до одержання знаннь 

та практичних навичок одночасно. 

 

 

 

Рис. 1. У практичному навчальному центрі 

 

 

 

Рис. 2. Дидактичні майстерні в школі 
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Рис. 3. На автосервісі 

 

Співпраця з автомобільним ринком. Прагнучи тісного контакту з ринком 

праці, ми встановлюємо співпрацю з організаціями, що працюють у 

різноманітних галузях автомобільної промисловості.  

Ми прагнемо навязати контакти зі організаціямииз яким будемо 

співпрацювати. Ефекти цієї співпраці: 

- Відкриттяя класів під патронатом: 

• Варшавського технологічного університету факультету автомобілів та 

робочих машин - дидактичні заняття студентів на факультеті, що проводяться 

працівниками університету, участь у заходах та змаганнях; 

• Управління дорожнього руху Головного управління поліції - додаткові 

заняття з безпеки дорожнього руху працівників міліції; 

• Man Poland - практичні заняття в службі MAN, додаткове навчання, 

участь у іспиті та отримання сертифікату; 

• Peugeot - практичні заняття на сайтах Peugeot 

• Польської палати автомобільної промисловості (PIM) - запланована на 

2018 навчальний рік відкрити клас з додатковими класами у сфері ліквідації 

рухових аварій та технології ремонту кузова та фарби; 
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• Porsche Inter Auto - практичні заняття в Porsche, Volkswagen, Audi, 

додаткові тренінги, робочі пропозиції для випускників. 

• Yamaha Motor Europe 

 Обладнання для дидактичних лабораторій 

• Yamaha Motor Europe - допомога в організації та оснащенні навчальної 

дидактичної лабораторії та адаптації їх до занять у будівництві та експлуатації 

мотоциклів. 

  

 

 

Рис. 4. Оснащення мотоциклами 

 

• DAT Polska - програма SilverDAT II доступна для дидактичних цілей, що 

дає змогу проводити розрахунки по ремонту тіла та фарби. 

• Toyota Polska - допомога у оснащенні навчальних кабінетів. 

 Підготовка та додаткові заняття 

• Представники виробників запасних частин та автомобільних установ 

проводять тренінги для студентів, наприклад, у сфері: будівництва та 

експлуатації подвійного маса моховика, регульованого щеплення, 

електромобілів, систем запалювання та ін. 
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• відвідування польського автомобільного інституту - заняття в галузі 

автомобільних технологій 

 

Кваліфікований викладацький склад. Педагогічний колектив та його 

контакт із реальними умовами роботи та навичками мають величезний вплив на 

викладання. У нашій школі є вчителі, які є авторами шести підручників з 

професійно-технічної освіти.  

 

 

 

Рис. 5. Видавнича діяльність викладачів 

 

В школі також працюють дослідники з Варшавського технологічного 

університету. 

 

Європейські програми. В останні роки школа взяла участь у європейських 

програмах щодо викладацького складу та студентів. 

 Erasmus + "Мережа з питань мобільності та інновацій у професійній 

підготовці", метою якої було розробка електронного підручника для студентів та 

викладачів шкіл автомобільної промисловості англійською мовою 
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 Участь у програмі "Польсько-Литовський Фонд Молодіжного Обміну" 

 Ерасмус + студентські поїздки з викладачами до Греції, Іспанії 

 Комплексні проекти "Erasmus +" "Досвід роботи молоді в Німеччині та 

Італії" та навчання професіоналів для вчителів у Болгарії 

 Комплексний проект на польсько-українській Фонд Молодіжного 

Обміну - поїздка до Львова 

Беручи участь у європейських програмах, ми хочемо зробити освітню 

пропозицію школи більш привабливою, покращити знання та професійні 

навички студентів, підвищити мотивацію студентів до навчання та розвитку 

мовних навичок з урахуванням професійних потреб. 

 

Викладання іноземних мов. Обмежені знання англійської та / або німецької 

мови анулюють використання іноземних джерел інформації, відстеження 

спеціалізованих публікацій та журналів торгівлі, використовуючи програми, що 

використовуються в автомобільних компаніях, що містять інформаційні та 

сервісні посібники. Знання іноземних мов також сприяє професійній 

мобільності. 

Ось чому школа приділяє велику увагу вивченню іноземної мови. 

Студенти, крім годин навчання іноземної мови, беруть участь в навчальній 

програмі, та у розширеному обсязі зі збільшенням кількості годин навчання. На 

четвертому курсі існує також мова професійного словника, в основному охоплює 

професійний словниковий запас. Участь у програмах молодіжного обміну також 

спрямована на знайомство та консолідацію професійного словника. 

У квітні в школі відкрився сучасний кабінет німецької мови. 
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Рис. 6. Клас англійської мови 

 

Електричні та гібридні автомобілі. Завдяки постійному збільшенню 

кількості електричних та гібридних автомобілів, що рухаються на польським 

дорогах, необхідне теоретичне і практичне приготування для обслуговування 

транспортного засобу цього типу. 

З метою зменшення впливу використаних транспортних засобів на 

навколишнє середовище вводяться нові та більш жорсткі стандарти викидів, а це 

сприяє створенню нових "чистих" методів електроживлення автомобіля. Наші 

студенти вже працюватимуть в інших умовах, обслуговуючи інші, новіші 

транспортні засоби. Школа повинна враховувати цей напрямок розвитку 

автомобільного транспорту, і тому ми зараз шукаємо підтримки від освітніх 

органів та представників промисловості, щоб почати освіту молодих людей у 

сфері нових енергетичних технологій, альтернативних машин. Нові навчальні 

посібники, семінари, навчальні матеріали та підготовка вчителів є незамінними. 

Висновки. Місія школи полягає у вихованні випускників, які можуть 

опинитися та працювати на ринку праці, творчі та відкриті для сучасних та 

інноваційних рішень та технологій. Для виконання цієї місії потрібна велика 
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дидактична та виховна робота. Обговорення та обмін досвідом та належною 

практикою  являються необхідними в часі конференції. 

Велике дякую за запрошення. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Вольтріх Олександр Валерійович 

Барський коледж транспорту та будівництва НТУ, Україна 

 

Сьогодні нагальною є необхідність побудови незалежної України за 

європейськими вимогами. В першу чергу - це створення належних умов для 

виховання, навчання та всебічного розвитку молоді, у тому числі майбутніх 

фахівців автомобільного транспорту. Досягти цього можливо шляхом 

цілеспрямованої діяльності освітніх закладів технічного спрямування, 

стратегічними завданнями яких є модернізація освіти - найважливішої ланки 

виховання майбутніх фахівців, формування освіченої, творчої особистості, 

піднесення освіти в Україні до рівня розвинутих європейських країн. 

Випускники закладів технічної освіти автомобільного спрямування повинні 

бути готові працювати в умовах постійного оновлення конструкцій і систем з 

урахуванням світових тенденцій розвитку транспортних засобів. Це мають бути 

дієві, конкурентоспроможні робітники з сучасним рівнем професійної 

компетентності, мобільності, готовності до впровадження нових технологій у 

автомобільну промисловість. 

Підвищення рівня підготовки техніків-механіків – одна з найважливіших 

умов підвищення ефективності автомобільного сервісу України на основі 

застосування прогресивних технологій технічного обслуговування і ремонту та 

сучасного діагностичного обладнання. 
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Для покращання змісту теоретичної і практичної професійної підготовки 

техніків-механіків автомобільної галузі необхідно привернути увагу до тих 

компонентів, які сприяють встановленню самостійності технічного мислення, 

формуванню розумових і практичних орієнтацій студентів. 

Будь-яка підготовка, особливо фахівців  автомобільної транспорту, 

складається з теоретичних знань і практичних умінь. 

Якщо брати для прикладу дисципліну «Автомобілі» - одну з основних для 

формування фахівця автомобільного транспорту, в якій детально вивчається 

будова і розглядаються процеси, що відбуваються в агрегатах і системах 

автомобіля під час його роботи, а також їх взаємодія, - то необхідно звертати 

увагу на теоретичну і практичну підготовку в однаковій мірі. 

Для вивчення теоретичної інформації про будову автомобілів у коледжі 

широко практикується розробка банерів власного виконання з будови і 

обслуговування автомобілів (рис. 1). Цей варіант підходу викладачеві і 

студентам дозволяє самостійно обрати інформацію, яка буде висвітлена, її об’єм, 

порядок і розміщення, що забезпечує найбільш продуктивну роботу під час 

висвітлення і вивчення конкретних тем. Незначні фінансові затрати дозволяють 

оновлювати каталоги, із зміною і ускладненням конструкції автомобілів, що 

постійно розвиваються. 

 

 

 

Рис. 1. Банери власного виготовлення 
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Для якісної теоретичної підготовки майбутніх фахівців автомобільного 

транспорту в коледжі розроблені плакати з будови автомобілів за всіма темами 

навчальної програми. Тому що та наочність, яка знаходиться у продажу сьогодні 

і пропонується для викладу інформації автомобільної тематики, у більшості 

випадків несе інформацію про автомобілі, які морально застарілі. Часто 

зустрічаються також певні неточності в інформації, яка зображена. Плакати – це 

мобільні нагромаджувачі інформації, якими користується не тільки викладач під 

час пояснення вузлових питань з теми, але й студенти під час підготовки до 

лабораторно-практичних занять (рис. 2). Тому вони повинні бути сучасними, 

точними і доступними для розуміння. Будь-яка інформація, що потрібна для 

детального вивчення певної частини теми, в короткий час може з’явитися  на 

плакаті знову ж у тій кількості і в тій послідовності, яка вважається викладачем 

необхідною для найкращого пояснення матеріалу з будови. 

 

 

 

Рис. 2. Плакати для підготовки  

 

Впровадження у виробництво вимог законодавства, сучасних технологій 

посилює вимоги до рівня професійної підготовки сучасного робітника. Якщо 

конкретно звернутися до змісту трудової діяльності техніка-механіка з ремонту 

автомобіля, то ми є свідками надзвичайно стрімкого розвитку 
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автомобілебудівної галузі, модернізації сучасних автомобілів, не говорячи вже 

про умови їх обслуговування. 

Кваліфікований технік-механік з ТО і ремонту повинен уміти дати раду 

сучасному автомобілеві і його системам, адаптуватися до вимог автомобільного 

сервісу, що постійно удосконалюється. 

Але ні банери, ні плакати не дають змоги охопити всю різноманітність 

особливостей автомобілів, які використовуються на теренах України. Тому під 

час підготовки студенти у коледжі користуються посібниками з особливостей 

будови конкретних автомобілів, двигунів чи агрегатів, які використовуються 

працівниками автомобільних сервісів України і несуть детальну інформацію про 

системи конкретної моделі (рис. 3). Не маючи можливості практичного розгляду 

всіх автомобілів останніх років випуску, студент може по них детально дивитися 

їхню будову. Це дозволяє випускникам бути на достатньому технічному рівні, не 

відставати від працівників автосервісів, що мають певний досвід роботи. 

 

 

 

Рис. 3. Методичне забезпечення 

 

Але виникає і наступне питання – доступ студентам до даної інформації у 

позаурочний час, коли немає змоги знаходитись у навчальному закладі і 

використовувати, описані вище, підходи у вивченні дисциплін автомобільного 
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спрямування. Тому ми активно використовуємо дистанційні форми подачі 

інформації (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Форми дистанційного навчання 

 

Одна з них - персональний сайт викладача. Його використання дозволяє 

оптимізувати навчальний процес у позааудиторний час, ефективно організувати 

самостійну пізнавальну діяльність майбутніх фахівців. Саме з цією метою і 

створено Інтернет - ресурс «Транспортні дисципліни БКТБ НТУ». Маючи велику 

кількість мультимедійних матеріалів, створено також канал на відеохостінгу 

«YouTube». 

Та все ж саме практичне навчання є основною формою закріплення 

теоретичних знань і самовдосконалення студентської молоді, спрямованого на 

формування свідомого прагнення до здобуття якісної професійної освіти. 

Практична підготовка, як складова  в  підготовці фахівців автомобільного 

транспорту у навчальних закладах на всіх етапах її становлення й розвитку, 

відіграє провідну роль у професійному навчанні фахівців. 

Для вивчення сучасного автомобіля неможливо обійтися без наочних 

стендів у розрізах. Тільки побачивши з середини двигун чи агрегат, студент 

зможе закріпити теоретичні знання, які отримав протягом періоду теоретичного 

навчання або самовивчення. Як приклад, показана варіативна коробка передач у 
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розрізах (рис. 5). Даний наочний стенд рухомий. Це дозволяє не тільки за 

допомогою мультимедійних матеріалів, а й наочно запропонувати студентові 

підхід до вивчення складних тем з будови автомобіля. 

 

 

 

Рис. 5. Варіативна коробка передач у розрізах 

 

Підготовка фахівця  автомобільної галузі не закінчується вивченням будови 

і роботи автомобіля. Сучасний автомобіль передбачає складний процес ТО і 

ремонту. Для того, щоб майбутній технік-механік вільно почувався на ринку 

праці, потрібно досконало виконувати демонтажно-монтажні роботи, проводити 

процеси ТО. Це можна досягти лише тоді, коли студенти під керівництвом 

викладача, але самостійно, виконують ці роботи. За допомогою стендів для 

демонтажу і монтажу двигунів і агрегатів студенти працюють за технологічними 

картами (рис. 6). Це дозволяє отримати глибокі знання з сучасних конструкцій 

автомобілів. 

Хоч студенти і мають грунтовні теоретичні знання з конструкції, але 

розібратися в сучасному автомобілі їм все ж важко. Аби полегшити процеси 

демонтажно-монтажних робіт, у коледжі запровадили ще одну інновацію: 

розробки власних технологічних карт на виконання даних робіт. Інстукційно-

технологічні карти, що наявні на даний момент, є  морально застарілими і не 
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можуть бути використані для підготовки сучасного фахівця з автомобільної 

галузі. 

 

 

 

Рис. 6. Робота студентів за технологічними картами 

 

Розроблені нами технологічні карти укладені за зразком інструкцій з 

ремонту заводів - виробників автомобілів і спрямовані, в першу чергу, на 

покрокове пояснення виконання робіт для студента, який за них береться 

 вперше (рис. 7,8). Тим самим ми використовуємо активні методи, які дають 

гарні результати. 

 

 

 

Рис. 7. Технологічні карти 
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Рис. 8. Загальний вигляд технологічних карт 

 

Застосування інноваційних підходів, нових типів організації навчання в 

коледжі забезпечується високим рівнем педагогічної майстерності викладачів 

спеціальних дисциплін 

Отже, практика формування психолого-педагогічної майстерності 

викладача підтверджує доцільність оволодіння ним структурою педагогічної 

діяльності, основами наукової організації педагогічної праці на засадах 

модернізації навчального процесу. Найбільш продуктивними є такі напрями 

діяльності як робота в інноваційному режимі, використання форм і методів 

активного навчання. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Бешлей Андрій Іванович 

ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж 

Національного університету «Львівська політехніка», Україна 

 

У статті розкрито сутність поняття професійної компетентності. 

Доведено важливість її формування в майбутніх інженерів автомобільного 
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транспорту. Розкрито специфіку здійснення цього процесу в умовах 

інформатизації вищої технічної освіти. 

Метою публікації є визначення напрямів із забезпечення якості 

підготовки фахівців автомобільного транспорту з позицій компетентністного 

підходу. 

Слід зазначити, що підвищення якості вищої освіти потрібно 

здійснювати з позицій компетентністного підходу, який передбачає 

відповідність професійної освіти і потреб ринку праці. 

Розвиток особистості студента і формування його готовності до 

майбутньої професійної діяльності є ключовими в теорії і практиці 

вдосконалення роботи сучасного вищого навчального закладу (ВНЗ). Саме під 

час навчання у ВНЗ відбувається первинне «освоєння» професії, визначаються 

життєва та світоглядна позиції молодої людини, вивчаються способи взаємодії, 

форми поведінки і спілкування. Вибір методів та засобів вдосконалення 

орієнтації в нових умовах багато в чому залежить від комунікативної 

компетентності і визначається розумінням її природи. Головною проблемою є 

побудова такої системи навчально-освітнього процесу, яка б оптимально 

враховувала особливості та закономірності не лише особистісного розвитку 

студента, а й професійного становлення його як спеціаліста.  

У добу інтенсивного розвитку техніки та високих технологій значно 

зростає роль професії інженера, що безпосередньо пов’язана з упровадженням 

інноваційних теоретичних ідей у реальних технічних доробках, із 

перетворенням науки на ефективну виробничу силу сучасного суспільства. У 

свою чергу це вимагає пошуку нових підходів до підготовки інженерних кадрів 

для різних галузей промисловості, зокрема автомобільного транспорту, які 

мають відрізнятися високим рівнем професійної компетентності та здатністю до 

фахової й особистісної самореалізації в умовах подальшого розвитку ринкових 

відносин. 
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За насиченістю і темпами зростання кількості дорожньо-транспортних 

засобів різних видів Україна наближається до передових розвинутих країн світу. 

Але за рівнем розвитку й ефективністю функціонування вітчизняна 

автотранспортна галузь значно поступається традиційно автомобільним країнам, 

і до вагомих причин такого відставання насамперед слід віднести відсутність 

чіткої взаємодії між окремими гілками галузевої еліти — виробничниками, 

освітянами і науковцями. 

Така взаємодія має бути передусім спрямована на тісне поєднання 

матеріально-ресурсної бази і накопиченого досвіду працівників підприємств та 

установ безпосередньо виробничого спрямування  з тими резервами, які 

криються у творчому потенціалі колективів профільних освітянських і наукових 

закладів. 

Практично протягом ХХ ст. автомобіль, як транспортний засіб, 

перетворився із примітивного «саморушійного візка» у досить складну і вартісну 

інженерно-технічну систему, яка постійно перебуває в динамічному розвитку і 

потребує вдосконалення на кожному етапі її життєвого циклу — проектування, 

виготовлення, реалізації, експлуатації й утилізації. 

Високоякісну підготовку таких фахівців мають здійснювати 

спеціалізовані навчальні заклади різного освітньо-професійного рівня. 

Навчальний процес у кожному закладі повинен здійснюватися з дотриманням 

сучасних вимог до обсягів і рівня знань випускників, з урахуванням усього 

спектра їхньої майбутньої виробничої діяльності та здатності до співпраці в 

межах глобалізованої міжнародної транспортної мережі. 

Головним завданням вищих навчальних закладів на етапі входження 

української освіти у всесвітній освітній простір є забезпечення високої якості 

професійної підготовки студентів . При цьому потрібно модернізувати зміст 

освіти та переглянути цілі й результати професійної освіти. 

Процес професійної підготовки студентів транспортної галузі України,  

характеризується процесом інтеграції в європейську систему, сучасними 
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тенденціями соціально-економічного розвитку країни, урахуванням мінливих 

умов глобального ринку, прискоренням темпів розвитку суспільства та 

загальної інформатизації середовища. 

