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Стаття присвячена проблемі готовності майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту  до моделювання 

технологічних процесів. Актуальними і значущими на сьогоднішній момент є питання, пов'язані з математизацією 

наукових дисциплін, універсальністю математичних методів, можливістю ефективного застосування 

математичних моделей в педагогічній теорії і практиці. Автор експериментальним шляхом визначають рівень 

підготовленості майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів. У статті розкриваються 

компоненти моделі підготовленості майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів. В 

якості структурних елементів готовності розглядаються змістовний, операційний і мотиваційний компоненти 

готовності. З опорою на теорію готовності, автор колектив описує систему навчання майбутніх інженерів-

педагогів до моделювання технологічних процесів, розглядаючи три етапи навчання майбутніх інженерів-педагогів 

до моделювання технологічних процесів: початковий, основний і підсумковий. Початковий етап включає в себе 

ретроспективно-діагностичний і проектувально-інсталяційний періоди навчання. Основний етап складається з 

дескриптивно-діагностичний періоду. Підсумковий етап включає в себе контрольно-нормативний період. 
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Постановка проблеми. Проблемою 

готовності до різних видів діяльності 

дослідники почали всебічно займатися 

порівняно недавно (з кінця 50-х - початку 60-х 

років минулого століття). Незважаючи на це в 

науці є чимало матеріалів, прямо або побічно 

характеризують готовність людини до 

виконання певної діяльності. Головне, на 

чому, слід зупинити увагу, це те, що 

готовність при всій її складності, інтегративної 

сутності, багаторівневості, динамічності, є 

цілісним навчанням. Цілісність її визначається 

з цілісної природи будь-яких систем, а також 

цілісності особистості і складових її якостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченню стану готовності до пізнавальної 

діяльності велику увагу приділялася в роботах 

М.І. Виноградова, М.І. Дьяченко, Л.А. Канди-

бовіч, Б.Ф. Ломова, В.Н. Пушкіна, Г.Є. Сень-

кіної, А.А. Ухтомського і ін. 

Мета статті полягає у розкритті компо-

нентів моделі підготовленості майбутніх інже-

нерів-педагогів до моделювання техноло-

гічних процесів та етапи навчання інженерів-

педагогів моделюванню технологічних 

процесів. 

Основні результати дослідження. В якості 

структурних елементів готовності будемо 

розглядати змістовний, операційний і 

мотиваційний компоненти готовності [1, c .57]. 

За основу критеріального апарату виміру 

підготовленості інженерів-педагогів галузі 

автотранспорту до моделювання технологіч-

них процесів візьмемо критерії згідно тих 

компонентів, які вони розкривають: 

1. Змістовний (теоретична підготовленість). 

2. Операційний (практична підготовленість). 

3. Мотиваційний (сформованість 

особистісно-потребнісної сфери в навчанні). 
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Розкриємо компоненти моделі 

підготовленості майбутніх інженерів-педагогів 

до моделювання технологічних процесів: 

1.Теоретична підготовленість. 

a. Знання сутності основних методів 

моделювання (володіння понятійно-

термінологічним апаратом). 

b. Знання алгоритмів і прийомів 

математичного моделювання. 

c. Знання сутності змісту об’єкту, що 

моделюється. 

d. Знання специфіки технологічних 

процесів, що впливає на використання методів 

моделювання. 

e. Знання області застосовності кожного 

конкретного методу моделювання в 

предметній області (орієнтація в розмаїтті, 

специфіці і умовах застосування різних 

методів моделювання). 

2. Практична підготовленість. 

a. Практичне володіння методами 

моделювання. 

b. Уміння виокремлювати провідні 

компоненти, які необхідні для побудови 

моделі досліджуваного об'єкта. 

c. Уміння конструювати  моделі 

технологічних процесів. 

d. Уміння конструювати різні типи 

моделей. 

e. Уміння здійснювати аналіз і 

інтерпретацію результатів використання 

методів математичного моделювання. 

f. Уміння конструювати алгоритми, 

необхідні для моделювання технологічних 

процесів, в тому числі для створення систем 

автоматизованого проектування. 

g. Уміння ілюструвати сутність 

використання методів математичного 

моделювання на конкретних прикладах. 

3. Особиста спрямованість 

a. Розуміння моделювання технологічних 

процесів як важливого пізнавального методу 

педагогічних досліджень. 

b. Потреба в підвищенні своєї 

методологічної підготовки. 

c. Установка на придбання знань в області 

використання методів математичного 

моделювання. 

d. Оцінювання методів математичного 

моделювання з точки зору їх 

значущості для підвищення якості 

освітнього процесу. 

e. Пріоритетна орієнтація серед 

використовуваних методів на методи 

математичного моделювання. 

