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Анотація. В статті  розглядається особливості педагогічної діяльності в системі 
розвивального навчання майбутніх автоелектриків, які визначаються зовнішніми 
причинами, пов'язаними з економічним, соціальним, соціокультурним, труднощами в Україні 
та безпосередньо в Новокаховському політехнічному коледжі Одеського національного 
політехнічного університету. 
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Вступ. Особливості педагогічної діяльності в системі розвивального 

навчання майбутніх автоелектриків визначаються зовнішніми причинами, 

пов'язаними з економічним, соціальним, соціокультурним, труднощами в 

Україні. Держава зацікавлена у тому, щоб кожен громадянин реалізував своє 

право на самореалізацію на ринку праці, яке гарантоване йому Конституцією 

України. Означені труднощі створюють проблему зайнятості працездатного 

населення і, очевидно, що вони впливають на самовизначення особистості як 

майбутнього фахівця. 

Основна частина. Впливати на розвиток особистісно-творчого потенціалу 

майбутнього фахівця – автоелектрика ми маємо можливість під час 

професійного навчання та освоєння вибраної професії. Професійне становлення 

особистості, розвиток особистісно-творчого потенціалу майбутнього фахівця 

відбувається за умови: 

- формування професійних (цільових, смислових, операційних) установок; 

- формування системи професійно важливих знань, умінь, навичок, 

науково-культурного кругозору; 

- виявлення, розвиток професійно важливих здібностей (інтелектуальних, 

перцептивних, комунікативних, експресивних, організаторських та ін.); 



- розвиток духовних потреб майбутнього автоелектрика (фахівця з 

ремонту та обслуговування автомобілів і тракторів), морально-етичне 

вдосконалення його особистості; 

- сприяння самоактуалізації кожної особистості, культивування розвитку 

індивідуальності як передумови індивідуального стилю роботи. 

Однією з найважливіших умов розвитку особистісно-творчого потенціалу 

майбутнього фахівця - автоелектрика, є здатність особистості навчатися. 

Навчитися вчитися є важливішим, ніж засвоїти певний обсяг знань так як це дає 

можливість фахівцю постійно поповнювати свій багаж знань, умінь та навичок. 

Цей процес можна розглядати як синергетичний у живій, саморегульованій 

системі. Динаміка цього процесу залежить від відкритості особистості 

зовнішнім діям, нелінійності внутрішніх процесів, а також наявності численних 

різних стійких станів. Проте далеко не кожна людина здатна самостійно 

розвивати свій потенціал. Численні зовнішні дії часто виступають як 

дестабілізуючі чинники, що перешкоджають розвитку здібностей студента. 

Такий підхід спирається на компетенції, базові якості людини, що зумовлюють 

її поведінку в різних ситуаціях на основі конкретних критеріїв. Таким 

студентам доводиться допомагати розвивати свій творчий потенціал. 

Особистісне становлення, розвиток особистісно-творчого потенціалу 

майбутнього фахівця - автоелектрика, обов'язково передбачає потребу в 

розвитку самостійності. Отже, метою особистісного становлення фахівця на 

сучасному етапі повинно стати не засвоєння деякої суми заздалегідь 

визначених знань і умінь, а опанування базових загальнокультурних і 

професійних компетентностей і компетенцій, із яких найважливіша роль 

належить компетенціям, що дозволяють самостійно знаходити, засвоювати 

необхідні знання, формувати нові уміння. Одним з істотних недоліків знань 

студентів залишається формалізм, який виявляється у відриві завчених 

теоретичних положень від уміння застосувати їх на практиці. 

У нашому навчальному закладі особливе місце займають такі форми 

занять, які забезпечують активну участь на заняттях кожного студента, 



підвищують авторитет знань і індивідуальну відповідальність за результати 

навчальної роботи. Ці завдання можна успішно реалізуються через технологію 

застосування активних форм навчання. Під час лекційних занять із студентами 

спеціальності «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів» з дисциплін професійно-практичної підготовки, а саме "Технічне 

обслуговування, та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів", 

"Будова та експлуатація автомобілів і тракторів” широко застосовуються ділові 

бесіди і рольові ігри – метод імітації прийняття управлінських рішень у різних 

виробничих ситуаціях – при цьому діяльність студента носить продуктивний, 

творчий, пошуковий характер. Мультимедійними лекції суттєво полегшують 

повсякденну працю викладача, сприяють підвищенню зацікавленості, 

відповідно рівню знань студентів. Інформація подається одночасно багатьом 

слухачам у відібраній викладачем послідовності, а також є можливість 

індивідуального використання під час самостійної роботи студентів.  