З боку роботодавців висуваються всезростаючі вимоги до підготовки 

професійних кадрів, а саме: наявність системних знань та комунікативних 

якостей; здатність до самоорганізації; вміння креативно мислити; здатність до 

ефективної праці в умовах глобального ринку. 

Отже, потрібно впроваджувати інноваційний підхід до організації 

процесу підготовки фахівців автотранспортної галузі, який би враховував 

вимоги роботодавців, з одного боку, та цільові орієнтири вищої освіти, з іншого. 

В науковій літературі пропонуються різні підходи щодо визначення 

професійної компетентності, в межах яких вона розуміється як сукупність 

засвоєних знань, умінь, навичок, досвіду; теоретична, практична та психологічна 

підготовленість до професійної діяльності; інтегрована якість людини, 

особистісне утворення; здатність людини до успішного здійснення професійної 

діяльності тощо. Розгляд професійної компетентності з позиції різних підходів 

дозволяє схарактеризувати більш комплексно різні аспекти цього складного 

феномену.  

Особливу увагу приділяється опрацюванню наукових праць, в яких 

наводилась порівняльна характеристика традиційної й компетентнісного 

підходу в освіті. Зокрема, висловлюючи свої думки з цього питання, доктор 

психологічних наук О. Іванова відзначила, що метою освіти в руслі 

компетентнісного підходу є не засвоєння молодими людьми сукупності окремих 

знань, умінь і навичок, а забезпечення спроможності майбутніми фахівцями до 

продуктивної та ефективної діяльності в певній галузі, формування їхньої 

особистісної позиції щодо власного професійного й особистісного 

самовдосконалення. А тому головною відмінністю компетентнісного підходу є 

те, що його реалізація спрямовує суб’єкта навчання на осмислення цього 

процесу, рефлексивне оцінювання своєї професійної готовності, визначення 
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межі між власною компетентністю й некомпетентністю. А це у свою чергу 

вимагає забезпечення в процесі отримання студентами вищої освіти не просто 

нарощування ними обсягу фахових знань, а й набуття різнобічного практичного 

досвіду. 

Загальнокультурна компетентність формується в процесі освоєння блоку 

гуманітарних дисциплін, з яких при підготовці фахівця транспортної галузі 

визначальними є: 

-  філософія, що сприяє ефективному формуванню світогляду, 

культурно-ціннісних орієнтацій, цілісному засвоєнню спеціальної теорії, що 

обумовлює підвищення рівня системності; 

-  іноземна мова й, насамперед, ділова іноземна мова з активізацією 

спілкування на професійні теми; 

- основи права, де повинно формуватися уявлення про нормативно-

правову базу на транспорті, що обумовлює професійний підхід при 

транспортному обслуговуванні. 

Загальнопрофесійна компетентність відображає специфіку конкретної 

професії й формується в процесі освоєння блоку фундаментальних дисциплін, 

необхідних для всіх спеціальностей. Із блоку фундаментальних дисциплін для 

фахівців транспортної галузі визначальними виступають: 

- вища математика - ключовий предмет для оволодіння навичками 

логічного мислення й критичного аналізу; 

-  математичне програмування - істотно сприяє вирішенню практичних 

задач при оптимізації транспортного процесу і його елементів, а також 

обумовлює прийняття раціональних рішень у ринкових умовах; розвиває творчі 

здібності, що необхідно для системного підходу до процесу навчання; 

-  комп’ютерна техніка й програмування - прищеплює навички творчої 

активності та ініціативи, розвиває здібність до пошуку та узагальнення 

інформації, роботи з персональним комп’ютером, “офісним“ і прикладним 
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“предметним“ програмним забезпеченням, сприяє освоєнню новітніх інфор-

маційно-комунікаційних систем і технологій (електронні бази даних,  

Інтернет і т.п.). 

Спеціальна компетентність передбачає освоєння дисциплін 

спеціальності (профільної підготовки) в сукупності з практичним стажуванням 

на базі підприємств транспортної галузі. 

Впровадження компетентністного підходу до підготовки майбутніх 

фахівців транспортної галузі передбачає: 

-  визначення цілей професійної підготовки фахівців, що спрямовані на 

розвиток здібностей студентів щодо вирішення професійних проблем і задач із 

використанням знань, вмінь та професійного досвіду; 

-  внесення змін у зміст освіти з огляду на підсилення фундаментальної 

підготовки та впровадження практичної спрямованості професійної підготовки; 

-  застосування сучасних технологій навчання; 

-  оцінювання результатів вищої освіти, які полягають у здатності 

вирішувати професійні задачі різної складності. 

Отже, необхідна розробка положень та новітніх стандартів щодо заходів 

із забезпечення якості вищої освіти, які спрямовані на підвищення 

компетентності майбутніх фахівців та здійснити оцінку результатів 

застосування цих заходів, а саме: 

-  розробка критеріїв, показників та рівнів сформованості комунікативно-

мовної компетентності студентів, розробка критеріїв оцінки її якості, в тому 

числі з позицій знань ділової іноземної мови, економіки та права; 

- удосконалення стандартів фундаментальної підготовки студентів, у 

тому числі з позиції вивчення різних мов програмування, основ комп’ютерного 

моделювання й освоєння новітніх інформаційно-комунікаційних систем і 

технологій (електронні бази даних, Інтернет і т. п.); 

-  розробка стандартів формування певного рівня професійної 

компетентності студентів із впровадженням практико-орієнтованих підходів, 
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що дозволить випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці та 

активно інтегруватися в обрану ним професійну сферу з метою подальшого 

професійного самовдосконалення. 

-  розробка інтегральних критеріїв та показників оцінки професійної 

компетентності студентів та рівнів її сформованості. 

Таким чином, пропонуються основні напрямки щодо забезпечення 

якості підготовки фахівців автомобільного транспорту: 

-  забезпечення гуманітарної підготовки студентів для підвищення рівня 

комунікабельності та поглиблення знань ділової іноземної мови; 

-  забезпечення фундаментальної підготовки студентів із позиції 

вивчення різних мов програмування, основ комп’ютерного моделювання й 

освоєння новітніх інформаційно-комунікаційних систем і технологій, що 

зробить навчальний процес цікавим та мотивованим; 

-  розробка заходів для професійної підготовки майбутніх фахівців на 

базі підприємств та організацій під час проходження різних видів практики; 

-  спрямування теоретичних курсів та науково-дослідної роботи на 

систематизацію й подальше поглиблення знань і практичних навичок. Тільки 

системний підхід при вирішенні комплексних наукових та інженерних завдань 

дозволить отримати найбільш ефективні результати; 

-  формування в рамках окремих дисциплін «проблемних» лекцій, де 

розглядаються питання від класичних теоретичних підходів до практичного 

впровадження сучасних наукових розробок; 

-  застосування розвиваючих технологій навчання: ігрові технології; 

імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів, проблемне навчання, 

методи навчального діалогу й навчальної дискусії, робота в групах та ін.; 

- наближення процесу наукових досліджень і розробок до реальних умов 

роботи організацій, що використовують передові досягнення науки й техніки. 

Саме з урахуванням особливостей роботи сучасних підприємств можлива 

розробка складного наукового або проектного рішення, а також вирішення 
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практичних прикладних завдань різного характеру з урахуванням нових 

тенденцій і змін на ринку в умовах розвитку євроінтеграції; 

-  створення умов для обміну ідеями, знаннями, вміннями і науково-

практичним досвідом між студентами та викладачами з різних країн; 

-  сприяння розвитку сучасних освітніх технологій у вигляді розробки 

дистанційних курсів навчання та віртуальних науково-навчально-виробничих 

комплексів, які у відео-форматі в реальному режимі часу дозволяють вивчати 

та досліджувати об’єкти різної природи (системи, проблеми, технологічні 

процеси); 

-  розробка заходів для досягнення єдиного рівня якості вищої освіти на 

будь-якому ступені ОКР, що дозволить досягти визнання освіти при навчанні 

за кордоном та гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними 

закладами різних країн і розширити можливості вибору для студентів. 

А це означає, що підвищення якості підготовки фахівців транспортної 

галузі базується на посиленні практичної спрямованості освітнього процесу та 

представлення результатів професійної освіти, що обумовлює 

конкурентоспроможність фахівців на ринку праці. 

Безумовно, формування професійної компетентності є актуальним 

завданням для кожного вищого навчального закладу. Однак особливої 

значущості це завдання набуває щодо вищих технічних закладів, які здійснюють 

професійну підготовку майбутніх інженерів автомобільного транспорту. Адже, 

як зазначають фахівці (В. Голованов, М. Єріхов, Є. Сидорін, М. Федоров, Р. 

Хасанов [8; 9]), автомобільний транспорт є «кровоносною артерією» економіки 

будь-якої країни, а тому інтенсивний розвиток автотранспортної галузі є 

необхідною передумовою не лише для успішного функціонування господарства 

країни в цілому, але й для нормальної життєдіяльності кожного з його громадян. 

У свою чергу слід відзначити, що в сучасному інформаційному 

суспільстві, в якому обсяг інформації стрімко зростає, одним із важливих 

показників сформованості професійної компетентності людини є її володіння 
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вміннями працювати з необхідними даними. Тому, як цілком справедливо 

підкреслюють Ю. Ветютнєв і А. Макаров, професіонал відрізняється від 

посереднього фахівця насамперед тим, що спроможний своєчасно знаходити, 

аналізувати, оцінювати, інтерпретувати потрібну йому інформацію, а також 

грамотно застосовувати її у своїй професійній діяльності. Іншими словами, 

компетентний фахівець перевершує пересічного спеціаліста насамперед у 

царині навичок обробки інформації, а не у сфері «кількості інформаційних 

блоків та систематичності їх розміщування в пам’яті» [10]). 

Масштабність проблем у виробничій і науковій сферах ставлять особливі 

вимоги перед навчальними закладами різного освітньо-професійного рівня щодо 

необхідності підвищення рівня якості підготовки та перепідготовки фахівців, 

здатних забезпечити функціонування автомобільного транспорту в умовах 

сучасного моторизованого суспільства. До першочергових кроків на цьому 

шляху слід віднести наступні. 

1. В епоху ринкових економічних відносин процес надання освітніх 

послуг слід вважати повноцінним товаром ринку, що дає підстави застосовувати 

до професійної освіти всі вимоги та принципи ринкової економіки, включаючи 

необхідність надання належного рівня і якості знань, забезпечення 

конкурентоспроможності фахівців на ринку праці, прищеплення їм професійних 

умінь і навичок, готовності дотримання моральних і етичних цінностей. При 

цьому слід брати до уваги те, що саме висококваліфіковані спеціалісти здатні 

задовольняти потреби суспільства, розробляти й упроваджувати прогресивні 

технології. 

2. Привести навчально-методичну документацію у відповідність до вимог 

сучасних потреб, поклавши в основу стандарти підготовки фахівців кожного 

освітньо-професійного рівня, та внести необхідні корективи в навчальні плани і 

програми. Особливу увагу слід звернути на дотримання сучасних вимог галузі 

до змісту навчання, до рівня фахових знань і «вмінь, на встановлення 

раціонального співвідношення між циклами дисциплін, між обсягами 
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теоретичної і практичної підготовки. Це дасть можливість зменшити надмірну 

затеоретизованість навчання з одночасним посиленням практичної складової.  

3. Формування і збереження контингенту студентів слід вважати одним з 

найвідповідальніших етапів забезпечення якісної підготовки фахівців для 

автотранспортної галузі, дотримуючись принципу: яке насіння, таке й коріння. 

Щоб забезпечити відбір найкращого «насіння», необхідно профорієнтаційній 

роботі надати системний характер. Від досконалості форм і методів цієї роботи, 

включаючи особисту зацікавленість в її результатах виконавців, залежить успіх, 

а найголовніше — зарахувати на навчання тих, хто твердо вирішив присвятити 

своє майбутнє автомобільному транспорту.  

4. Наявна лабораторна і матеріально-технічна база повинна відповідати 

сучасним вимогам підготовки кваліфікованих фахівців. Навіть під час 

проходження навчально-виробничих практик освоєння студентами 

технологічного устаткування, яке використовується на підприємствах 

автотранспорту, з ряду об’єктивних причин в необхідних масштабах є досить 

проблематичним.  

5. Базовим стрижнем в освітньому процесі є наявність у навчальному 

закладі професійного висококваліфікованого колективу науково-педагогічних 

працівників. Саме на них і відповідальність цих фахівців покладається 

вирішення питань розроблення комплексів навчально-методичної документації, 

освоєння і запровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій, 

написання підручників і посібників, проведення наукових досліджень і 

залучення до наукової роботи студентів, здійснення профорієнтаційних і 

виховних заходів, постійне підтримання зв’язків із виробництвом, організація 

практик, керівництво дипломним проектуванням, підготовка до проведення 

занять тощо.  

6. Спрямованість навчально-виховного процесу на його відповідність 

вимогам сучасного автотранспортного виробництва — це, мабуть, один із 

основних і вирішальних факторів, від реалізації якого слід очікувати 
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найефективніших результатів підвищення рівня якості підготовки фахівців. 

Шлях до його здійснення пролягає через установлення корпоративних зв’язків 

між закладами професійнотехнічної освіти і підприємствами автомобільного 

транспорту та іншими фірмами котрі займаються ТО та ремонтом автомобілів.  

Висновок. Отже, можна підсумувати, що формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту є актуальною 

проблемою сьогодення, спрямованою на забезпечення відповідності підготовки 

цих фахівців висунутим з боку суспільства вимогам. Одним зі шляхів успішного 

вирішення цієї проблеми є застосування в освітньому процесі ВНЗ сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, що дозволяють значно розширити 

дидактичний інструментарій викладачів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ 

ВПОРСКУВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА  
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Курус Василь Миколайович, Галайчук Володимир Ярославович 

Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 

 

Визначено та проаналізовано такі параметри системи впорскування 

дизельного палива як залежність кількості впорскуваного палива від положення 

педалі акселератора (плунжера ПНВТ) в різних режимах роботи, залежність 

тиску впорскування від положення педалі акселератора та проведено 

дослідження часу падіння тиску форсунки, тобто її герметичність, а також 

візуальну оцінку стану розпилювачів. Порівнюючи отримані результати, можна 

проводити попереднє діагностування та дефектування, визначати несправні 

елементи та вживати заходів для їх усунення. Даний стенд, у порівнянні з 

професійним обладнанням, має незначну вартість, однак дає можливість 

наглядно провести дослідження основних робочих параметрів системи. 

Kлючові слова: форсунка, дизель, ПНВТ, подача пального, 

продуктивність, лабораторний стенд, розпилення, впорскування. 
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Постійне жорсткість екологічних норм, спроби отримати більшу 

потужність при менших витратах пального забезпечують появу всіх нових 

конструктивних рішень у паливній системі дизелів.  

Як відомо, принцип роботи дизельного двигуна кілька відрізняється від 

бензинових аналогів. Головним відмінністю можна вважати займання паливо-

повітряної суміші, яка відбувається не з зовнішнього джерела (іскри), а від 

сильного стиску і нагріву. Другими словами, в дизельному двигуні відбувається 

самозаймання палива. При цьому горючі речовини повинні подаватися під дуже 

високим тиском, так як необхідно максимально ефективно розпиляти горючі 

речовини в циліндрах дизельного двигуна.  

Слід відзначити, що тиск палива безпосередньо впливає на якість 

спалювання сумішей. Чим вона вище, тим дизельне паливо краще згорає, 

забезпечуючи більшу потужність і менший вміст забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах. І для отримання більш високих показників тиску 

використовувалися найрізноманітніші конструктивні рішення, що і привело до 

появи різних видів систем живлення дизелів. Причому все зміни торкались 

виключно двох елементів - насосів и форсунок. Інші ж складові - бак, 

паливопроводи, фільтруючі елементи, по суті, ідентичні у всіх існуючих видах.  

З урахуванням того, що повітря сильно зжимається, пальне також 

необхідно підігнати під високим тиском і ефективно розпилити. У різних 

дизельних ДВЗ тиск впорскування може відрізнятися, починаючи, в середньому, 

з відмітки в 100 Атм і закінчуючи вражаючим показником більше 2 000 Атм. 

Процес дослідження робочих параметрів та характеристик проводиться 

за допомогою лабораторного стенду, який зображений на рис. 1.  

На стенді  встановлений електродвигун 1 (див. рис. 1), який через пасову 

передачу приводить в дію ПНВТ. Потужність електродвигуна 1,4 кВт, частота 

обертання 1500 об/хв.  

На стенді встановлений односекційний ПНВТ розподільного типу. 

Привід ПНВТ здійснюється зубчасто-пасовою передачею від шківа 
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електродвигуна. Враховуючи збережене передаточне число приводу (1:2), 1500 

об/хв електродвигуна відповідає 750 об/хв вала ПНВТ, і відповідно 1500 об/хв 

колінчастого валу двигуна, що відповідає середній частоті обертання дизельних 

двигунів. На стенді встановлений фільтр тонкої та грубої очистки палива. 

На стенді встановлений лічильник, який призначений для обліку кількості 

палива, яке перекачує підкачуючий насос для підтримання тиску в корпусі 

насоса, дійсне значення цього тиску відображає манометр, встановлений в 

корпус насосу. 

 

 

Рис. 1. Стенд для дослідження параметрів системи впорскування 

дизелів: 

1 - вимикач стенду; 2 - шкала положення акселератора; 3 - соленоїдний 

клапан; 4 - манометр (тиск підкачуючого насосу); 5 - паливний насос високого 

тиску; 6 - манометри (тиск впорскування форсунок); 7 - форсунка; 8 - колба 

перевірки якості розпилення; 9 - мірна шкала; 10 - кран для зливу палива з колб; 

11 - паливний фільтр; 12 - зворотній клапан; 13 - важіль керування 
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акселератором; 14 - паливний бак; 15 -  кран перекриття зворотної 

магістралі; 16 - лічильник; 17 - кнопка керування соленоїдним клапаном;  

18 - електродвигун. 

 

На стенді встановлені колби перевірки якості розпилення, які служать в 

для імітації циліндрів двигуна. Внизу є мірні шкали, по яких визначаємо 

кількість палива, яке впорскується в циліндри. Оскільки всі форсунки 

відрегульовані на різний тиск впорскування, є можливість встановити 

залежності тиску та інших робочих параметрів форсунки. 

 

Таблиця 1 

 

Залежність кількості палива від часу впорскування 

 (акселатор – змішаний цикл) 

 

 

Форсунка 

Дійсна кількість палива, що 

впорскується, мл 

час впорскування, хв 

0,5 1 1,5 2 

№1 (тиск впорскування 65Атм) 5,5 14 23 34 

№2 (тиск впорскування 115Атм) 2,875 7,125 12,25 20 

№3 (тиск впорскування 160Атм) 2 5 9,125 16 

№4 (тиск впорскування 255Атм) 0,875 2 3,875 8 
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Рис. 2. Графік залежності кількості палива від часу впорскування 

(змішаний цикл) 

 

Даний дослід наочно продемонстрував, що форсунки з високим тиском 

впорскування мають хорошу залежність положення важеля акселератора і 

кількості впорскуваного палива на всьому діапазоні роботи від холостого ходу 

до максимальної подачі, особливо наочно це показала форсунка з найвищим 
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(245Атм) тиском впорскування, яка демонструє практично лінійну залежність 

кількості палива від кута повороту плунжера. 