Достатня розвиненість і вираженість цих 

компонентів і їх цілісної єдності – показник  

високого рівня готовності до 

діяльності. Недостатня розвиненість їх 

свідчить про непідготовленість, про середні 

або низькі рівні підготовленості інженерів-

педагогів педагогів до моделювання 

технологічних процесів. 

При розробці і описі структури та змісту 

системи навчання інженерів-педагогів галузі 

автотранспорту до моделювання 

технологічних процесів будемо виходити з 

таких положень, в основу яких лягли 

дослідження щодо формування готовності, що 

проводяться такими вченими, як Г.Ф. Глібова, 

М.І. Дяченко, Л.А. Кандибович, Г.Є. Сенькина 

[2, с. 30]. 

Структура системи повинна відображати і 

забезпечувати структуру навчання інженерів-

педагогів моделюванню технологічних 

процесів. 

Основні етапи формування цієї якості 

повинні в цілому відповідати структурі і 

етапам педагогічної діяльності, оскільки 

систему навчання інженерів-педагогів 

моделюванню технологічних процесів в 

освітньому процесі можна розглядати як 

цілеспрямований педагогічний процес. 

Навчання інженерів-педагогів моделюванню 

технологічних процесів включає три етапи: 

початковий, основний і підсумковий. 

Початковий етап в себе включає два 

періоди навчання: ретроспективно-

діагностичний і проектувально-інсталяційний. 

Ретроспективно-діагностичний період 

початкового етапу навчання інженерів-
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педагогів до  моделювання технологічних 

процесів  в освітньому процесі має наступні 

завдання: 

1. Визначення індивідуального ступеню 

навчання інженерів-педагогів моделюванню 

технологічних процесів. 

2. Встановлення існуючого стану умінь і 

навичок інженерів-педагогів з використання 

моделювання технологічних процесів  в 

порівнянні з минулим. 

У зазначений період початкового етапу 

визначаємо за допомогою тестування ступінь 

оволодіння навичками інженерів-педагогів 

моделювання технологічних процесів. На 

основі отриманих даних встановлюємо 

вихідний рівень розвитку умінь і навичок 

використання методів математичного 

моделювання в навчанні для кожного 

студента.  Аналіз державного освітнього 

стандарту вищої професійної освіти за 

відповідною спеціальністю дозволяє отримати 

уявлення про розвиток умінь і навичок 

використання методів математичного 

моделювання в процесі навчання в минулому 

[3, с. 75]. Також в цей період необхідно 

виявлення ступеня підготовленості інженерів-

педагогів до  моделювання технологічних 

процесів. Тоді на основі отриманих даних 

можлива побудова ретроспективної 

індивідуально-особистісної моделі розвитку 

умінь і навичок в процесі навчання. 

Проектувально-інсталяційний. Період 

початкового етапу навчання інженерів-

педагогів до  моделювання технологічних 

процесів  має наступні цілі: 

1.Постановка і конкретизація цілей 

розвитку умінь і навичок моделювання 

технологічних процесів. 

2.Проектування шляхів досягнення 

поставлених цілей. 

3.Створення програми саморозвитку 

інженерів-педагогів. 

У зазначений період початкового етапу 

відбувається побудова нормативної 

індивідуально-особистісної моделі розвитку 

умінь і моделювання технологічних процесів в 

процесі навчання педагогів на основі загальної 

моделі. Виявляються закономірності і 

суперечності індивідуального розвитку в 

порівнянні із загальною нормативною 

моделлю. 

Загальна нормативна модель розвитку 

умінь і навичок моделювання технологічних 

процесів містить всі ті знання, вміння і 

навички, якими потрібно опанувати для 

повноцінного розвитку умінь і навичок 

моделювання технологічних процесів в 

процесі навчання. 

У цей період викладачеві необхідно 

проводити для майбутніх інженерів педагогів 

бесіди і консультації, різного роду 

інструктажі, мета яких допомогти тому, кого 

навчають усвідомити його рівень розвитку 

умінь і навичок моделювання технологічних 

процесів, а також надати реальну допомогу 

кожному, кого навчають в досягненні рівня 

знань групи [4]. 

Основний етап включає в 

себе дескриптивно-діагностичний 

період навчання педагогів моделювання 

технологічних процесів. 

У зазначений період необхідно реалізувати 

наступні цілі: 

1. Реалізація складеної програми 

саморозвитку кожним студентом. 

2.Усвідомлене формування умінь і навичок 

використання методівмоделювання в 

процесі навчання. 

Дескриптивно-діагностичний 

період навчання інженерів-педагогів до 

моделювання технологічних процесів 

спрямований на навчання умінням і навичкам 

моделювання технологічних процесів, їх 

розвиток і вдосконалення. 

Для реалізації поставлених цілей нами 

використовувалися різні форми роботи з 

майбутніми інженерами-педагогами. 