Під час проведення лабораторних та практичних занять ефективним є 

використання індивідуального підходу до студентів. Під час виконання 

практичної роботи «Ремонт, збирання та випробування машин змінного 

струму» ми організовуємо роботу студентів, використовуючи методику 

«навчаючи-навчаюсь». Кожному студенту, враховуючи його індивідуальні 

можливості, пропонуємо картки із завданням, наприклад:  

- за допомогою плаката та наочного посібника вивчити Будову 

генератора змінного струму; 

- користуючись інструкційно-технологічною карткою, розібрати 

генератор, потім зібрати;  

- користуючись інструкційно-технологічною карткою, перевірити 

дієздатність генератора в лабораторних умовах.  

Протягом кількох хвилин студенти ознайомлюються із завданням на 

картці. Я уважно спостерігаю за ними, переконуючись у розумінні студентами 

поставленого завдання. Якщо щось незрозуміло, то вони можуть запитати у 

викладача. Після цього студенти можуть ходити по лабораторії і спілкуватися з 



іншими учасниками навчального процесу щодо виконання свого завдання, але 

попереджаю їх про те, що вони можуть проконсультуватися лише з однією 

особою. Це робиться для того, щоб студент міг поділитися своїми знаннями і 

отримати інформацію від іншого студента. Потім студенти починають 

практичне виконання своїх завдань. Після завершення роботи кожен студент 

звітує перед іншими учасниками навчального процесу. Записують нову 

інформацію, що отримали від одногрупників. Викладач робить детальний 

аналіз, вказуючи на позитивні моменти та помилки. 

При вивченні дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» та під час практик на виробництві 

студенти здобувають практичні навички з діагностики систем 

електроустаткування. Однією з найбільш складних для діагностування 

електроустаткування є система запалювання. Вона найбільш насичена 

діагностичними параметрами. На першому етапі формуються навички 

визначення діагностичних параметрів за допомогою простих діагностичних 

пристроїв, а саме: контрольних ламп, пробників, вольтметрів та ін. Другий етап 

передбачає формування навичок користування більш складними 

діагностичними пристроями, автомобільними тестерами, стробоскопами, які 

мають широкий діапазон діагностичних параметрів (кут замкнутого стану 

контактів, падіння напруги, частота обертів колінчатого валу, момент 

запалювання та інше. Третій етап передбачає опанування навичок 

комп’ютерного діагностування, На сучасному етапі інформатизації суспільства 

все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні 

технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із 

задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 

інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки 

та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей 

напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як 

велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання 



сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, 

передавання, подання інформації.  

На лабораторних заняттях студентами спеціальності "Обслуговування і 

ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів" освоюються прикладні 

програми «USB Осцилограф» та «Сканматик», програма USB Осцилограф» 

дозволяє проводити автоматичний аналіз сигналів в файлах осцилограм по 

зовнішньому алгоритму, який зберігається в файлі скрипта аналізатора та будує 

і відображає розраховані дані у вигляді графіків. Окрім вищезазначеного 

навчальним планом передбачено виконання курсового проекту з дисципліни 

«Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів» та дипломного проекту, під час роботи над курсовим проектом 

студенти займаються науково-пошуковою роботою. 

Висновок. Педагогічна діяльність в системі розвивального навчання 

майбутніх автоелектриків дає можливість досягнути в процесі навчання 

бажаного рівня знань, умінь та навичок студента. Для цього потрібне розуміння 

викладачем особливостей такого навчання й оволодіння ним спеціальними 

засобами для організації продуманої і цілеспрямованої роботи спрямованої на 

розвиток найважливішої характеристики людини – інтелекту. 
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