Натомість форсунка з найнижчим (55Атм) тиском впорскування 

демонструє таку лінійність тільки в нижньому діапазоні положення 

акселератора, і після 50% положення акселератора практично не реагує на кут 

повороту плунжера, продовжуючи впорскувати практично ту-ж кількість палива. 

Це пояснюється тим, що незначне зусилля пружини форсунки, яке 

потрібно подолати плунжеру, призводить до того, що форсунка швидко виходить 

на свою максимальну подачу, тому діапазон подач такої форсунки значно 

вужчий за норму. Форсунки з тугішими пружинами, а отже і вищим тиском 

впорскування, мають плавне наростання кількості впорскуваного палива, і 

відповідно значно ширший діапазон роботи. 

 

Таблиця 2 

 

Залежність тиску впорскування форсунок від положення педалі 

акселератора 

 

Форсунка 

Тиск впорскування, атм 

акселератор, % 

хх 25 50 75 100 

№1 40 50 55 60 65 

№2 100 106 110 113 115 

№3 125 145 155 158 160 

№4 170 225 245 250 255 
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Рис. 3. Графік залежності тиску впорскування від положення педалі 

акселератора 

 

 

Даний дослід наочно продемонстрував, що форсунки з низьким тиском 

практично не реагують зміною тиску на зміну кількості впорскуваного палива, 

натомість-же форсунки з високим тиском впорскування показують хорошу 
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парабоїдальну криву залежності тиску впорскування від подачі палива 

плунжером. 

Це пояснюється тим, що слабка пружина форсунки з низьким тиском не 

може створити достатнього опору, відповідно форсунка незалежно від подачі 

палива плунжером починає надто швидко відкриватись і не може створити 

хорошого розпилення. Більш жорстка пружина створює достатній опір паливу, 

тому тиск впорскування росте разом зі збільшенням подачі палива плунжером. 

 

Таблиця 3 

 

Результати перевірки форсунок на герметичність 

 

Форсунка 

Час зниження тиску, сек 

залишковий тиск в форсунках, атм 

250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 

№1(тиск початку 

50Атм) 

        17 5 0 

№2 (тиск початку 

100Атм) 

      60 20 5 2 0 

№3 (тиск початку 

150Атм) 

    25 12 6 4 2 1 0 

№4 (тиск початку 

250Атм) 

120 63 37 25 18 13 9 6 3 1 0 
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Рис. 4. Графік залежності зниження тиску (герметичності форсунок) 

 

Даний дослід показав, що герметичність форсунки залежить не тільки від 

зусилля пружини, доказом цього є швидка втрата тиску форсункою №3, тиск 

впорскування якої високий, проте тиск в ній втрачається досить швидко, 

можлива причина – недостатньо щільне прилягання голки розпилювача. 
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Подальше визначення причини несправності можливе шляхом 

розбирання та дефектування, з заміною несправних складових та повторній 

перевірці на стенді 

Результати: 

1. Визначено залежність кількості палива від часу впорскування при 

періодичності фіксації 1хв. 

2. Визначено залежність кількості палива від часу впорскування в 

положенні акселератора, що відповідає холостому ходу, при періодичності 

фіксації 1хв. 

3. Визначено залежність кількості палива від часу впорскування в 

положенні 50% акселератора при періодичності фіксації 1хв. 

4. Визначено залежність кількості палива від часу впорскування в 

положенні 100% акселератора, при періодичності фіксації 1хв. 

5. Визначено залежність кількості палива від часу впорскування в 

положенні акселератора в змішаний цикл, при періодичності фіксації 1хв. 

6. Визначено залежність тиску впорскування форсунок від положення 

акселератора 

7. Визначено герметичність форсунок. 

8. Перевірено якість розпилення палива. 

 

Література 

1. Системи впорскування дизельних двигунів [електронний ресурс] / 

http://autoleek.ru/sistemy-dvigatelja/sistema-vpryska/sistemy-vpryska-dizelnyh-

dvigatelej.html 

2. Система подачі палива в дизельних двигунах: різновиди та відмінності 

[електронний ресурс] / http://krutimotor.ru/sistemy-vpryska-dizelnogo-dvigatelya/ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ З ABS 

АВТОМОБІЛЯ AUDI 80 

 

Курус Василь Миколайович, Галайчук Володимир Ярославович 

Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 

 

Для дослідження робочих параметрів гальмівної системи з ABS автомобіля 

Audi 80 розроблено спеціальний стенд, з допомогою якого можна проводити 

дослідження, що стосуються вивчення властивостей гальмівної системи за умов, 

наближених до експлуатаційних. На стенді можна знімати технологічні 

параметри антиблокувальної гальмівної системи. 

 

 

 

Рис.  1. Стенд для дослідження робочих параметрів гальмівної системи з 

ABS автомобіля Audi 80: 

1 – педаль приводу гальм; 2 – вакуумний підсилювач; 3 – головний 

гальмівний циліндр; 4 – датчик включення стоп-сигналів; 5 – гальмівні 

трубопроводи; 6 – гідравлічний блок ABS; 7- електронний блок управління 

системою ABS; 8 – гідравлічний манометр; 9 – гальмівний супорт; 
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10 – кронштейн кріплення  гальмівного супорта; 11 – датчик ABS; 12 – ротор 

ABS; 13 – короб для встановлення приводу роторів; 14 – лампочка стоп – 

сигналу; 15 – пульт керування стендом 

 

Особливості будови стенда: 

Гальмівні трубопроводи призначені для переміщення гальмівної рідини від 

головного гальмівного циліндра до робочих гальмівних циліндрів. На стенді 

встановлено два гальмівних трубопроводи, що з'єднують головний гальмівний 

циліндр з гідравлічним блоком ABS  і чотири гальмівних трубопроводи, через 

які гальмівна рідина поступає від гідроблоку ABS до робочих гальмівних 

циліндрів. Для встановлення манометрів застосовано гальмівні трійники і 

спеціальний перехідник для встановлення манометра для визначення тиску в 

головному гальмівному циліндрі. 

 

 

 

Рис. 2. Гідравлічний блок ABS: 

1 – гідравлічний блок; 2 – кришка блоку; 3 – зворотній насос; 4 – кронштейн 

кріплення гідравлічного блоку 

 2 

 3 

 1 

 4 
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Гідравлічний блок знаходиться між гальмівним трубопроводом від 

головного гальмівного циліндра і гальмівним трубопроводом до колісних гальм. 

Відповідно до команди  електронного блоку управління тиск в гальмівній 

системі підтримується постійним, зменшується або створюється знову. Однак 

цей тиск не може бути вище того, що створюється в головному гальмівному 

циліндрі після натискання педалі гальма водієм. Відповідно до встановленого 

програмного забезпечення блок формує керуючі сигнали на виконавчі пристрої 

- електромагнітні клапани і електродвигун насоса зворотної подачі гідравлічного 

блоку системи. 

       Гідравлічний блок об'єднує впускні і випускні електромагнітні клапани, 

акумулятори тиску, насос зворотної подачі з електродвигуном, демпфуючі 

камери. У гідроблоці кожному гальмівному циліндрі колеса відповідає один 

впускний і один випускний клапани, які управляють гальмуванням в межах свого 

контуру. Насос зворотної подачі підключається, коли ємності акумуляторів 

тиску недостатньо. Він збільшує швидкість скидання тиску. У гідравлічному 

блоці встановлюється два акумулятора тиску і дві демпфуючі камери за 

кількістю контурів гідроприводу гальм. Регулювання тиску здійснюється 

швидкодіючими  клапанами з електромагнітним приводом. Зверху на 

гідравлічному блоці розташовані поряд з штекерним з'єднанням ще два реле, 

одне  з них подає живлення до зворотнього насосу, через інше реле проходить 

управління електромагнітними клапанами. 

Електронний блок керування обробляє сигнали від датчиків частоти 

обертання. Одночасно він управляє гідравлічним блоком таким чином, щоб 

колеса не блокувалися. 

Поряд  зі складною обробкою сигналів і наступної за цим елементом логіки 

блок управління містить ще й схему блокування. З її допомогою прилад може 

перевіряти сам себе, розпізнавати зовнішні помилки і контролювати робочу 

напругу. Якщо встановлені неполадки, АБС відключається. На підставі 

електричних сигналів, що надходять від датчиків кутової швидкості, блок 
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управління ABS порівнює кутові швидкості коліс. При виникненні небезпеки 

блокування одного з коліс, блок управління закриває відповідний впускний 

клапан. Випускний клапан при цьому також закритий. Відбувається утримання 

тиску в контурі гальмівного циліндра колеса. При подальшому натисканні на 

педаль гальма тиск в гальмівному циліндрі колеса не збільшується. 

Як тільки кутова швидкість колеса перевищить певне значення, блок 

управління закриває випускний клапан і відкриває впускний. Відбувається 

збільшення тиску в контурі гальмівного циліндра колеса. 

Система включає в себе 4 датчика зміни кутової швидкості. 

 

 

 

Рис. 3.  Датчик ABS: 

1 – провід датчика ABS; 2 – кронштейн кріплення датчика;  

3 – електромагніт 

 

Частоту обертання кожного окремого колеса визначає датчик частоти 

обертання  і передає цю інформацію до блоку управління. Самі датчики частоти 

обертання складаються з магнітного сердечника і котушки і встановлені на 

невеликій відстані від зубчастої шайби - ротора. 

  1 

  2 

  3 
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В основу роботи колісних датчиків покладено принцип електромагнітної 

індукції. При обертанні колеса повз датчика проходять зубці і западини 

спеціального ротора і наводять в обмотці датчика електричний сигнал, частота 

якого пропорційна кутовій швидкості колеса та кількості зубців на роторі. При 

гальмуванні, як тільки датчик визначає, що колесо починає блокуватися, 

електронний блок, що обробляє сигнали від всіх датчиків, віддає керуючий 

імпульс електромагнітних клапанів гідравлічного блоку. 

Датчик ABS спочатку був розроблений для антиблокувальною гальмівної 

системи (ABS). З плином років ці системи безпеки удосконалювалися, і 

важливість датчика ABS безперервно зростала. 

На стенді встановлено 2 ротори ABS, які приводяться в дію від 

електродвигунів. 

 

 

 

Рис. 4. Ротор датчика ABS: 

1 – маточина ротора; 2 – вінець ротора 

 

  1 

  2 
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Ротор -  обертається, від чого зубчасті опуклості по його периметру залежно 

від швидкості проходять поряд з датчиком швидше або повільніше. Кожен 

зубець, що пробігає під датчиком, викликає в ньому короткочасне збільшення 

напруги. Таким чином, в датчику створюється електричний імпульс, що змінює 

свою частоту відповідно до частоти обертання. Сигнал, який виникає таким 

чином обробляється в блоці управління як інформація про частоту обертання.  

Дослідження різниці тисків в антиблокувальній системі гальм під час 

процесу гальмування при імітації блокування певних коліс. 

Згідно європейських стандартів діє наступне позначення відповідних коліс 

на автомобілі: VL – переднє ліве; VR – переднє праве; HL – заднє ліве; HR – заднє 

праве. Головний гальмівний циліндр позначається двома буквами ГЦ. 

1 Дослідження різниці тисків при блокуванні коліс передньої осі 

На початку процесу гальмування тиск в гальмівній системі однаковий.  

При збільшенні гальмівного зусилля та імітації блокування коліс передньої 

осі спостерігається наступне.  

Тиск в робочих гальмівних циліндрах передніх коліс (VL,VR) знижується 

до нуля за рахунок роботи зворотного насосу, яким керує електронний блок 

керування.  

В робочих циліндрах задніх коліс тиск збільшується до значення, які 

наведені в  таблиці 1.1. 

При зрівноваженні швидкостей роторів ABS , електронний блок зчитує 

інформацію з датчиків, подає команду на гідроблок і тиск в робочих гальмівних 

циліндрах передніх коліс зростає, а в циліндрах задніх коліс знижується за 

рахунок гідравлічного насоса  до значень, що наведені в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1 

Значення тисків в гальмівній системі в зазначеному режимі гальмування 

при блокуванні передніх коліс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процесі гальмування блокується 

передні два колеса (VL,VR) 

   

           - заблоковане колесо 

Тиск в гальмівній системі, bar 

ГЦ VL VR HL HR 

1. Початок гальмування коліс 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

2. Блокування коліс 

8 0 0 8 8 

12,5 0 0 12,5 12,5 

20 0 0 20 20 

3. Вирівнювання швидкостей 

коліс 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

7 7 7 7 7 

 

 

  VL 

 

  VR 

 

  HL 

   

    HR 
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2. Дослідження різниці тисків при блокуванні переднього і заднього 

правого коліс. 

       При збільшенні гальмівного зусилля та імітації блокування переднього і 

заднього правих коліс тиск в робочих гальмівних циліндрах переднього правого 

і заднього правих(VR,HR) коліс знижується практично до нуля.  

 

Таблиця 2 

Значення тисків в гальмівній системі в зазначеному режимі гальмування 

при блокуванні переднього і заднього правих коліс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процесі гальмування 

блокується переднє і заднє 

праві два колеса (VR, HR) 

   

           - заблоковане колесо 

Тиск в гальмівній системі, bar 

ГЦ VL VR HL HR 

1. Початок гальмування коліс 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

3 

5 

10 

2. Блокування коліс 

12 3-0-

12 

0 12 0 

17 5-0-

17 

0 17 0 

22 10-0-

20 

0 22 0 

3. Вирівнювання швидкостей 

коліс 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

9 9 9 9 9 

   

    HR 

 

HL 

 

  VR 

   

  VL 
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За рахунок цього на автомобілі заблоковані колеса розблоковуються і 

збільшують швидкість. А тиск в супортах переднього правого і заднього правого 

коліс збільшується до значень, які наведені в таблиці 1.2. При зрівноваженні 

швидкостей роторів ABS, електронний блок зчитує інформацію з датчиків, подає 

команду на гідроблок і тиск в робочих гальмівних циліндрах вирівнюється до 

значень, які подані в таблиці 1.2. 

Під час проведення дослідів можна спостерігати включення в роботу 

системи зворотнього гідронасосу. Насос відкачує гальмівну рідину від робочого 

гальмівного циліндра, ротор якого уповільнюється швидше ніж інші.  

При проведенні дослідів можна спостерігати фази гальмування: збільшення 

тиску, утримування тиску, скидання тиску, а також імітувати несправності 

гальмівної системи. 

 

Література 

1. Обслуживание и ремонт тормозной системы, легковые и коммерческие 

автомобили., "Алфамер Паблишинг". М. 2015, 192с. 

2.  Audi 80.  Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели 

с 1990 года выпуска, оборудованные бензиновыми и дизельными двигателями., 

Моноліт, 2012, 386 

 3. Інтернет- ресурси: 

http://carnovato.ru/sistema-abs-avtomobilya/ 

http://www.uniortools.com 

http://forceauto.com.ua 

http://www.audi-club.ru 

http://systemsauto.ru/active/abs.html 

  



57 
 

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ В СФЕРІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 

 

Дранівський Назарій Ігорович  

Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені  Івана Пулюя, Україна 

 

З початку набуття чинності Угоди про Асоціацію з ЄС в Україні плавно 

але стабільно спостерігається динаміка росту товарообороту між сторонами. При 

цьому, станом на листопад 2017 року, приріст товарообороту складав 27,6%, 

експорту - 32,7%, а імпорту – 23,9%. 

Це дає великий фронт робіт українським перевізникам, більшість з яких 

зацікавлені в роботі саме в західному напрямку. Характерною рисою 

українського ринку автомобільних перевезень є наявність великої кількості 

дрібних перевізників, які найчастіше оформлені як фізичні особи. 

На сьогоднішній день реалії є такими, що дуже мала кількість працівників 

задіяних в транспортних перевезеннях мають відповідну освіту в цій галузі. 

Більшість з них успішно працює за рахунок досвіду здобутого методом спроб і 

помилок, а також використовуючи старші професійні кадри що залишились з 

радянських підприємств.  

Останні кілька років в фірмах-перевізниках спостерігається тенденція до 

пошуку молодих кадрів що мають освіту у відповідному напрямку. Сьогодні 

випускник вишу чи коледжу може знайти вакансії на посаду логіста в межах: 

5000 -9000 грн/міс в провінційних містах до 16000 - 25000 грн/міс (Львів, Київ) 

(за даними сервісів Work.ua, robota.ua). Вимоги пропорційно до зарплати також 

суттєво відрізняються. Компанії що готові платити в середньому від 12000 

грн/міс. висувають до кандидатів ряд вимог, основні серед яких такі: мати 

обов’язковий досвід роботи на схожій посаді від 2 до 5 років, володіння 
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англійською, бути впевненим користувачем ПК, стресостійкість, бути готовим 

працювати в режимі 24/7.  

На сьогоднішній день навчальні програми та більшість опорних 

підручників та посібників для підготовки спеціалістів в галузі транспортних 

технологій є морально застарілими, незважаючи на сильну ґрунтовну базу 

поданих знань. Основною проблемою є те, що вони були розроблені та 

адаптовані під реалії роботи транспортної системи на радянському просторі зі 

стабільними або прогнозованими вантажопотоками, що відповідало потребам 

тодішньої промисловості та характеру централізованого управління. Сучасний 

ринок перевезень є стихійним та непрогнозованим, напрямки та обсяги 

вантажопотоків диктуються умовами вільного ринку як в Україні так і поза її 

межами. Велика «війна» за постійного клієнта між перевізниками починається з 

невеликої «битви» за відправку однієї партії в рейс. 

Як показує практика багато компаній, що готові надати транспортні 

послуги насправді є лише посередниками, з добре продуманим маркетингом 

(перші в пошукових запитах за ключовими словами пов’язаними з 

перевезеннями). Їх слід виділити окремо, так як в процесі роботи в них 

доводиться проводити дуже велику кількість часу за телефонними переговорами 

з клієнтами та водіями, що дуже виснажує. Тому велику увагу варто приділити 

психологічній підготовці молодих спеціалістів. 