Так, автором була розроблена і апробована 

на студентах п’ятого курсу спеціальності 

“Професійна освіта. Транспорт” програма 

курсу «Моделювання технологічних 
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процесів». Математичне моделювання в 

процесі навчання є важливим інструментом: 

 формування нових знань і творчих 

здібностей студентів; 

 ефективного засвоєння нового матеріалу, 

систематизації та наочного втілення знань; 

 усвідомлення і фіксації істотних 

властивостей і зв'язків досліджуваних об'єктів 

і явищ;   

 формування професійних умінь; 

 розвитку самостійної діяльності студентів. 

Підсумковий етап навчання інженерів-

педагогів до  моделювання технологічних 

процесів включає в себе контрольно-

нормативний період навчання. 

У зазначений період необхідно реалізувати 

наступні цілі: 

1. Оцінка ступеня реалізації програми 

розвитку і саморозвитку педагогів. 

2.Корекція з урахуванням загальної 

нормативної моделі. 

Контрольно-нормативний період навчання 

спрямований на проведення контрольних 

робіт і анкет, які показують рівень підготов-

леності інженерів-педагогів до  моделювання 

технологічних процесів [5, с.140]. Прово-

диться колективний і індивідуальний аналіз 

проектів, виконаних в попередньому періоді. 

У сферу діяльності педагогічних праців-

ників входить постійний моніторинг успіш-

ності, опромінення, відвідуваності студентів, 

аналіз психологічних особливостей особисто-

сті. У цій складній ситуації на допомогу педа-

гогу можуть прийти математичні методи, час-

тиною яких є методи математичного моде-

лювання. Однак щоб успішно застосовувати їх 

у педагогічній практиці вчитель повинен бути 

в достатній мірі підготовлений теоретично, 

практично і мотиваційно.  

Автори постаралися оцінити існуючу 

ситуацію з даної проблеми, для цього 

необхідно: 

1. Визначити вихідний рівень розвитку 

умінь і навичок навчання інженерів-педагогів 

до  моделювання технологічних процесів. 

2. Визначити вихідний рівень 

підготовленості навчання інженерів-педагогів 

до  моделювання технологічних процесів 

3. Встановити причини наявності різних 

рівнів підготовленості. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, ми 

детально зупинилися на обгрунтуванні та 

описі якості підготовленості інженерів-

педагогів до моделювання технологічних 

процесів. Була зроблена спроба побудувати 

модель шуканої якості як цілісного утворення. 

В подальшому пропонується побудувати 

модель підготовки майбутніх інженерів-

педагогів до моделювання технологічних 

процесів. 
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Бохонько Е.А. 

ГОТОВНОСТЬ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТА К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Статья посвящена проблеме готовности будущих инженеров-педагогов области автотранспорта к 

моделированию технологических процессов. Актуальными и значимыми на сегодняшний момент являются вопросы, 

связанные с математизацией научных дисциплин, универсальностью математических методов, возможностью 

эффективного применения математических моделей в педагогической теории и практике. Автор 

экспериментальным путем определяет уровень подготовленности будущих инженеров-педагогов к моделированию 

технологических процессов. В статье раскрываются компоненты модели подготовленности будущих инженеров-

педагогов к моделированию технологических процессов. В качестве структурных элементов готовности 

рассматриваются содержательный, операционный и мотивационный компоненты готовности. С опорой на 

теорию готовности, автор коллектив описывает систему обучения будущих инженеров-педагогов к 

моделированию технологических процессов, рассматривая три этапа обучения будущих инженеров-педагогов к 

моделированию технологических процессов: начальный, основной и итоговый. Начальный этап включает в себя 

ретроспективно-диагностический и проектировочно-установочный периоды обучения. Основной этап состоит из 

дескриптивной-диагностический периода. Итоговый этап включает в себя контрольно-нормативный период. 

Ключевые слова: технологический процесс; готовность; моделирование; модель подготовленности; педагогический 

объект. 

 

Bohonko E. 

READY ENGINEERS AND TEACHERS MOTOR INDUSTRY TO MODELING PROCESSES 

The article deals with the problem of future engineers-teachers to the field of transport modeling processes. Relevant and 

important today is the issue related to Mathematisation scientific disciplines universality of mathematical methods, the ability 

to effectively use mathematical models in educational theory and practice. By experimentally determining the level of training 

of future engineers-teachers to modeling processes. In the article the components of the model training future engineers-

teachers to modeling processes. As structural elements are considered meaningful readiness, operational and motivational 

components of readiness. Based on the theory of readiness, the author describes the collective system of training future 

engineers-teachers to modeling processes, considering the three phases of training future engineers-teachers to modeling 

processes: initial, main and final. The initial phase includes a retrospective diagnostic and design, installation training 

periods. The main stage consists of descriptive and diagnostic period. The final stage includes regulatory control period. 

Keywords: workflow; readiness; modeling; training model; educational facility. 

 

 

 

 

 