Ще одною не менш болючою темою є мовний бар’єр. Успішний логіст 

сьогодні повинен впевнено володіти не менше ніж 2-3 іноземними мовами. Крім 

загальновизнаної міжнародної мови бізнесу – англійської, часто появляються 

вимоги і до знань польської мови. На жаль, попри старання викладачів іноземних 

мов на всіх етапах освітнього процесу, рівень володіння англійською в Україні 

один з найгірших в Європі (дані English Proficiency Index). Для належного 

виконання поставлених завдань спеціалісту крім загальновживаних фраз 

доводиться вільно використовувати і вузькоспеціалізовані терміни. Тому 

багатьом доводиться заповнювати прогалини в знаннях відвідуючи курси, 
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займаючись з репетитором чи самоосвітою. При переході з середньої у старшу 

школу а згодом у ВНЗ відбувається постійне нагадування та закріплення 

первинної мовної бази, через що залишається мало часу на прогрес та засвоєння 

нового матеріалу. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми може бути 

запровадження чіткої градованої програми вивчення іноземної мови, яка 

проходила б від першого до останнього класу школи, зі здачею екзаменів по мірі 

оволодіння певним рівнем. Позитивні зміни в цьому напрямку може зробити 

впровадження обов’язкового ЗНО з іноземної мови. 

В процесі навчання використовуються велика кількість мультимедійних 

та програмних засобів для виконання поставлених цілей. Студенти є вільними в 

процесі їх вибору, опираючись на їх вподобання та рівень користування кожним 

з них. При підготовці студенти отримують навики роботи з комп’ютерними 

програмами, для автоматизації широкого спектру виконуваних на 

автопідприємстві операцій. В галузі організації перевезень сьогодні є велика 

кількість найрізноманітніших програмних засобів, які можуть застосовуватися 

як в дрібних підприємствах так і в гігантських вантажних терміналах. Складність 

полягає в тому що на даний момент немає одного загальновизнаного 

оптимального програмного продукту, яким би користувалися більшість 

транспортних компаній (як 1С Бухгалтерія у економістів). Тому підготувати 

фахівців готових до роботи з ПЗ компанії-працедавця фізично неможливо, і 

навики роботи з ним отримуються безпосередньо в процесі роботи з ним. Вийти 

з цієї ситуації допомогла б розробка та популяризація єдиного комплексу 

програмного забезпечення, що міг би задовольнити вимоги як дрібних 

підприємств так і великих компаній, бути фінансово доступним для них, мав 

необхідний функціонал.  
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ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«АВТОМОБІЛІ». ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ. МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ПРОБЛЕМИ 

 

Костюк Павло Володимирович 

ВСП Львівський автомобільно-дорожній  коледж 

 Національного університету «Львівська політехніка», Україна 

 

«Автомобілі» як навчальна дисципліна займає ведуче місце в загальній 

системі дисциплін підготовки фахівців з обслуговування та ремонту автомобілів 

і двигунів. В ній розкриваються навчальні та виховні завдання підготовки 

майбутніх спеціалістів, зв’язки з іншими дисциплінами та практикою. Вивчення 

теорії необхідно постійно супроводжувати сучасними методами підвищення 

ефективності і якості навчання, раціональною організацією навчально – 

виховного процесу, активізацією пізнавальної діяльності студентів.  



61 
 

Процес вивчення студентами конструкції автомобіля необхідно постійно 

супроводжувати демонстрацією різних наочних засобів, практичними та 

лабораторними роботами.  

В практичній  реалізації викладання конструкції автомобіля необхідно 

керуватися політехнічним принципом вивчення техніки, котрий сприяє 

формуванню широкого загально технічного світогляду в студентів, вміння 

бачити та використовувати у своїй практичній діяльності закономірності 

фізичного змісту роботи машин і механізмів. 

Політехнічна направленість у підготовці молодших спеціалістів полягає не 

в тому, щоб вивчити всі моделі автомобілів, а втому, щоб пізнати основні 

принципи їх конструкції з точки зору наукових основ техніки та виробництва. 

Перше та основне завдання викладання дисципліни «Автомобілі» - це 

вивчення механізмів, приладів, деталей автомобіля. 

Друге, найбільш складне завдання – засвоєння конструкції та принципу дії 

механізмів та приладів. Матеріал тут конкретизований, об’ємний та вимагає 

точності викладання. 

Процес навчання – це процес двобічний. Він забезпечується активністю як 

викладача, так і студентів. Зворотній зв'язок – це головна мета і умова 

викладання. Досягнути його – основне завдання викладача. 

Особливістю дисципліни «Автомобілі» є те, що викладання становить 

певні труднощі для викладача. З одного боку, теорія базується на певних знаннях 

фізики, хімії, математики та використовує їх основні положення для пояснення 

конструкції та принципу дії автомобіля. З іншого боку обмеження в часі вимагає 

від викладача бути коротким у викладанні навчального матеріалу.  

Таким чином в процесі викладання зливаються в одне ціле дії викладача і 

студента, утворюючи гармонічний процес передачі та прийому знань, що 

називається дидактичним процесом. 
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Проблемне навчання. Останнім часом педагоги та психологи виявляють 

значний інтерес до проблемного методу навчання, при котрому засвоєння нових 

знань та формування вмінь і навиків здійснюються через  самостійні практичні 

та розумові дії студентів. При використанні проблемного методу навчання 

студенти отримують не тільки готові для запам’ятовування знання, але і 

навчаються самостійно оволодівати ними. Формуються такі важливі якості 

розумової діяльності студентів, як допитливість, вміння доказувати та шукати 

докази правильності зроблених висновків. 

Проблемне навчання – важлива форма активізації студентів. Його основні 

елементи – створення проблемних ситуацій, пошук їх розв’язків, процес 

розв’язання проблеми і практична перевірка правильності висновків. Перед 

студентами ставиться задача, яка викликає в них інтерес та бажання її розв’язати, 

але виявляється недостатність знань і досвіду. Студенти відчувають внутрішню 

потребу знайти вихід із ситуації, що склалася. Створюється протиріччя між 

пізнавальним і практичним завданням та рівнем знань студентів, що викликає 

інтенсивну розумову діяльність. 

Досвід викладацької роботи показує, що проблемне навчання доцільно 

розділити на три етапи. 

1 – й. Поставлену проблему розв’язує сам викладач, оскільки в студентів 

немає достатнього запасу знань і навиків для її самостійного розв’язку. 

2 – й. До розв’язування  проблеми залучаються студенти. Вони самостійно 

виконують деякі елементи розв’язку. 

3 – й. Всю проблему розв’язують студенти під керівництвом викладача. 

Наступний щабель проблемного навчання – дослідницька робота студентів 

в предметних гуртках, участь в тематичних конференціях, дискусіях, конкурсах. 

Шляхи розв’язання проблемних ситуацій різноманітні. Вони залежать від 

змісту навчального матеріалу, рівня підготовки студентів та індивідуальних 

особливостей викладача, від методики викладання матеріалу. Виникненню 

проблемної ситуації на занятті можуть сприяти питання на заперечення, котрі 
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ставлять студента в роль дослідника, котрий йде шляхом пошуку істини. Спершу 

він задовольняється здогадками та припущеннями, а після цього доказує 

правдивість положень. Вправи на заперечення рекомендуються сучасними 

дослідженнями психології сприйняття. Заперечення хибних тверджень простіше 

вдається студентам ніж ствердження істини правильних. Щоб заперечити 

загальні висловлювання, достатньо навести тільки один суперечливий приклад. 

Проблемну ситуацію на занятті можна створити завдяки контр прикладам. Їх 

доцільно застосовувати коли необхідно переконати студента в тому, що він 

помиляється. Корисно привчати студентів самостійно шукати контр приклади 

висловлювань, хибність яких необхідно доказати. 

При створенні проблемної ситуації перед студентами необхідно ставити 

пізнавальні завдання, які не потрібно плутати з навчальними та тренувальними 

завданнями. Розв’язування пізнавальних завдань веде до відкриття нових знань, 

методів розв’язку завдань, засобів пошуку знань. 

Одним з головних елементів створення проблемної ситуації – це 

продумане, чітке формулювання питань. Деякі психологи визначають питання, 

як особливу форму думки, котра стоїть між знанням та незнанням і таку, що 

створює перехід від незнання до знання. Для активізації розумової діяльності 

студентів необхідне вміння задавати питання та пропонувати завдання, котрі 

змушують студентів думати. 

Проблемна навчальна ситуація зазвичай створюється перед подачею 

нового матеріалу. У зв’язку з цим дуже важливо правильно сформулювати тему 

заняття та дати цільове скерування. Викладач повинен ставити конкретну і 

зрозумілу мету, а студент зрозуміти важливість завдання та зацікавитися ним. 

Мета заняття сприймається як необхідність , стає внутрішнім стимулом 

вольового процесу студентів. Пам'ять, увага приводяться в рух для досягнення 

цієї мети. У зв’язку з цим велику цінність становить пошуковий метод набуття 

знань, який передбачає самостійний розв’язок студентами  поставленої 

проблеми. Для цього викладач час від часу звертається до аудиторії з питаннями. 
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Педагогічна цінність пошукового методу в тому, що він підвищує інтерес 

студентів до матеріалу що вивчається, стимулює активну роботу думки і 

забезпечує свідоме засвоєння знань безпосередньо на занятті. 

Інколи викладання нового матеріалу будується на співставленні, 

порівнянні з попереднім, раніше вивченим. В такому випадку ставляться дві 

мети: повторити раніше вивчене та активізувати розумову діяльність при 

вивченні нового матеріалу. 

Викладач легко виявляє проблемні ситуації  при викладанні матеріалу, 

питання якого вимагають від студентів не стільки запам’ятовування навчального 

матеріалу, скільки його розуміння та вміння використовувати на практиці для 

самостійних висновків.  

Проблемне навчання можливе на будь - якому етапі засвоєння нового 

матеріалу. Наприклад головна передача автомобіля ЗиЛ 430431 має наступну 

конструкцію (виберіть потрібну їй характеристику): 1. Одинарна гіпоїдна. 

2.Подвійна. 3. З колісними редукторами. 4. Черв’ячна одноступінчаста. Для 

студентів достатньо знати конструкцію головної передачі ЗиЛ 430431, щоб 

впізнати серед варіантів правильний. 

Наведемо інший приклад. «Чому внутрішня поверхня сорочки 

охолодження циліндрів двигуна виконана з високою шорсткістю?  Чим це 

викликано?  Як по іншому можна виконати охолодження циліндрів? Як 

покращити конструкцію?» В даному прикладі необхідно знати властивості 

нагріву і охолодження поверхонь , мати глибоке розуміння сутності питання, а 

це і є проблемне навчання. Простого запам’ятовування матеріалу в цьому 

випадку недостатньо.  

В будові автомобіля значна частина матеріалу може викладатися методом 

проблемного навчання, коли перед студентами ставляться питання: «Чому? З 

якою метою? З чим це пов’язано? Як змінити і покращити конструкція?» 

Такі прийоми допомагають студентам самостійно засвоювати знання, 

стимулювати перехід до нових видів наукової діяльності.  
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Проблемне навчання включає дидактичні проблеми і проблемні ситуації. 

Але необхідно пам’ятати, що задача стає проблемою тільки тоді, коли існує 

широке поле для пошуку. Є питання, для відповіді на які потрібна лише 

репродуктивна діяльність, що характеризується виникненням «внутрішнього» 

питання, тобто питання має «нульову» проблемність. В таких випадках студенти 

вимушені виявити невідповідності або протиріччя між структурними 

елементами завдань. Проблемність закладається викладачем та розраховується 

на певний рівень знань, вмінь та навиків студентів. Цього може і не відбутися, 

якщо порушене необхідне співвідношення між змістом, формою та умовою 

завдання. Отже, проблемність має бути не тільки не нульовою, але і не 

перевищувати певного максимуму, де вона перестає бути проблемою. 

Структура проблемного заняття відповідає теорії пізнання і включає 

виникнення проблемної ситуації; постановку проблеми; висунення пропозицій; 

обґрунтування і докази гіпотез; перевірку правильності розв’язання проблеми. 

Проблема активізації розумової діяльності в процесі навчання актуальна 

ще й тому, що на сучасному розвитку науки необхідно готувати майбутніх 

фахівців до наукової діяльності, формувати в них навики самостійного 

накопичення знань, прагнення до самоосвіти. Практикою навчання спеціалістів 

з обслуговування автомобілів в навчальних закладах це використовується не 

повністю. Це пов’язане з пасивними методами навчання, коли знання студентів 

викладач перевіряє тільки контрольними запитаннями і завданнями для 

самопідготовки. Необхідно ширше впроваджувати в педагогічну практику такі 

дидактичні методи, які дозволили б усунути недоліки традиційного 

(інформативного) методу навчання. 

Підготовка викладача до заняття проблемного типу. Підготовка 

розпочинається з визначення рівня знань студентів, а не просто із загального 

уявлення про рівень знань групи в цілому. Для проведення проблемного заняття 

необхідно дослідити конкретні знання студентів, на базі яких викладач створює 

проблемні ситуації. 
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Заняття з елементами проблемного навчання розпочинається не з 

оголошення теми заняття, а з створення перед студентами проблемної ситуації. 

Розв’язуючи її разом з студентами, викладач вводить їх в світ нових знань. 

Розроблена послідовність проблемних ситуацій являє свого роду план уроку в 

традиційному його розумінні. 

Викладач підбирає інформацію для розв’язання проблемних питань і 

проблеми в цілому. Після цього необхідно ретельно продумати взаємозв’язок 

між проблемними ситуаціями і акцентувати увагу на цих зв’язках.  Наступним 

етапом підготовки викладача  до цього заняття є підбір наглядних посібників для 

формування проблемної ситуації. Заключний етап – це підготовка завдань для 

самостійної роботи.  

Безпосередньо зміст розв’язання проблемної ситуації на занятті можна 

представити як: 

 

Виявлення 

(формулювання ) 

проблемної ситуації 

Чітко сформулювати чого вимагає створена ситуація. 

Що відомо для розв’язання проблеми? Що необхідно 

знайти? Чи достатньо даних для розв’язання 

проблеми? Чи можна сформулювати проблему 

простіше? Чи розв’язували ви раніше схожі 

проблемні ситуації ? 

Висунення гіпотез та 

відбір з них 

оптимальної 

Які шляхи розв’язку проблеми можна 

запропонувати? Які труднощі виникають при 

розв’язані завдання при даній гіпотезі? Які переваги 

гіпотези ? Які раніше використовувалися гіпотези для 

розв’язання подібних ситуацій? Яка з гіпотез має 

більше переваг? 

Розв’язок проблемної 

ситуації 

За вибраною гіпотезою перевірити наскільки вона 

правильна для розв’язання даної ситуації. Чи не 
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залишилося щось поза увагою? Чи на всі питання 

проблеми дана відповідь? 

Аналіз розв’язку 

проблемної ситуації. 

Чи всі дані проблемної ситуації використані? Чи 

можна вибрану гіпотезу спростити або 

модернізувати? Чи правдивий результат? Чи можна 

отримане рішення реалізувати технічно?  

  

Приклад заняття з елементами проблемного навчання. 

Тема. Кривошипно – шатунний механізм. 

Проблема на заняття. Необхідно побудувати кінематичну схему КШМ 

деталі якого виконують наступні функції: циліндр спрямовує рух поршня, 

головка циліндра утворює камеру згоряння, картер являється опорою КШМ, 

поршень сприймає тиск газів, шатун зв’язує поршень з кривошипом, колін вал 

перетворює силу тиску газів на поршень в крутний момент, палець з’єднує 

поршень з шатуном, кільця ущільнюють поршень в циліндрі, вкладиші 

знижують тиск. 

     Всі ці функції необхідно перерахувати при формуванні проблеми на заняття з 

участю студентів. Для цього необхідно поставити перед аудиторією питання : 

«Яку функцію виконує КШМ ?». Викладач повинен систематизувати все сказане 

студентами, але зробити це потрібно від імені студентів. Якщо якась функція 

була пропущена її необхідно вияснити. Таким чином, загальна проблема на 

заняття поставлена.  

Щоб розв’язати проблему побудови кінематичної схеми КШМ необхідно 

розв’язати наступні проблеми: 

 Визначити особливості технічного виконання вузлів і деталей КШМ ; 

 Проаналізувати причини таких конструкторських рішень; 

 Чи відбуваються робочі процеси поршневого двигуна без прямолінійного 

зворотно – поступального руху в циліндрі ? 
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 Чому неможна безпосередньо передавати рух від поршневого двигуна на 

ведучі колеса без зміни поступального руху в обертовий ? 

 Чому обертовий рух легше передавати через вали і шестерні ? 

Вирішення першої проблеми. Для вирішення цієї проблеми визначаємо 

призначення блок – картера, головки циліндрів та прокладки. Чим визначається 

конструкція блок – картера? На це питання пропонується така відповідь 

студентів: типом механізму газорозподілу, методом охолодження, конструкцією 

циліндрів.  

Тепер розглянемо конструкцію решти деталей КШМ шляхом прямого 

співставлення та демонстрації різних типів його виконання за схемами – рядні та 

V – подібні. 

Студенти за завданням викладача виконують спрощений ескіз КШМ , на 

якому після вимірювання деталей наносять вказані викладачем розміри d та h. 

Визначається відношення ходу поршня до його діаметру. Після розрахунків 

викладач виносить питання хідності двигуна та пояснює його. 

Тепер вияснимо переваги коротко ходових двигунів. 

Можна також студентам запропонувати силу тиску газів на поршень, якщо 

тиск в циліндрі рівний, наприклад  5×105 Па. 

Закінчується заняття аналізом вимог, яким має відповідати кривошипно – 

шатунний механізм. 

Аналогічна побудова і по решті трьох проблемах. 

На цьому основні проблеми, що ставилися на заняття можна вважати 

розв’язаними. 

Найбільш глибокі і міцні ті знання, які студент здобув в процесі активної 

самостійної діяльності, котра базується на широкому впровадженні в навчальний 

процес дослідницького методу, проблемного і програмованого навчання, різних 

видів індивідуальної роботи студентів. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА КРОКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Осташук Любов Дмитрівна 

ВСП Львівський автомобільно-дорожній  коледж  

 Національного університету «Львівська політехніка», Україна 

 

У нашій країні близько 80% обсягу всіх перевезень вантажів  і 90% 

пасажирів забезпечується автомобільним транспортом, а відтак розвиток і 

підвищення ефективності автотранспортної галузі може істотно вплинути на її 

економічний стан. За   насиченістю і темпами зростання кількості дорожньо-

транспортних засобів різних видів Україна наближається до передових 

розвинутих країн світу, що є свідченням зростання її економічного потенціалу і 

підвищення добробуту та рівня життя народу. Але за рівнем розвитку й 

ефективністю функціонування вітчизняна автотранспортна галузь значно 

поступається традиційно автомобільним країнам, і до вагомих причин такого 

відставання насамперед слід віднести відсутність чіткої взаємодії між окремими 

гілками галузевої еліти -  виробничниками, освітянами і науковцями. 
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Економічна ефективність автомобільного транспорту і його 

конкурентоспроможність серед інших видів транспортних засобів буде 

визначатися наявністю належного фахового рівня кадрового складу, на плечі 

якого може бути покладений увесь комплекс проблем галузі. 

Особливу роль у досягненні прогресу мають виконувати представники 

автотранспортної еліти, інженерно-технічні працівники й адміністративно-

управлінський персонал, розробляючи та вдосконалюючи технологічні процеси, 

проводячи актуальні наукові пошуки, сприяючи оперативному впровадженню у 

виробництво різного роду інновацій, застосовуючи у практичній діяльності 

високоефективні важелі ринкової економіки та використовуючи при цьому 

засоби інформаційної та комп’ютерної  техніки. 

За останні роки в Україні сформувалась досить розвинута система 

сервісного та фірмового обслуговування автомобілів, включаючи найсучасніші 

моделі з достатньо складною структурною будовою і технологією монтажу. 

Такі автомобілі оснащені потужними й економічними двигунами 

внутрішнього згоряння, які за рівнем шуму і за наявністю шкідливих домішок у 

відпрацьованих газах повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів, 

комплектуються багатоступінчастими механічними або автоматичними 

гідромеханічними коробками переміни передач, чутливим та активним 

(регульованим) кермовим управлінням з гідравлічним або електрогідравлічним 

підсилювачем, надійною гальмівною системою, що включає повний перелік 

пристроїв активної безпеки: антипробуксовочну систему, електронний розподіл 

гальмівного зусилля, допоміжне аварійне гальмування, протизаносну систему, 

систему контролю динамічної стійкості, сприяючи максимальному підвищенню 

безпеки та здійсненню необхідного драйву у будь-яких умовах руху. 

Конструкції кузовів сучасних автомобілів за умови дотримання їх 

геометричних параметрів мають здатність поглинати та розподіляти сили й 

енергію удару при зіткненні з будь-якої сторони, передні і бічні подушки безпеки 

передбачають подвійну стадію розкриття з урахуванням маси пасажира чи водія, 
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а оригінальні ремені безпеки регулюються преднатяжниками і обмежниками. 

Значному підвищенню пасивної безпеки сприяють також конструкції відкидної 

педалі гальма і колонки кермового управління, що складається при ударі, 

поглинаючи при цьому його енергію. 

Сучасні автомобілі оснащені рядом систем автоматики, серед них: клімат-

контроль, датчик дощу, управління радіоприймачем, центральний замок із 

декодером, електропривод дзеркал із підігрівом, протиугінна система 

(іммобілайзер), бортовий комп’ютер, омивач фар під тиском, протиугінні та 

газорозрядні фари, тахометр тощо. 

Технологія сервісного обслуговування таких автомобілів передбачає 

забезпечення їх роботоздатності, дотримання жорстких нормативів по 

експлуатаційним параметрам, економічності та дизайну, застосування складного 

технологічного обладнання, стендів, підйомників, комп’ютерних, лазерних та 

електронних систем з необхідним програмним забезпеченням, що в сукупності 

сприяє підвищенню вимог до фаховості інженерно-технічних працівників, а 

отже, й до системи їх підготовки. 

До першочергових проблем, які виникають сьогодні в автосервісі і 

потребують залучення до їх вирішення науковців і освітян, слід, насамперед, 

віднести розроблення й удосконалення режимів і методів відновлення 

роботоздатності автомобілів, їх систем і агрегатів, вибір і обґрунтування 

діагностичних нормативів, оптимізацію кількості запасних частин і виробничого 

обладнання. Залишаються актуальними питання економії пально-мастильних і 

енергетичних ресурсів, збереження навколишнього середовища від забруднення, 

розроблення якісного програмного забезпечення. Підлягають науковому аналізу 

та розробці нормативні, правові, митні й організаційні положення і насамперед 

ті, від яких залежить економічна ефективність діяльності підприємств 

автосервісу. 

Необхідність дотримання міжнародних вимог до транспортування 

вантажів і пасажирів потребує вдосконалення організації та управління 
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автотранспортом на базі сучасних технічних засобів, проведення митного й 

екологічного контролю, раціонального формування дорожньої мережі, 

систематичної оцінки стану доріг, структуризації накопичення вантажів, 

координації перекидання й оптимального розподілу транспортних потоків за 

новими технологіями, включаючи використання космічних технологій у вигляді 

телекомунікаційних послуг і супутникової  навігації. 

Сьогодні наукові дослідження, які мають значення для автотранспортної 

галузі, здійснюються у спеціалізованих науководослідних установах та у вищих 

навчальних закладах професійного спрямування без належної координації та 

фінансування, без узгодження між виробничниками, науковцями і освітянами 

тематики пошуків, без їх ранжування за рівнями та розподілом між виконавцями, 

що породжує створення труднощів щодо залучення до наукової роботи молодих 

спеціалістів, недостатню економічну ефективність і результативність наукових 

розробок, появу цілої низки інших питань, які вимагають нагального вирішення. 

Масштабність проблем у виробничій і науковій сферах ставлять особливі 

вимоги перед навчальними закладами різного освітньо-професійного рівня щодо 

необхідності підвищення рівня якості підготовки та перепідготовки фахівців, 

здатних забезпечити функціонування автомобільного транспорту в умовах 

сучасного моторизованого суспільства. 

До першочергових кроків на цьому шляху слід віднести наступні. 

1. В епоху ринкових економічних відносин процес надання освітніх послуг 

слід вважати повноцінним товаром ринку, що дає підстави застосовувати до 

професійної освіти всі вимоги та принципи ринкової економіки, включаючи 

необхідність надання належного рівня і якості знань, забезпечення 

конкурентоспроможності фахівців на ринку праці, прищеплення їм професійних 

умінь і навичок, готовності дотримання моральних і етичних цінностей, 

притаманних цивілізованій людській спільноті. До забезпечення навчального 

процесу необхідними фінансовими і матеріально-технічними ресурсами освітнім 

закладам слід залучати зацікавлених фізичних і юридичних осіб, включаючи тих, 
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хто навчається, а також їхніх батьків, дотримуючись при цьому положень 

чинного  законодавства. 

2. Базовим стрижнем в освітньому процесі є наявність у навчальному 

закладі професійного висококваліфікованого колективу науково-педагогічних 

працівників. Саме на них і відповідальність цих фахівців покладається 

вирішення питань розроблення комплексів навчально-методичної документації, 

освоєння і запровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій, 

написання підручників і посібників, проведення наукових досліджень і 

залучення до наукової роботи студентів, здійснення профорієнтаційних і 

виховних заходів, постійне підтримання зв’язків із виробництвом, організація 

практик, керівництво дипломним проектуванням, підготовка до проведення 

занять тощо. Вимоги до цієї категорії працівників надзвичайно високі. Основні з 

них — це глибокі теоретичні знання відповідних дисциплін, досвід практичної 

роботи на виробництві і в педагогічній, науковій та виховній діяльності, високі 

моральні та загальнолюдські якості.  

3. Спрямованість навчально-виховного процесу на його відповідність 

вимогам сучасного автотранспортного виробництва — це, мабуть, один із 

основних і вирішальних факторів, від реалізації якого слід очікувати 

найефективніших результатів підвищення рівня якості підготовки фахівців. 

Шлях до його здійснення пролягає через установлення корпоративних зв’язків 

між закладами професійно-технічної освіти і підприємствами автомобільного 

транспорту. 

4. Формування і збереження контингенту студентів слід вважати одним з 

найвідповідальніших етапів забезпечення якісної підготовки фахівців для 

автотранспортної галузі. Щоб забезпечити відбір найкращого фахівця, необхідно 

профорієнтаційній роботі надати системний характер, охоплюючи нею 

загальноосвітні школи, ліцеї, професійно-технічні заклади спорідненого 

спрямування, підприємства автомобільного транспорту. Від досконалості форм і 

методів цієї роботи, включаючи особисту зацікавленість в її результатах 
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виконавців, залежить успіх, а найголовніше — зарахувати на навчання тих, хто 

твердо вирішив присвятити своє майбутнє автомобільному транспорту. Для 

збереження контингенту студентів протягом навчання потрібно здійснювати 

низку заходів, включаючи організацію додаткових консультацій, надання 

можливості навчатися за індивідуальними графіками тощо. 

5. Особливу увагу слід звернути на дотримання сучасних вимог галузі до 

змісту навчання, до рівня фахових знань і вмінь, на встановлення раціонального 

співвідношення між циклами дисциплін, між обсягами теоретичної і практичної 

підготовки. Це дасть можливість зменшити надмірну затеоретизованість 

навчання на нижніх освітньо-кваліфікаційних рівнях з одночасним посиленням 

практичної складової шляхом застосування тренінгів, імітаційних ігор, 

використання інформаційних засобів і освоєння сучасних автотранспортних 

технологій, готуючи майбутніх фахівців таких рівнів до виробничої  діяльності. 

6. Наявна лабораторна і матеріально-технічна база у профільних 

навчальних закладах є застарілою і не відповідає сучасним вимогам підготовки 

кваліфікованих фахівців, а придбання повнокомплектного вартісного 

обладнання й апаратури для короткострокового використання в навчальних 

цілях практично неможливе з економічних міркувань. Навіть під час 

проходження навчально-виробничих практик освоєння студентами 

технологічного устаткування, яке використовується на підприємствах 

автотранспорту, з ряду об’єктивних причин в необхідних масштабах є досить 

проблематичним. Вирішенню проблеми може сприяти створення 

спеціалізованих навчально-виробничих центрів, у яких мають поєднуватися 

проведення технічного обслуговування автомобілів з навчальним процесом 

майбутніх фахівців. До розроблення принципів утворення, функціонування і 

фінансування таких центрів в автотранспортній галузі, які за своєю суттю дещо 

схожі з технопарками, слід залучити зацікавлених виробничників, науковців і 

освітян. Створена таким чином матеріально-технічна база може 

використовуватись як потужний лабораторний полігон для проведення наукових 
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досліджень, а також при проходженні перепідготовки та в процесі підвищення 

кваліфікації працівників автосервісу різного рангу. 

Нині у глобалізованому світі набуває поширення практика поєднання 

професійної освіти з виробництвом.  

Проведений короткий аналіз проблем, наявних сьогодні у виробничій, 

освітянській і науковій сферах автотранспортної галузі України, свідчить про 

необхідність координації дій щодо їх вирішення, концентрації розумової 

діяльності галузевої еліти, раціонального використання матеріально-технічних 

засобів, узгодженого цілеспрямованого фінансування витрат, реорганізації 

системи управління, здійснення рішучих заходів з упровадження ринкових 

економічних відносин в кожну структуру, що можливо здійснити лише за умов 

налагодження інтеграції та тісної співпраці між ними. 

 

ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Пукало Марія Ігорівна, Гузьо Назарій Михайлович 

ВСП Львівський автомобільно-дорожній  коледж 

 Національного університету «Львівська політехніка», Україна 

 

Дослідження спрямоване на визначення основних проблем підготовки 

майбутніх фахівців автомобільного транспорту та шляхи підвищення якості їх 

навчання. Виокремлено три рівні їх готовності. Проведений статистичний аналіз 

успішності студентів в умовах навчального закладу за традиційними та 

активними методами навчання. А також проаналізовано готовність фахівців 

автомобільного транспорту в умовах ринку праці. Наведені результати 

дослідження орієнтовані на активних методах навчання.  

Ключові слова: фахівець з автомобільного транспорту, компетентність, 

готовність майбутніх фахівців, активне навчання. 
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Мета дослідження: проаналізувати ефективність активних методів 

навчання при підготовці фахівців автомобільного транспорту в умовах 

навчального закладу та ринку праці. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується динамічними змінами всіх сфер діяльності, зокрема і 

автомобільної галузі. Перед начальними закладами постає завдання підготувати 

фахівця, який би задовольняв потреби теперішнього цифрового суспільства. 

Тому інтенсивність процесу навчання та активізація пізнавальної діяльності 

студента вимагають нових форм навчання, які дозволили б за короткий час 

засвоїти багато навчального матеріалу. Це продиктовано тим, що зріс обсяг 

інформації, а, отже, і кількість знань, якими повинні володіти випускники 

навчальних закладів. Одним із аспектів підготовки є використання активних 

методів навчання, які передбачають використання знань і навичок на практиці, 

які учні отримують в процесі навчання. Активні методи навчання дозволяють 

підвищити готовність майбутніх фахівців автомобільного транспорту. 

Аналіз досліджень і публікацій.  Вперше термін «активне навчання» був 

введений англійським ученим Р. Реванс [1]. Зараз існує безліч способів 

активного навчання для кращого зберігання інформації, Виражені в обговорення 

ідей, загадки, написання резюме, робота в парах тощо [2]. Основними 

категоріями активного навчання є методи навчання та інструменти, стилі 

навчання, з метою залучення молоді та викладачів в освітні ігри [3]. Активне 

навчання є переважаючим для зайнятих корпоративних учнів, які залучають 

можливості сучасних технологій: спільні віртуальні класи, мозговий штурм, 

онлайн-дошка [4]. Слід зазначити, що дослідники при цьому викорисютовують 

різні платформи для дистанційного навчання, хмарні сервіси тощо.  

Виклад основного матеріалу. Готовність майбутнього фахівця до 

професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту визначає його 

професійна компетентність. Професійна готовність студента – особистісна 

якість, яка проявляється в позитивній самооцінці себе як суб’єкта майбутньої 
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професійної діяльності та прагненні займатися нею після закінчення закладу 

вищої освіти [5]. Вона допомагає молодому фахівцю успішно реалізовувати 

професійні функції, правильно використовувати набуті знання і досвід, зберігати 

самоконтроль і долати непередбачені перешкоди. Професійна готовність – 

вирішальна умова швидкої адаптації випускника до умов праці, подальшого його 

професійного вдосконалення і підвищення кваліфікації. 

Для визначення готовності майбутніх фахівців автомобільного транспорту 

до професійної діяльності виберемо показники успішності за результатами 

залікової роботи з базової дисципліни (Двигуни внутрішнього згоряння), яка 

відповідає за одержання знань певного рівня, результати дипломного 

проектування, що доповнює вміння студента, а також навчально-виробнича 

практика (або переддипломна практика), що відповідає за навики майбутнього 

фахівця (рис. 1). 

готовність майбутніх фахівців 

автомобільного транспорту 

 

Професійна 

компетентність 

 

 

знання  вміння  навики 

Критерії оцінювання: 

показники успішності, % 

залік, 

екзамен 

 дипломне 

проектування 

 навчально-

виробнича 

практика 

 

Рис. 1. Схема визначення готовності до професійної діяльності 
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Пропонується виокремити три рівні готовності щодо знань, вмінь та 

навиків, які наведені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Рівні готовності майбутнього фахівця автомобільного транспорту 

Рівні 

готовності 

Знання Вміння Навики 

 

Б
аз

о
в
и

й
 

Будови автомобіля, 

силових агрегатів, 

електронного та 

електричного 

обладнання. Знання 

наукових понять, теорій і 

методів у сфері 

автомобільного 

транспорту 

Оформляти необхідну 

документацію на виконання 

робіт по обслуговуванню та 

ремонту автомобілів 

Діагностувати, 

аналізувати й 

оцінювати 

інформацію про 

технічний стан 

автомобіля. 

 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

Структури підприємств 

автомобільного 

транспорту. Знання основ 

технічної експлуатації та 

обслуговування 

автомобілів 

Розраховувати та вибирати 

за потрібними параметрами 

необхідне обладнання та 

устаткування для 

проведення робіт 

Ідентифікувати 

несправності 

систем 

автомобіля, 

розробляти 

алгоритми їх 

усунення, 

розшифрування 

кодів помилок та 

встановлення 

причини їх появи. 

 

В
и

со
к
и

й
 

Прогресивних технологій 

та різноманітних 

інновацій автомобільного 

транспорту 

 

Розробляти проекти на 

виконання робіт по 

обслуговуванню та ремонту 

основних систем 

автомобілів. 

Використовувати 

сучасне 

діагностичне 

обладнання для 

отримання 

достовірної 

інформації про 

технічний стан 

агрегатів 

автомобіля та 

систем керування 

ними. 

 

Проведемо дослідження у групі студентів автомобільно-дорожнього 

коледжу за традиційними методами навчання. Результати зведемо у таблицю 2.  
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Таблиця 2 

Показники успішності майбутніх фахівців автомобільного транспорту 

Рівні 

сформованості 

готовності 

ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Залікова 

робота 

 Дипломне 

проектування 

 Переддипломна 

практика 

Кількість респондентів (2015/2016, 2016/2017 н.р.) 

99  95  95 

 

Базовий 

 

39,4 

 

24,2 

 

1,05 

 

 

Достатній 

 

41,4 

 

40,0 

 

37,9 

 

Високий 

 

19,2 

 

35,8 

 

61,05 

За результатами залікової роботи характерним є засвоєння знань, що 

задовольняють достатній рівень готовності, а високий рівень знань отримують 

лише 19,2 % студентів. Результати оцінок дипломного проектування свідчать 

про достатній рівень вмінь, а високий рівень забезпечується лише 35,8 % 

випускників. Показники результатів переддипломної практики свідчать про те, 

що набуття високого рівня навиків передбачається на базах практики: станції 

технічного обслуговування, автотранспортні підприємства, оскільки є 

можливість використання сучасного технологічного обладнання. 

Для графічного аналізу [6] побудуємо гістограму (рис. 1).  

 



80 
 

  

 

Рис. 1. Гістограма показників успішності майбутніх фахівців 

автомобільного транспорту 

 

З графіку видно, що частота отримання оцінки «відмінно» досягається на 

практиці. З огляду на те, заклади професійно-технічної освіти не забезпечують 

високого рівня засвоєння знань, оскільки найбільша частота відповідає оцінці 

«добре». Аналогічна ситуація щодо оцінок дипломного проектування, адже 

отриманні знання, які отримані під час вивчення спеціальних дисциплін 

формують вміння виконання дипломної роботи.  

З метою вивчення оптимальних інноваційних технологій при підготовці 

майбутніх фахівців автомобільного транспорту проведемо дослідження у групі 

студентів автомобільно-дорожнього коледжу. Студенти навчаються за 

спеціальностями «Обслуговування та ремонт автомобільного транспорту» та 

«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

та обладнання». 

Визначимо успішність студентів після вивчення дисципліни «Двигуни 

внутрішнього згоряння», однак порівняємо контрольну та експериментальну 

групи. До контрольної групи віднесемо освітній процес за традиційними 
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методами, а експериментальна група з використанням інформаційних 

технологій, при чому одні з використанням 3D моделювання (група 1) та 

електронного навчання Prodiags (група 2). Дані зведемо у таблицю 3. 

 

Таблиця 3 

Показники успішності майбутніх фахівців автомобільного транспорту 

Рівні 

сформованості 

готовності 

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Контрольна 

група 

 Експериментальна 

група 1 

 Експериментальна 

група 2 

Кількість респондентів (2015/2016, 2016/2017 н.р.) 

24  24  105 

Базовий 58,33 54,1 50,45 

 

Достатній 

 

37,6 

 

33,4 

 

27,62 

 

Високий 

 

4,16 

 

12,5 

 

21,9 

Показники таблиці 3 свідчать про те, що відсоток одержання оцінки 

«відмінно» найвищий у експериментальній групі 2, що становить 21,9% і 

середній бал теж найвищий, що перевищує експериментальну групу 1 на 0,28 і 

контрольну групу на 0,32. Слід вважати, що ефективність використання 

активних методів навчання є задовільним. 

Для наочності зобразимо графічний аналіз по відсотковому розподілу 

одержаних оцінок (рис. 2). 
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Рис. 2. Показники успішності майбутніх фахівців автомобільного 

транспорту: KG - контрольної групи; EG1 -  експериментальної групи 1; 

 EG2 - експериментальної групи 2 

 

Як видно з графіку, частота отримання найвищих балів є у 

експериментальній групі 2, що становить 21,9 %.  

Переваги використання таких методів навчання акцентує увагу студента на 

навчанні; збереженні інформації; комунікативних навичках; навички мислення 

на вищому рівні (критичне та творче); командна робота; мотивація; нові 

навчальні ресурси та різноманітність стилів навчання, крім цього студенти 

піддаються студенти піддаються альтернативним стратегіям вирішення проблем. 

Проблемо є і підготовка самих викладачів до використання таких методів 

навчання. Тому пропонується викладачам для підвищення кваліфікації пройти 

курс зі створення тестів, курс комп’ютерної грамотності, основ дистанційного 

навчання та курс програмного забезпечення дистанційного навчання. 
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Якість технічного обслуговування і ремонту автомобілів (агрегатів) можна 

оцінити їх пробігом до капітального ремонту та вибракування. Основним 

показником якості капітального ремонту є норматив міжремонтного пробігу. 

У загальному, оцінку ефективності служб з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів в АТП за звітний період виконують за допомогою 

інтегрального показника ефективності К за формулою: 

 

321321 1

1

СССПППР

Р
K





  ,    (1) 

 

де Р – робота автомобілів, авто/год; П1 – цілоденні простої автомобілів з 

технічних причин, год; П2 – втрата лінійного часу з технічних причин, год; П3 – 

участь водіїв в технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів;  

С1 = П1 /Р;  С2 = П2 /Р; С3 = П3 /Р, – питомі витрати, відповідно, від 

цілоденних простоїв автомобілів з технічних причин, втрат лінійного часу з 

технічних причин, від участі водіїв в технічному обслуговуванні і ремонті 

автомобілів. 

Для оцінки рівня якості робіт з технічного обслуговування та ремонту 

автомобілів на СТО та авторемонтних заводах застосовують коефіцієнт 

приймання за першим наданням для контролю [7], що визначається за 

формулою: 

 

Кк = R1 / R2 ,      (2) 

 

де R1 – обсяг робіт, виконаних згідно нормативно-технічної документації і 

зданих відділу технічного контролю з першого надання; R2 – загальний  обсяг 

робіт, виконаний за звітний період. 

Для визначення обсягів робіт R1 і R2 застосовують натуральні (кількість 

обслужених або відремонтованих автомобілів) та вартісні (без вартості запасних 
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частин) вимірники. Перевагу доцільно надавати вартісним вимірникам, оскільки 

вони дають змогу оцінити рівень якості робіт з технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів в економічному аспекті. Обсяги робіт R1 і R2 визначають за 

талонами контролю якості робіт з технічного обслуговування та ремонту 

автомобілів та відомостями якості робіт з технічного обслуговування та ремонту. 

На станціях технічного обслуговування для оцінювання рівня якості робіт 

з технічного обслуговування та ремонту автомобілів доцільно застосовувати 

коефіцієнт схвальних оцінок замовників [8,9], що визначається за формулою 

 

321
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ООО

ОО
K зам




  ,      (3) 

 

де О1, О2, О3 – відповідно, кількість оцінок добрих (4), задовільних (3) і 

незадовільних (2), даних замовниками за звітний період.
  

Для визначення якості роботи служб технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів виберемо станції технічного обслуговування, де працюють 

випускники навчального закладу 4 курсу (за вільним графіком відвідування 

«дуальна освіта»), які отримували знання, використовуючи активні методи 

навчання. Оскільки можливості дослідження обмежені 2017-2018 н.р., то 

проведемо опитування у телефонному режимі клієнтської бази, які звертались до 

даного СТО, схвальні оцінки зведемо у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Відгуки клієнтів щодо виконання сервісного обслуговування 

№ Кількість опитаних Оцінки клієнтів 

Незадовільно Задовільно Добре 

1 44 9 13 22 

2 26 4 6 16 

3 19 1 4 14 

Разом 89 14 23 52 

% 100 15,7 25,8 58,5 
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Побудуємо діаграму розподілу оцінок клієнтів (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Діаграма оцінок клієнтів: 

1 –незадовільно; 2 – задовільно; 3 – добре 

 

Очевидним є те, що кількість добрих та задовільних оцінок складає 84,3%. 

Слід вважати, що клієнти задоволені роботою служб технічного обслуговування 

та ремонту транспортних засобів. 

Визначимо коефіцієнт схвальних оцінок замовників з формули 3. 
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Згідно коефіцієнта схвальних оцінок, можна стверджувати, що споживачі 

задоволені роботою випускників навчального закладу, які під час навчання 

використовували активні методи навчання. Результати досліджень показують, 

що ефективність використання активних методів навчання є задовільними. 

 

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Аналіз результатів готовності майбутніх фахівців автомобільного 

транспорту до професійної діяльності показав, що частота отримання оцінки 
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«відмінно» досягається на практиці. З огляду на те, заклади професійно-

технічної освіти не забезпечують високого рівня засвоєння знань, оскільки 

найбільша частота відповідає оцінці «добре». Тому запропоновано використання 

активних методів навчання. Результати ефективності яких проведемо в умовах 

навчального закладу та станцій технічного обслуговування. Одержані показники 

свідчать про те, що відсоток одержання оцінки «відмінно» найвищий при 

використанні програм е-Learning, зокрема запропоновано пакет Prodiags / HMV 

- Systems. Готовність фахівців за активними методами навчання на 

автомобільному ринку праці показав, що споживачі задоволені роботою 

випускників навчального закладу, які під час навчання використовували активні 

методи навчання. Результати досліджень показують, що ефективність 

використання активних методів навчання є задовільними. 

Перспективи наступних досліджень спрямовані на визначення 

ефективності та аналізі активних методів навчання при підготовці фахівців 

автомобільного транспорту. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Баран Юлія Сергіївна 

ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж 

Національного університету «Львівська політехніка», Україна 

 

Стрімке зростання мереж автотранспортних та авторемонтних 

підприємств, урізноманітнення моделей автомобілів і їхнього новітнього 

устаткування, зростання попиту на якісне надання послуг із безпеки 

автоперевезення пасажирів та вантажів, обслуговування та ремонту автомобілів, 

сучасна технологізація підприємств автомобільної промисловості, 
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запровадження міжнародних екологічних норм для автотранспортних засобів 

мотивують нові вимоги до професійної  кваліфікації  виробничого та 

інженерного персоналу для галузі автотранспорту. Потреба професій у галузі 

автотранспорту на ринку праці актуалізує проблему якості підготовки фахівців  

професійно-технічних навчальних закладів. 

Тому технічний прогрес змушує своєчасно реагувати на ці зміни, готувати 

молоде покоління до дорослого життя, щоб люди своєчасно були ознайомлені з 

сучасними автомобілями, вміли їх правильно експлуатувати. 

Однією з актуальних сучасних проблем залишаються забезпечення 

показників оцінювання якості професійної підготовки фахівця . Слід зазначити, 

що проблема якості підготовки фахівців для системи освіти будь-якої країни є 

надзвичайно актуальною. Особливо це питання загострюється нині, коли зростає 

конкуренція між навчальними закладами на ринку освітніх послуг. 

Під управлінням якістю підготовки фахівців розуміють постійний, 

планомірний, цілеспрямований процес впливу на всіх рівнях на фактори та 

умови, які забезпечують формування майбутнього  фахівця, оптимальну якість і 

повноцінне використання його знань, умінь і навичок.  

Якість освіти спирається на три ключових підстави: 

 - цілі і зміст освіти; 

 - рівень професійної компетентності педагогічного складу;  

- стан матеріально-технічної та науково-інформаційної бази процесу 

навчання.  

Найбільш ефективним і комплексним буде системний підхід до 

забезпечення якості, заснований на створенні системи якості, що відповідає 

стандарту . Створення системи управління якістю навчальним закладом  має 

певні цілі, серед яких можна виділити внутрішні і зовнішні:  

- досягнення якісного рівня випускників у порівняні з іншими;  

- реорганізація системи управління, відкриття нових спеціальностей і 

спеціалізацій; 
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 - розвиток інфраструктури коледжу, що забезпечує сприятливі умови 

навчання; 

 - використання нових освітніх та інформаційних технологій;  

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників і 

співробітників; - поліпшення економічного стану; 

 - оптимізація навчального процесу з точки зору мінімізації використання 

ресурсів без шкоди якості освіти; 

 - підвищення престижу, прагнення стати одним з закладів, що мають 

функціонуючу систему забезпечення якості навчання. 

 - розширення і освоєння нових ринків пошуку абітурієнтів та 

працевлаштування випускників; 

 - орієнтація на задоволення вимог роботодавців у визначеній галузі 

регіону. 

 Процес забезпечення якості може бути окреслений наступними 

напрямами: 

- маркетинг; - організаційно-методична підготовка освітнього процесу; 

- організація освітнього процесу; 

- кадрове забезпечення  у відповідній галузі знань; 

- реалізація навчального процесу; 

-  робота зі студентами (олімпіади, конкурси, конференції); 

- матеріальне забезпечення навчального процесу; 

Однією з характеристик успішної  людини у фаховій діяльності є 

професійна кар’єра, а вибір напряму професійної кар’єри є одним з важливих 

життєвих рішень молодої людини. 

Слід звернути увагу на чинники вибору професії майбутніми с 

тудентами (рис. 1): 
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Рис. 1. Чинники вибору професії 

 

Із дев’яти чинників вибору майбутньої професії перші три власне бажання; 

поради батьків, поради друзів та родичів. Наступні три чинники зумовлені 

педагогічним впливом, але переважно в межах позакласної та позашкільної 

роботи (відвідування гуртків, секцій, профорієнтаційна робота школи, 

профорієнтаційна робота закладу професійної освіти). Останнє місце посідає 

профорієнтаційна робота органів служби зайнятості, хоча вона є найбільш 

затратною для державного бюджету. 

Застосування стандартів та розроблення відповідних вимог у коледжі 

,може принести йому суттєві переваги у конкуренції з іншими навчальними 

закладами. Чітке усвідомлення вимог стандарту педагогічними працівниками 

коледжу дозволить створити ефективну систему управління якістю, яка 

забезпечить високу якість підготовки студентів і підвищить рівень задоволеності 

усіх зацікавлених сторін. 
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ХІМІЯ І ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Кулик Г.О, Малик Л.Б., Грущак Н. 

Дрогобицький коледж нафти і газу, Україна 

 

Як відомо, повітря, вода й чисті грунти займають особливе місце серед 

природних багатств Землі, їх не можна нічим замінити. Без  них  неймовірне 

існування не тільки людини, а й всього живого. Якщо би повітря і вода раптово 

зникли з поверхні Землі, то Земля перетворилась би у мертву пустелю. У всьому 

світі є мільйони любителів природи, які мають бажання до мандрів  для того, 

щоби подихати свіжим повітрям.  Землю часто називають блакитною планетою 

саме внаслідок значних запасів води. [5] 

     Більшість людей не знає дійсну ціну повітрю і воді, чистоті грунтів. Ми, не 

задумуючись, сприймаємо їх як природні  блага.  І в той же час на поверхні 

планети осідає стільки виробничих, побутових та сільськогосподарських 

відходів, які не здатні включитися у природний кругообіг, у зв’язку із 

значним  впливом господарської діяльності людини на природу.  Розвиток 

автотранспорту приводить до забруднення  атмосферного повітря значними 

викидами. За посвідченням статистики кожний 

автомобіль щорічно викидає а атмосферу до тонни 

вихлопних газів. У вихлопних газах автотранспорту 

присутній підвищений  вміст  СО2   та   інших шкідливих 

газів (СО, NO, NO2 тощо). У вихлопних газах автотранспорту надзвичайно 

шкідливими є сполуки  Плюмбуму (Pb2+). Пари свинцю після  спалювання  

палива надходять в  атмосферу (у викидах дизельного транспорту свинець 

відсутній). 

     В Україні більшість автотранспорту працює на бензиновому 

паливі (карбюраторні машини). Дизельних машин (до 4%) є значно 
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менше, і ще менше  –  газобалонних.   Слід  відмітити,  що  в Україні існує 

перспектива  збільшення  числа дизельних машин.  

   Один із виходів нешкідливої роботи автотранспорту − 

використання більш екологічно чистого, ніж звичайний 

бензин, палива, наприклад, природного газу. Для цього в 

конструкції двигуна необхідні невеликі зміни. Зацікавлює 

присутність балонів на даху автобуса. Природний газ додають до дизпалива – це 

значно скорочує викид сажі і інших шкідливих речовин. [5] 

     Великої шкоди природі завдають забруднення природних водойм стічними 

промисловими водами. Істотно забруднюють природне середовище побутові 

відходи, які призводять до забруднення ґрунтів, а заодно і повітря, і підземних 

вод, погіршують  санітарно-епідеміологічний стан довкілля.                     

     Біосфера Землі організована за принципом безвідходного виробництва. Все 

утилізується у великому природному круговороті. Сама природа дає в цьому 

відношенні людині приклад раціонального господарювання. На сучасному етапі 

перед хімічною наукою стоїть завдання: розробити ефективні засоби 

знешкодження й утилізації промислових і побутових відходів. 

     Кожний в своєму житті користувався гальванічними елементами 

(«батарейками»).  Гальванічні елементи, а також батареї, акумулятори 

відносять до хімічних джерел струму. [2] 

     Як працює свинцевий акумулятор?  Під час роботи в ньому 

відбувається наступна електрохімічна реакція[4]:  

            Pb  +  PbO2 + 4H+ + 2SO4
2−   ярозрядженн  2PbSO4 + 2H2O 

. 

Відновник − вільний метал, а окисник − йони Pb4+, які входять до складу PbO2. 

Вони обмінюються між собою електронами, і утворюються йони Pb2+. Різниця в 

електродному матеріалі, а також різниця електродних потенціалів поступово 

зменшується. Якщо цей процес буде йти до кінця, ця різниця поступово зникає. 

Але цього не можна допускати. Після роботи впродовж визначеного часу 
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акумулятор потрібно зарядити.  Як саме ?  Підключимо його до клем випрямляча 

струму − акумулятор починає відігравати роль споживача електричної енергії.  

Примусимо  ті  ж  самі  електрохімічні процеси  протікати  вже у  зворотному  

напрямі: [4] 

                               2PbSO4 + 2H2O  зарядження  Pb  +  PbO2 + 4H+ + 2SO4
2−. 

При зарядженні на одному електроді (−) PbSO4 перетворюється у свинець –метал 

(відновлення), а на другому (+)  − в  PbО2 (окиснення).   Тепер   знову   можна  

споживати  електричну  енергію.   І   так повторюється багато разів. [2] 

      Свинцевий акумулятор простий в експлуатації і має стійкий режим роботи. 

Його напруга  2 В.  Конструюють  акумуляторні  батареї,  які  містять 2, 4,  6   і   

більше комірок. Такі батареї використовують у двигунах внутрішнього згорання 

і на телефонних станціях, в електрокарах і комбінованих електромобілях (для 

внутрішнього міського транспорту − на батареях, за містом переходять на 

двигуни внутрішнього згорання). Вдень вони знаходяться в експлуатації,  

а ввечері, коли споживання електроенергії зменшується, заряджаються. Зручно 

працювати  з такими батареями. Немає  ні  диму,   ні вихлопних газів.                                                   

     Один з можливих шляхів вирішення енергетичної кризи зв’язаний з 

використанням електромобілів на самих акумуляторах. Їм не потрібні ні бак для 

горючого, ні балони з газом. На заправних станціях водій залишає відпрацьовані 

акумулятори і забирає заряджені, а на самих станціях (можливо, їх і називати 

будуть по-іншому) замість цистерн з бензином будуть установки для 

випрямлення струму. 

      Але є ряд труднощів. Сучасні акумулятори ще дуже важкі (14−15 кг) і мають 

малу електричну ємність. В них можна накопичувати зовсім мало енергії.  Вихід  

один   −  створювати  більш легкі акумулятори, випускати батареї з більшою 

електричною ємністю. 

Хімічні джерела струму мають властивість виснажувати свій ресурс,  хоча в них  

ще є метали (Zn, Мn, Cd, Ni, Hg), солі, оксиди, кислоти, і, на жаль, надавати 

велику шкоду природі.   
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                         Гальванічні                            Акумулятори 

                           елементи 

     Використані хімічні джерела струму відносять до твердих побутових відходів, 

які появляються тоді, коли людина припиняє управляти  непотрібними йому 

об’єктами і викидає їх на смітник. Ці об’єкти переходять у режим 

самоуправління – відходи починають  повільно розкладатися. [1]      

 

 

 

                Смітниковий полігон               Гальванічні  елементи, акумулятор 

                                                                                     (на смітнику) 

 

На смітниковому полігоні гальванічні елементи, акумулятори  руйнуються в 

землі від корозії, і важкі метали та небезпечні хімічні сполуки можуть потрапити 

до річок  і  озер  або  до  артезіанських  вод,  які   використовуються  для  питного   

водоспоживання. Тому їх не можна викидати на смітникові полігони. Тверді 

побутові відходи, як правило, спалюють на смітникових полігонах, і тоді всі ці 

важкі метали і токсичні відходи потрапляють просто до атмосфери, і 

утворюються більш отруйні   солі – сульфати.  Особливо   небезпечні   солі  

Кадмію (Cd2+), Меркурію (Hg2+), Плюмбуму (Pb2+): [4] 

                                          Cd  +H2SO4  =  CdSO4  +  H2 .                           

Також немає необхідності і викидати  відпрацьовані гальванічні елементи до 

пунктів збору інших твердих побутових відходів (харчові, паперові, скло, 



95 
 

метали, пластмаса, волокно, гума), де відбувається їх розділення  перед 

утилізацією.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Це незнання в майбутньому може привести до генетичних катастроф, бо більше  

50% токсичних побутових відходів в країні – гальванічні елементи.  

     Тоді  що ж робити з використаними хімічними джерелами струму? Куди їх 

подіти? Найкраще  −  на  рециклінг!  (Рециклінг – процес переробки 

використаних виробів до стану сировини, з якої ці матеріали створені). Один  із  

заводів  в  Європі,  які   переробляють відпрацьовані хімічні джерела струму, − в 

Україні, а саме у Львові − перший завод з рециклінгу гальванічних елементів. На 

цьому заводі після переробки гальванічних елементів токсичні 

речовини перетворюються у чисті метали, які потім 

використовуються в промисловості, сільському  господарстві,  навіть  

в медицині,  надаючи,  таким  чином,  людям  не шкоду, а користь. А  

що  є  цінного, наприклад,  в акумуляторах?  Свинець!  Можна 

виготовити марочний свинець. Такий свинець вигідний для виробників 

акумуляторних батарей, бо використовується вторинна сировина, а планета 

залишається в чистоті. [6]                                                          

     На даний час по всій Україні відбувається важлива подія – безстроковий 

Всеукраїнський рух зі збору відпрацьованих гальванічних елементів 

(«батарейок») під гаслом «Батарейки, здавайтеся!» Наша держава 

сподівається, що у цій екологічній акції ініціативу візьмуть на себе студенти- 
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активісти навчальних закладів.  

Щорічно у Дрогобицькому коледжі нафти і газу відбувається нарада з 

безпеки життєдіяльності, на якій, зокрема, вирішується питання утилізації 

відпрацьованих гальванічними елементами у місті та районі.  

 

 

 

 

 

 

Учасники обговорення – студентський  актив, керівники груп, 

адміністрація навчального закладу, представники Дрогобицької міськради. У 

своєму виступі перед присутніми заступник директора  коледжу з  виховної 

роботи  П.С.Павлюк відмічає: «З метою екологічного виховання  в коледжі серед 

студентів та працівників  проводиться екологічна акція по збору відпрацьованих 

гальванічних елементів. За останні три роки було зібрано їх як вторинної 

сировини до 65 кілограмів і здано у пункти прийому на утилізацію.» 

     Необхідність вторинного використання відходів, правильна їх утилізація і 

рециклінг,  впровадження виваженої поведінки  з відходами у побуті вже давно 

стали для людини ключовим питанням збереження навколишнього природного 

середовища та запорукою власного виживання у майбутньому.  Адже 

обмеженість кількості природних ресурсів вже сьогодні є однією найбільш 

актуальних проблем забезпечення життєдіяльності людини.  

     Отже, вирішення проблеми накопичення відпрацьованих гальванічних 

елементів на смітникових полігонах як особливо небезпечних побутових 

відходів дозволить стимулювати студентів здавати їх на рециклінг, а не викидати 

їх у смітник, і, тим самим, поліпшити екологію.  Якість вирішення цієї проблеми 
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залежить від активності  і свідомості  учасників процесу на всіх етапах і 

знаходиться  під відповідальністю кожного громадянина країни.  

      У майбутньому   при плануванні й запровадженні способу одержання того чи 

іншого корисного продукту слід  вибирати спосіб, який забезпечує найменшу 

шкоду  навколишньому середовищу.  Це вимагає від молоді як майбутніх 

фахівців певного комплексу знань, які дає  вища освіта. [3]    

     Тому, аналізуючи сучасну екологічну ситуацію, необхідно не стверджувати 

безперспективність подальшого розвитку хімії, а, навпаки,  оперувати іншими 

поняттями і критеріями, такими як елементарна хімічна грамотність, чесність, 

порядність, почуття громадського обов’язку. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ У ПЕРСПЕКТИВІ 2050 РОКУ 

Круць Тарас Ігорович1, Басай Марія Василівна2 
1ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 
2Медичний коледж ЛНМУ ім. Данила Галицького 

  

У статті подано до розгляду перелік основних перспективних питань з 

якими обов'язково зустрінуться фахівці автомобільного транспорту, та від 

конструктивних рішень яких залежить майбутнє усієї української транспортної 

інфраструктури. Саме тому суспільство потребує великої кількості фахівців, 

здатних працювати в середовищі сучасних автоматизованих систем і технологій, 

в мінливих зовнішніх умовах, що змушують людину самостійно оцінювати 

ситуацію і приймати відповідальні рішення. Пріоритет сьогодні отримують 

системно організовані, інтелектуальні, комунікативні та високоморальні молоді 

спеціалісти, які володіють навиками успішно організувати діяльність у 

широкому соціальному, економічному, культурному контекстах. Від того, чи 

вдасться викладачам загальноосвітніх та фахових дисциплін вже зараз 

розгледіти ці напрямки та сфокусувати свою увагу на формуванні загальних 

компетенцій студентів залежить наша з вами мобільність вже за 10-20 років.  

 

        А все почалося з винаходу колеса ...  

І прогрес вже не можна було зупинити ... 

 

Так уже склалося, що без автомобілів зараз не можливо уявити наше життя. 

Автомобільний транспорт є найважливішою системою життєзабезпечення будь-

якого населеного пункту, незалежно від кількості мешканців у ньому. Усі ми 

щодня користуємося транспортом, не зважаючи на економічні, соціальні чи 

погодні чинники. 

Беручи до уваги динаміку змін як зовнішніх, так і внутрішніх умов 

функціонування транспорту виникає необхідність поставити на порядок денний 

розробку навчальних та виробничих програм з урахуванням неминучих змін 

сценаріїв для майбутнього розвитку як всього сектора транспортної 

інфраструктури так і його окремих галузей, а також можливі напрямки розвитку 

як основних умов, що визначають форму та рівень транспортних систем, так і 

самі системи та їх окремі компоненти. 
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Бачення майбутнього транспорту в перспективі 2050 року, висвітлене на 

конференції "Майбутнє транспорту" у Брюсселі 2009 року за ініціативи 

Європейської Комісії, стало підґрунтям для обговорення на засіданнях циклових 

комісій автомобільних дисциплін та серед викладачів ВНЗ нових освітніх питань 

при підготовці майбутніх фахівців та фахівців автомобільного транспорту 

зокрема. 

Основою для пленарних та панельних дискусій щодо актуальних новітніх 

питань удосконалення конструкцій автомобілів, пасажирського транспорту, 

вантажного транспорту, а також можливих напрямків розвитку як основних 

умов, що визначають форму та рівень транспортних систем, так і самих систем 

та їх окремих компонентів у перспективі 2030-2050 років, були 6 розділів, що 

описують проблеми, які постають перед викладачами ВНЗ в процесі підготовки 

сучасних компетентних фахівців: 

1. економічні умови функціонування транспорту, 

2. соціальні детермінанти функціонування транспорту, 

3. екологічні аспекти транспортної інфраструктури, 

4. фактори, що визначають транспортну діяльність, які включають: 

 старіння суспільства, 

 міграція та міжнародна мобільність, 

 урбанізації, 

 глобалізація, 

 зміна клімату, 

5. технічний прогрес, 

6. модель майбутнього суспільства. 

Отож, пропонуємо ряд думок, що найчастіше озвучувались при обговоренні 

наслідків для транспорту в контексті очікуваних соціально-економічних змін у 

державі та пропонуємо врахувати їх при викладанні дисциплін як 

загальноосвітнього циклу так і професійного спрямування. 

-  Пришвидшене зростання пасажирських перевезень у порівнянні із 

зростанням чисельності населення, означає збільшення статистичної мобільності 

громадян. Незважаючи на те, що більшість перевезень все ще здійснюється 

автомобільним транспортом, але в останні роки найвищий темп зростання є 

характерним для  повітряного транспорту. 

-    У бюджетах домогосподарств, витрати на транспорт складають третю 

статтю витрат на життєві потреби. Згідно проведеного опитування, 40 % всіх 

подорожей громадян пов'язані з роботою, решта 60 % поїздки частково пов'язані 

з іншими обов'язками / догляду за дітьми, ведення домашнього господарства 
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тощо / частково з   відпочинком та туризмом. Частка останнього продовжує 

зростати, адже збільшення сімейних заощаджень призводить до зміни життєвих 

пріоритетів  

- поступове розширення активного життя людей. Важливим аспектом є те, що 

безпека подорожей постійно вдосконалюється, незважаючи на збільшення 

кількості автомобілів і  ще більше збільшення швидкості їхнього руху.  Отож, 

стає зрозумілим, що відмовитись від цієї статті витрат для суспільства стало 

неможливим. В свою чергу це дає гарну перспективу розвитку транспортної 

політики та забезпечує випускників відповідних фахових ВНЗ 

працевлаштуванням.  

-    З метою запобігання несприятливій зміні клімату Україна мала б бути 

активною учасницею країн Кіотського протоколу та обмежити викиди 

парникових газів за власною ініціативою, збільшити ефективність використання 

енергоносіїв та збільшити частку енергії, яка надходить з відновлюваних джерел. 

     За оцінками, близько 40 % викидів СО2 та 70 % викидів інших 

забруднюючих речовин, що викидаються автотранспортом, здійснюється 

міським автотранспортом.  

     -      Транспорт, зокрема автомобільний, є основним джерелом непромислових 

шумів. За оцінками, тільки в країнах ЄС приблизно 30 % населення, тобто 120 

мільйонів людей, піддаються шуму, що перевищує 55 дБ (A), а що вже говорити 

про нашу державу. Незважаючи на вжиті заходи (тихі поверхні, екрани тощо), 

очікуване збільшення трафіку призведе до накопичення акустичних 

незручностей. 

     -        Основні фактори, що визначають майбутній попит на транспортні 

послуги, включають зміни у демографічній структурі, зокрема, старіння 

населення, зовнішні та внутрішні міграції, подальше підвищення рівня 

урбанізації, розвиток регіональної інтеграції та технологічний прогрес 

призведуть до перевантаження дорожнього руху та буде продовжувати 

залишатися серйозною проблемою. 

     -    Зміни в попиті на транспортні послуги супроводжуватимуться змінами 

транспортної інфраструктури та організації транспортної роботи. Тут буде 

особливо важливим розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

включаючи систему Galileo. . 

     -      Вирішенням проблеми транспортного обслуговування великих центрів 

буде розробка системи плати за користування інфраструктурою у зв'язку з 

модернізацією існуючих та будівництвом нових систем громадського 

транспорту. 
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     -  Транспортна доступність та мобільність мають стати одним із 

найважливіших факторів, що потребують втручання фахівців найвищого класу. 

 

Транспортними наслідками очікуваних соціальних та економічних змін є: 

 збільшення попиту на транспортні послуги, 

 обмеження державних витрат на утримання та будівництво нової публічної 

інфраструктури, що вимагає збільшення частки самофінансування, 

 необхідність ремонту та модернізації інфраструктури, створеної у другій 

половині ХХ століття, за відсутності адекватних коштів, незважаючи на 

запровадження більш дешевих матеріалів, можуть призвести до зниження 

можливостей конкретних комунікаційних маршрутів або навіть необхідності 

обмежувати та забороняти рух, 

 збільшення транспортних витрат внаслідок запровадження податків, може 

припинити епоху дешевого транспорту. 

Підсумовування 

Описаний сценарій розвитку транспорту в перспективі 2050 року, 

безумовно, обтяжений багатьма невизначеностями адже базується на 

припущенні про стабільність політико-економічної ситуації. Порушення цієї 

стабільності, навіть на регіональному рівні, можуть перешкоджати 

передбачуваним тенденціям розвитку. 

Обмежені ресурси, включаючи обмежені людські ресурси, накладають 

необхідність їх оптимального використання. Досягнення мети високоосвіченого 

та добре обізнаного мобільного суспільства повинно здійснюватися за 

найнижчими витратами, включаючи найнижчі екологічні витрати. Для 

досягнення цих цілей необхідні дії на всіх рівнях: інфраструктура, транспортний 

парк, паливо, інтелектуальні транспортні системи, а також користувачі.  

Спеціальність, призначена для студентів, що пов'язують своє майбутнє з 

широко зрозумілим транспортним сектором, і надалі залишетиметься однією з 

найбільш затребуваних. Випускники цієї спеціалізації, паралельно з глибокими 

знаннями загальноосвітніх дисциплін, отримують основні технічні знання в 

галузі: будівництва та експлуатації технічних засобів транспорту в різних видах 

транспорту, в тому числі: рухомий склад, дорожні машини, пристрої, знання 

організації на автомобільному транспорті; базові знання про ефективність 

транспортних процесів, в тому числі: критерії та методи оцінки ефективності 

експлуатації технічних засобів та мають мати сформоване чітке усвідомлення 

цілого ряду перспективних питань, вище перерахованих, з якими їм доведеться 

працювати по закінченню коледжу.  
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Знання та навички, отримані в цій спеціальності, дозволяють нашим 

випускникам отримати цікаву роботу де будуть здатні виконувати певні 

завдання: 

 забезпечувати контроль технічного стану автотранспортних засобів і 

випуск їх на лінію. 

 виконує огляд та визначає несправності під час повернення 

автотранспортних засобів з лінії після закінчення роботи. 

 брати участь у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії. 

 здійснювати контроль за дотриманням водіями правил технічної 

експлуатації, проводить інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію. 

 контролювати ефективність витрат водіями паливно-мастильних 

матеріалів, шин. 

 брати участь в розробці графіків проведення технічного обслуговування 

автотранспортних засобів і здійснювати контроль за якістю і своєчасністю 

виконання цих робіт. 

 вивчати умови роботи автотранспортних засобів з метою виявлення 

причин їх передчасного зносу. 

 аналізувати причини і тривалість простоїв, пов’язаних з технічним 

станом автотранспортних засобів, розробляти і впроваджувати заходи щодо 

збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через технічні несправності. 

 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного 

виконання робіт. 

 

З досвіду роботи викладача фізики Басай Марії Василівни. 

Викладачам слід пам'ятати, що сьогодні студенти не тільки мають за мету 

отримати глибокі теоретичні знання, вони хочуть практично готуватися до 

професії. 

Саме тому метою викладання базової природничої науки фізики,  є: 

• Надання основних фізичних знань, необхідних для активного 

вивчення окремих галузей техніки та технологій. 

• Розуміння фізичних явищ, що виникають у навколишньому світі, 

наприклад, вміння проаналізувати, як макроскопічні властивості матерії, опис 

яких зустрічається при вивченні студентами технічних наук, виникають з її 

мікроскопічних властивостей. 

• Ознайомити студентів з фізичним аналізом технічних проблем та їх 

вирішення за допомогою математичних методів. 
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В епоху конкуренції, яка також вплинула на вищу освіту, 

висококваліфіковані викладачі пропонуватимуть своїм студентам все більш 

цікаві форми та методи передачі знань для формування компетенцій. Саме тому 

я широко використовуємо для цього, зокрема, дидактичні засоби у вигляді 

новітніх ІТ-систем, презентації, тренінги, організовуємо зустрічі з практиками, 

цікаві лекції, конференції, заохочуємо до проектної діяльності, організовуємо та 

проводимо дні наукової та технічної творчості, колективні та індивідуальні 

розробки або лабораторії, метою яких є зближення міжгалузевих знань Все це 

підтримує дидактичний процес і дозволяє студентам отримати корисний досвід 

у розробці подальшої кар'єри, виробити навики командної роботи. Завдяки 

цьому коледж підвищує рівень освіти своїх адептів, які після закінчення 

навчання добре підготовлені до професії. І студенти і коледж отримують вигоду 

від такої співпраці, але, перш за все - це наше майбутнє. 

З досвіду роботи викладача спец. дисциплін Круця Тараса Ігоровича. 

Навчання проводжу у вигляді відео-лекцій, проектів та лабораторних 

занять. Мету теоретичних і практичних занять вбачаю не лише в ознайомленні 

студентів з сучасними інструментами роботи у автомобільній галузі, а й 

виробленні основних навиків володіння ними.   

Під час проведення занять підбираю такі методи роботи, які комплексно 

надаватимуть молодим людям можливість швидше призвичаїтись до специфіки 

автомобільної галузі та питань управління автомобільним парком. З наведених 

вище причин проводжу серію дидактичних класів, де використовую програми 

PRODIAGS, THEPRA. Почерговість кроків досягнення кінцевої мети 

складається з  ознайомлення переліку теоретичних питань, короткого викладу 

матеріалу у вигляді презентації, та самостійної роботи студентів на 

комп'ютерних стендах. Будучи потенційними механіками, вони безпосередньо 

ознайомлені з основами будови та ремонту автомобілів, володіють 

інструментами з організації транспорту. Приємно визнавати, що наприкінці 

навчання студенти зауважують що такі майстер-класи не лише роблять 

навчальний процес цікавим та наочним але й дають можливість їм самостійно 

випробувати усі навички, які вони виробили  навчаючись на підготовчих 

заходах. Саме такий метод роботи забезпечує потенційних роботодавців 

професійно підготованими фахівцями, які зможуть безпосередньо приступити до 

успішного виконання покладених на них завдань.  

        Із впевненістю можу стверджувати, що випускники нашого коледжу із 

автомобільної справи, успішно займають перші позиції в спеціальностях 

механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, 

механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор 
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(механіка), технік-технолог (механіка), технік з підготовки виробництва, водій – 

випробувач; директор малого підприємства, транспортних та експедиторських 

компаніях. 

 

Література: 

1. Проект EX-TREMIS ( www.ex-tremis.eu ) для доповіді фокус-груп 

"Майбутнє транспорту", Європейська Комісія DG TREN, лютий 2009 року. 

2. План дій з логістики вантажних перевезень. COM / 2007/607, для 

доповіді фокус-груп ..., op.cit. 

3. Енергія та транспорт ЄС у цифрах, доповідь фокус-груп, статистичний 

довідник 2007/2008, DG TREN. 

4. Для Eurostat, Com ext database для звіту фокус-груп ..., op.cit. 

5. International Trade Statics 2008, WTO 2008, Звіт про фокус групи op.cit. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЧЕРЕЗ  

ПРИЗМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 

Малик В.Я., Федик В.В., Павелко І.В. 

Дрогобицький коледж нафти і газу, Україна 

 

Сучасне суспільство вимагає професійного розвитку і становлення людини 

у всіх галузях життєдіяльності – у матеріальному виробництві, суспільних та 

ринкових відносинах, своїй духовній культурі зокрема. Це потребує 

вдосконалення самої людини як найвищої цінності своєї країни та головної 

виробничої сили. Як наголошує «Концепція розвитку професійно-технічної 

(професійної) освіти в Україні», що головною метою виховання є набуття 

молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань своєї 

Батьківщини, досягнення високої культури й особистісних рис як громадянина 

своєї держави, з розвиненими духовними, естетичними, культурними, 

моральними, творчими і трудовими цінностями. Саме тому виховання людини, 

її особистісний і професійний розвиток є основним  завданням, яке стоїть перед 

вищими технічними навчальними закладами України. Визначальним є 
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навчально-виробничий процес, оскільки тут починається свідома трудова 

діяльність студента технічного коледжу: навчальна праця, суспільно-

продуктивна праця, технічна й наукова творчість. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що вища освіта у нашій 

державі повинна ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях 

українського народу, його традиціях  і духовності. Сучасні підходи до вирішення 

проблеми реформування змістовно-структурних та дидактичних засад 

професійної підготовки фахівців технічного профілю передбачені у Концепції 

професійно-технічної освіти .  

У МОН України розробляється нова концепція, яка має бути широкою і 

покривати усю професійну освіту: від старшої школи до коледжів та освіти 

дорослих, де важливо буде враховувати реальні пропозиції від роботодавців, які 

мають своє бачення розвитку професійної освіти. Концепція має містити всі 

основні професійні компетентності, яких очікує від робітника працедавець. Цей  

освітній напрям регулюватиметься трьома новими законами: «Про професійно-

технічну освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту дорослих». 

Також планується, що професійно-технічні навчальні заклади зможуть залучити 

ресурси роботодавців для оновлення виробничої бази, а студенти 

отримуватимуть досвід від проходження технологічно-виробничих практик, 

матимуть гарантоване місце роботи та гідну зарплату. І тут слід впроваджувати 

у навчально-виробничий процес, так звану дуальну освіту. Водночас роботодавці 

зможуть впливати на якість підготовки майбутніх працівників та самостійно 

“виховати” спеціаліста для свого підприємства. У Міносвіти повідомляють, що 

ще одним важливим принципом реформи професійної технічної освіти має стати 

збільшення автономії навчальних закладів. Це допоможе враховувати запити 

роботодавців конкретного регіону, готуючи відповідну кількість спеціалістів на 

базі закладу  [2]. 

Професійне становлення студентів технічних коледжів у сучасних умовах є 

справою дуже важливою і потребує значних зусиль. У Державному стандарті 
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«Технологія» освітньої галузі  виділено головні завдання підготовки майбутніх 

спеціалістів до виконання трудових обов’язків, серед яких важливим також 

виділено формування у студентів професійної культури праці, вироблення у них 

творчих здібностей, прищеплення почуттів справедливості та сумління, 

виховання акуратності, самостійності та відповідальності у процесі виконання 

трудової діяльності, задля принесення користі  сучасному виробництву та 

суспільству  цілому  [1, с. 4-7 ]. 

Метою професійно-технічної освіти визначено оволодіння особистістю  

систематизованими знаннями, вміннями та навичками, необхідними для 

організації своєї трудової діяльності відповідно до здібностей, нахилів, 

професійних інтересів, всебічно розвиненим талантом, інтелектуального, 

логічного та творчо мислячого, національно усвідомленого, духовно-

культурного. Реалізація цієї мети спрямована на формування у студентської 

молоді науково-творчого світогляду, почуття суспільного обов’язку, розвиток 

пізнавальної діяльності, виховання особистого позитивного ставлення до 

процесу праці та її результатів. У змісті й характері трудової діяльності 

закладено великі можливості для розвитку особистості [6,  с. 2-5]. 

Навчально-виробничий процес підготовки фахівців у машинобудівній і 

нафтогазовій промисловості є складним і багатогранним, успішна реалізація 

якого залежить від зусиль скоординованого фахового педагогічного впливу до 

підготовки майбутнього фахівця із сформованими професійними 

компетентностями.  Тому вищі навчальні заклади повинні готувати спеціаліста 

професійно-компетентного, соціально-мобільного і  творчого, який мав би 

глибокі професійні знання з технічних професій, володів економічними і 

правовими знаннями, міг би бути творчим у своїй професійній діяльності, а 

попри все те бути соціально адаптивним,  що за будь-яких умов міг би працювати 

і самовдосконалюватися, готового працювати при різних умовах і формах 

організації праці та виробництва, як у нашій країні, так і за кордоном. І тільки 

тоді випускник вищих навчальних закладів буде готовим і спроможним до 
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виконання ним посадових обов‘язків і завдань, зможе реалізувати свій творчий 

потенціал  у досягненні мети, тобто зможе досягти якісно нового професійного 

рівня кваліфікації.  

Сучасні спеціалісти машинобудівної і нафтогазової промисловості, повинні 

бути професійно компетентними, бути здатними до оперативного реагування на 

будь-які зміни в технологічному процесі, спроможними передбачити наслідки 

цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати найбільш раціональні 

прийоми праці. Переважаючою рисою у професійній діяльності фахівця нині є 

креативність, здатність до системного мислення, наполегливість у досягненні мети, 

турбота про якість виконуваної роботи і ін. Тому в сучасних умовах ринкової 

економіки постають завдання формування професійної компетентності молоді, а 

в результаті і реформування змісту підготовки до трудової діяльності.  

Одним із перспективних шляхів удосконалення підготовки майбутніх 

спеціалістів до виконання ними посадових обов‘язків є надання вищими 

навчальними закладами якісних освітніх послуг, за допомогою інноваційних 

активних форм і методів навчання, та забезпечення ними потрібними знаннями і 

практичними навичками.  

Отже, перед вищими навчальними закладами постає проблема формування 

професійної компетентності студентів технічних коледжів, які повинні готувати 

відповідального, дисциплінованого і разом з тим ініціативного, творчо 

думаючого і працюючого трудівника. Це передбачає не тільки підвищення 

кваліфікаційного рівня, а й відповідне або випереджаюче зростання теоретичних 

і практичних умінь та навичок, що сприяють подальше розширення завдань 

спеціальної трудової підготовки студентів на основі вимог сучасного науково-

технічного прогресу. Ключову роль у прискоренні науково-технічного прогресу 

належить машинобудуванню. Саме в цій галузі виникають основні науково-

технічні ідеї, створюються нові знаряддя праці, системи машин і механізмів, що 

визначають прогрес в інших галузях народного господарства, закладаються 

основи широкого виходу на принципово нові, енергозберігаючі технології, а в 
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результаті суттєво підвищується продуктивність праці та якість продукції. 

Важливе місце навчально-виробничому процесі тут належить вивченню 

загальнотехнічних і спеціальних професійно-технічних дисциплін,  які 

якнайкраще сприяють формуванню таких елементів професійної 

компетентності, як уміння планувати, проектувати, раціонально організовувати 

та використовувати сучасні новітні технології, умінню керувати виробничим 

процесом, творчо проявляти себе в ньому, оскільки людина є не тільки однією з 

важливих умов прогресу науки, техніки та виробництва, а й результатом цього 

прогресу. 

Сучасні новітні технології вимагають від випускників вищих навчальних 

закладів бути не тільки освідченими, а й самостійними, впевненими у власних 

силах, відповідальними, активними у творчому  пошуку, відповідальними, з 

умінням жити і працювати в умовах, що постійно змінюються, бути соціально 

зорієнтованими. 

Тому вищі навчальні заклади І-ІІ р.а., у своїй педагогічній діяльності, не 

можуть залишитися осторонь прискореного, випереджувального, інноваційного 

розвитку освіти,  науки, техніки та новітніх технологій виробництва, які мають 

забезпечити умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості 

майбутніх фахівців – молодших спеціалістів. 

Головним завданням сучасної освіти є її переорієнтація на формування та 

розвиток компетентності особистості майбутнього фахівця, що забезпечує якість 

освіти, адекватну вимогам часу та ринку праці. Реалізація даного завдання 

полягає у всебічному використанні нового покоління галузевих стандартів вищої 

освіти України на основі компетентністного підходу. 

Застосування компетентністного підходу до створення галузевих стандартів 

вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти 

систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та 

гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, 

подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому,  що 
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зумовить наближення професійної освіти майбутніх фахівців до потреб та вимог 

машинобудівної та нафтогазової промисловості [5]. 

Компетентістний підхід орієнтується на кінцевий результат освітнього 

процесу та спрямовується на формування у випускника готовності ефективно 

організовувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети. 

Визначення компетентностей, які мають бути універсальними за своїм 

характером і мірою застосування є актуальним аспектом компетентісно-

орієнтованої освіти [4]. 

Таким чином, стає необхідним впровадження компетентнісного підходу до 

фахової підготовки техніків-механіків, що зумовить наближення результатів 

освіти майбутніх фахівців до потреб та вимог ринку праці. 

 Компетентність розглядається як сукупність знань, умінь, навичок, способів 

і засобів досягнення цілей, а також уміння актуалізувати опановані знання й 

уміння в потрібний момент і використати їх у процесі реалізації професійних 

функцій  [4].  

Компетентності є, власне, тими індикаторами, що дозволяють визначити 

готовність студента-випускника до життя, подальшого особистого розвитку й 

активної участі в житті суспільства, бути готовим змінюватись та 

пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 

інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж 

життя. Тому європейська прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед 

собою нове  завдання – сформувати у людини вміння вчитись [3]. 

Під час навчально-виробничого процесу, за допомогою фахово- 

зорієнтованого педагогічного впливу, а саме творчої спільної діяльності 

студентів і викладачів, й майстерності останніх, дала б можливість 

продемонструвати професійне зростання майбутніх фахівців своєї справи, в 

результаті якого у студентів сформувався б цілий ряд надважливих умінь та 

компетенцій, а саме: наприклад,  здатність учитися; креативність, здатність до 

системного мислення; наполегливість у досягненні мети; базові знання в галузі, 
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необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін; дослідницькі навички; 

базове знання системи конструкторської та технологічної підготовки 

виробництва; базове знання основ конструювання пристроїв і методів виконання 

креслярсько-конструкторських робіт; здатність виконувати креслення 

складальних одиниць та креслення деталей із виконанням необхідних технічних 

розрахунків; знання характеристик матеріалів, які використовуються в 

сконструйованих пристроях та їх властивостей;  здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі конструювання, 

технології, матеріалознавства, обладнання для виконання технічних і 

економічних розрахунків; здатність використовувати професійно-профільовані і 

практичні навички для виконання креслень конструкції; здатність застосовувати 

уміння і навички в галузі теорії і практики технічного обслуговування та ремонту 

автомобілів для покращення організації виробництва;  здатність аналізувати та 

розробляти заходи із економного витрачання матеріалів, запасних частин та 

енергії при технічних обслуговуваннях і ремонту автомобілів і ін. 

Впровадження розроблених шляхів удосконалення формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін дасть можливість підвищити якість 

підготовки фахівців, надасть їм можливість реалізувати себе як у процесі своєї 

трудової діяльності, так і на європейському ринку праці .  

Трудова діяльність як вид суспільнозначущої активності людини є 

джерелом радості й гордості за добре виконану роботу. Саме у праці й через 

працю людина отримує можливість стати активним учасником суспільного 

буття, насолоджуючись красою власноруч виготовленого продукту. Формування 

професійної коспетентності в студентів технічних коледжів є однією з головних 

умов становлення особистості молодого працівника, конкурентоспроможного на 

ринку праці, і, як наслідок,  єдності розумового, морального, трудового, 

творчого, культурного, фізичного виховання як одного із результатів 

комплексного підходу до навчання й виховання.  
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Трудова підготовка у технічних коледжах спрямована на формування 

найважливіших рис особистості майбутнього фахівця. На заняттях виробничого 

навчання, з одного боку, студенти мають можливість систематично засвоювати 

знання, уміння і навички праці, що забезпечує їхній розумовий  розвиток, а з 

другого боку – створення продукту вперше залучає студентів до суспільної 

сутності праці в нашому суспільстві, що дозволяє формувати високі соціальні 

цінності, особистісні якості, творчі здібності, прагнення, мотиви. Тому 

підготовка до майбутньої трудової діяльності має здійснюватись як система, яка 

охоплює основні елементи: предмети з основ наук, навчальне і виробниче 

навчання та проходження практик, позааудиторну та гурткову. Трудова 

підготовка є загальним головним завданням коледжу, у здійсненні якого повинні 

брати участь усі учасники навчально-виховного та виробничого процесу 

навчання. Особлива цінність тут полягає у тому, що трудову підготовку 

студентів пов‘язують не тільки з навчальним чи виробничим навчанням, з 

технічною навчально-виробничою працею, а й з вивченням та засвоєнням на 

практиці всієї системи навчальних дисциплін. 

На думку педагогів, трудову підготовку можна визначати як політехнічну, якщо 

на заняттях студенти виготовляють вироби технічного характеру, знайомляться з 

частинами їх призначення і “дією машин, механізмів, технічних об’єктів”.  

Політехнічний принцип у навчанні передбачає наявність предметів праці 

(матеріалів), знарядь праці (інструментів) і самої праці людини. В процесі 

продуктивної діяльності предмет праці в результаті діяння знарядь праці 

перетворюється в продукт праці (закінчений виріб). Тобто матеріали, 

інструменти, продукти праці й сама робота, на думку дослідників, складають 

основу визначення змісту знань і умінь, які сприяють формуванню професійної 

компетентності студентів технічних коледжів [7, с. 11].  

Аналіз наукової літератури і сучасної педагогічної практики показав, що 

можна узагальнити підходи до змісту трудової підготовки студентів та 

формуванню у них професійних компетенцій. Зокрема, у визначенні змісту 
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виробничого навчання можна запропонувати такий перелік тісно пов’язаних між 

собою знань та умінь: знання матеріалів, необхідних у професійній діяльності, 

їхніх властивостей та уміння визначати візуально й у процесі спостережень і  

дослідів; основні властивості матеріалів, вибирати із них потрібні при 

виготовленні виробів і раціонально їх використовувати; знання про знаряддя 

праці та уміння визначати їх і оперувати ними (про техніку, принципову будову 

машин та механізмів, про ручні знаряддя праці і правила користування ними); 

знання про професійну діяльність людини, уміння виконувати певні види праці 

і, в тому числі, знання про організацію робочого місця, планування трудового 

процесу, виконання технологічних операцій (розмічування, вимірювання, 

різання, монтаж, оздоблення і ін.), здійснення самоконтролю й оцінка 

результатів своєї праці; дотримуватися правил особистої гігієни і техніки 

безпеки, планувати роботу й виконувати її за зразком, технічним малюнком, 

ескізом, схемою чи технологічною карткою, з творчим підходом здійснювати 

основні трудові операції (виконувати і читати креслення, ескізи, схеми, 

визначати розміри заготовок, аналізувати вироби, застосовувати самоконтроль і 

оцінювати результати праці, регулювати моделі, знаходити помилки і 

виправляти їх); знання про продукти праці, уміння їх виготовляти, включаючи 

знання про продукти праці з різних матеріалів, макети і моделі, деякі машини й 

технічні пристрої; усвідомлене розуміння призначення виробу; знаходити 

можливості вдосконалювати конструкції виробу і ін. 

Отже, при правильній організації навчально-виховного та виробничого 

навчання, при відповідному майстерному педагогічному впливу на студентську 

молодь, можна досягти підвищення ефективності формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців своєї справи у процесі вивчення 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, а саме:  модернізація змісту та 

оновлення цілей навчання загальнотехнічних та спеціальних дисциплін; 

діагностика та корекція  базової підготовки студентів; формування потреб та 

мотивів навчання студентів при вивченні загальнотехнічних та спеціальних 
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дисциплін; активізація професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі 

навчання загальнотехнічних  та спеціальних дисциплін; створення освітньо-

розвивального середовища;  створення оптимальних умов для професійного 

розвитку особистості студентів; впровадження інтерактивних і інноваційних 

технологій у навчальний процес.  

Ціль, яка стоїть перед вищим навчальним закладом,  є підготовка 

професійно-компетентного фахівця з вищою технічною освітою, який повинен 

володіти визначеною сумою конкретних знань, умінь та навичок самостійної, 

наукової, дослідницької, винахідницької діяльності, володіти культурою 

професійного технічного мислення, які є необхідні у майбутній професійній 

діяльності.  

 Професія для кожної працюючої людини – це її життя, її особистий світ, у 

якому вона живе, працює, самодосконалюється та самостверджується, який вона 

пізнає протягом цілого життя, світ, у якому діють свої моральні норми, правила 

і цінності. А кожна професія ставить перед людиною і  її особистісних якостей, 

свої своєрідні спеціальні вимоги. Лише сформувавши в собі власні професійні 

якості, спеціаліст стає професіоналом. Без цих особистісних характеристик 

немає і подальшого професійного становлення. Формування професійних 

якостей у поєднанні з професійними знаннями, навичками і вміннями – це і є 

змістовна сторона процесу професійного навчання і виховання студентів 

технічних коледжів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Омелько Мар’яна Анатоліївна 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж  

Вінницького національного аграрного університету 

 

Пріоритетним завданням закладу вищої освіти є забезпечення високої 

якості підготовки випускників на основі впровадження нових методів і 

технологій навчання, удосконалення практичної підготовки, глибокої інтеграції 

навчального процесу, що відповідає вимогам роботодавців. 

На основі навчальної діяльності (пізнавальної, творчої, наукової, 

самостійної тощо) у студентів з'являється визначене ставлення до різних 

навчальних дисциплін. Щоб студенти успішно оволоділи знаннями, вміннями та 

навичками, викладачеві необхідно організувати навчальний процес у 

відповідності до сучасних принципів мотивації і потреб особистості.  

Основними факторами, які мотивують студентів до високопродуктивної 

навчально-творчої діяльності, є:  
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- важливість дисципліни для професійної підготовки і усвідомлення теоретичної 

та практичної значущості тематики занять;  

- усвідомлення студентом найближчих і кінцевих цілей навчання;  

- висока педагогічна майстерність викладання дисципліни. 

З  метою поліпшення стану викладання дисциплін та підвищення якості 

знань студентів методику викладання дисциплін «Фінансовий облік», «Облік і 

звітність у бюджетних установах» спрямовую на реалізацію предметних 

професійних компетенцій, заняття проводжу із застосовуванням методів 

компетентнісно-розвиваючого навчання, реалізуючи міждисциплінарні зв’язки 

із дисциплін, що викладаю, а також під час занять практики. 

Використовую сучасні в нинішній час інтеграційні технології навчання, які  

в навчальному  процесі досить  актуальні, тому що дають змогу: узагальнити та 

сконцентрувати споріднений матеріал кількох фахових дисциплін  навколо 

однієї теми, усунути дублювання у вивченні ряду питань;  ущільнити окремі 

знання  таким чином, щоб їх засвоєння вимагало менше часу, проте  дозволяло 

сформувати певні професійні уміння; опанувати студентам значний за обсягом 

навчальний матеріал, досягти цілісності знань; залучати студентів до процесу 

здобуття знань, формувати творчу особистість; дати можливість майбутнім 

фахівцям застосовувати набуті знання з різних навчальних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Часто практикую такі ефективні форми і методи, як проведення аналізу 

виробничих ситуацій, розв’язання ситуативних виробничих завдань, організацію 

ділових ігор або окремих їх елементів на занятті, імітацію професійної діяльності 

в навчальному процесі тощо. 

Контрольні завдання на практичних, семінарських заняттях охоплюють 

весь матеріал і є диференційованими за рівнями володіння студентами знаннями, 

а тому вважаю їх досить ефективними. При цьому постійно інформую їх про 

зміст, методи, форми і терміни проведення контрольних заходів та надаю 
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можливість кожному ознайомитися з результатами контролю, проаналізувати їх 

виконання, допущені помилки. 

Контроль знань, вмінь та навиків студентів з навчальних дисциплін, які 

викладаю, здійснюю у двох формах: поточний та підсумковий. Під час  контролю 

намагаюся: виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу; 

виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини; виявити рівень опанування навиків самостійної роботи; 

стимулювати інтерес студентів до вивчення дисципліни. 
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