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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Процеси глобалізації у світі та пов'язані з ними 

кардинальні соціально-економічні трансформації в українському суспільстві 

зумовлюють реформування системи професійно-технічної освіти. Необхідність 

підготовки фахівців, спроможних працювати в умовах ринкової економіки 

та міжнародного розподілу праці, потребує вирішення цілої низки принципових 

питань: якими якостями повинен володіти спеціаліст технічної галузі, що він 

повинен знати і уміти, які межі його професійної діяльності. Аналіз світового ринку 

праці дозволив виокремити основні особливості підготовки фахівців у професійно-

технічній освіті. Це мають бути фахівці нового покоління – творчо мислячі, високо 

освічені, здатні професійно виконувати свою діяльність, яка реалізується 

в багатомовному середовищі, що обумовлює необхідність спілкування різними 

мовами. Чинні вимоги відображені у законі України «Про вищу освіту», 

Національній стратегії розвитку освіти тощо. Отже, здійснення багатомовного 

професійного спілкування є однією з основних вимог до сучасного фахівця, 

яке забезпечується сформованою полілінгвальною (багатомовленнєвою) 

комунікативною компетентністю.  

У цьому контексті особливої уваги набуває процес підготовки працівників 

залізничної галузі, зокрема провідників міжнародного сполучення, професійна 

діяльність яких реалізується в умовах співпраці з іншомовними пасажирами 

та колегами. Залізничний транспорт як вагома складова економіки держави 

здійснює вплив на розвиток інших її сфер. Тому сучасна професійна підготовка 

майбутніх фахівців залізничного транспорту має орієнтуватися на перспективи 

міжнародної співпраці, забезпечення їхньої професійної мобільності та підвищення 

якості навчання. Від вітчизняних фахівців вимагається якісне виконання 

професійних функцій як в україномовному, так і в іншомовних середовищах. 

Необхідність приведення такої підготовки у відповідність до світових стандартів 

освіти висуває більш високі вимоги до підготовки сучасних провідників 
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міжнародного сполучення. Провідники, що обслуговують вагони поїздів 

міжнародного сполучення, керуються чинними вимогами «Інструкції 

для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення». Для якісного 

виконання своїх обов’язків сучасному провіднику потрібно не тільки оволодіти 

професійними знаннями та уміннями з дисципліни «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона» рідною мовою, а й бути готовим до професійного 

спілкування іноземними мовами. Зважаючи на це, у процесі їхньої підготовки 

особливого значення набуває питання формування полілінгвальних знань та умінь 

із будови та експлуатації пасажирських вагонів, що реалізуються на основі 

системно-діяльнісного підходу.  

Проблемою підвищення якості навчання фахівців технічного профілю, в тому 

числі залізничного транспорту, займалися провідні вчені, зокрема: 

закономірностями формування особистісних якостей фахівця в процесі професійної 

освіти (В. Козаков, Г. Пономарьова, Л. Романишина), проблемою професійної 

підготовки фахівців технічного профілю (О. Коваленко, М. Лазарєв, Л. Штефан, 

А. Тарасюк, О. Романовський, Н. Брюханова, В.Беспалько), теорією поетапного 

формування розумових дій і операцій (П. Гальперін, Л. Гризун, Н. Тализіна), 

теорією проблемного навчання (Т. Кудрявцев, І. Лернер, А. Матюшин, М. Скаткін), 

питаннями професійної підготовки фахівців технічного профілю засобами іноземної 

мови (О. Смирнова, Г. Суходольский), шляхами підвищення ефективності 

підготовки фахівців залізничного транспорту (Т. Шаргун, Є. Тимошенко). 

Але питання підвищення якості навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів фахівців залізничного транспорту, зокрема провідників міжнародного 

сполучення, шляхом формування полілінгвальних знань й умінь, 

є малодослідженими.  

Аналіз існуючих методик навчання студентів будови та експлуатації 

пасажирських вагонів дозволив виокремити низку недоліків, що впливають на якість 

сформованості професійних знань та умінь майбутніх провідників міжнародного 

сполучення. По-перше, зміст навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів 
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не в достатній мірі структурований, відмежований від професійної діяльності та не 

забезпечує формування у майбутніх фахівців професійних полілінгвальних знань 

й умінь; по-друге, методична база у різних галузевих закладах освіти потребує 

удосконалення для засвоєння інформації, обсяг якої стрімко зростає з розвитком 

техніко-технологічних вимог сучасного залізничного транспорту України; по-третє, 

фахівці залізничного транспорту не в достатній мірі володіють професійною 

термінологією іноземними мовами, що негативно відображається на їхній 

професійній діяльності в різних мовних середовищах.   

Отже, аналіз наукових досліджень, навчально-педагогічної літератури 

і власний практичний досвід професійної підготовки працівників залізничного 

транспорту, зокрема провідників міжнародного сполучення, дозволив виявити низку 

суперечностей між: 

- сучасними вимогами до професійних знань та умінь із будови та експлуатації 

пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення та якістю 

їх традиційного формування у професійних навчальних закладах; 

- збільшенням обсягів технічної інформації з будови та експлуатації пасажирських 

вагонів та обмеженими можливостями її засвоєння студентами в разі 

використання традиційних методик навчання; 

- необхідністю формування професійних полілінгвальних знань й умінь 

у майбутніх провідників міжнародного сполучення та недостатньою 

розробленістю теоретичних і методичних засад їх формування. 

Наявність цих суперечностей та проведений аналіз сучасних методичних 

і спеціальних розробок із теорії та методики навчання майбутніх провідників 

міжнародного сполучення обумовили необхідність вирішення наукової проблеми 

підвищення якості навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх 

провідників міжнародного сполучення шляхом теоретичного обґрунтування, 

розробки та експериментальної перевірки відповідної методики, яка ґрунтується на 

системно-діяльнісному полілінгвальному підході. 

Виявлені суперечності та недостатня розробленість означеної проблеми 
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зумовили вибір теми дисертаційної роботи: «Методика навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

було проведено у межах науково-дослідної роботи кафедри педагогіки і методики 

професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії «Розробка 

теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх інженерів 

на основі семантичних мережевих моделей змісту навчання» (реєстраційний номер 

№0111U010320). 

Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради Української 

інженерно-педагогічної академії (протокол №5 від 19.02.2013 р.) і узгоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних 

і психологічних наук в Україні (протокол №3 від 26.03.2013 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити і експериментально 

перевірити методику навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів 

майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми підвищення якості навчання 

будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення.  

2. Теоретично обґрунтувати і розробити на основі системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу моделі цілей та змісту, методу, засобів і форм навчання 

будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення  

3. На основі розроблених системно-діяльнісних полілінгвальних моделей 

цілей, змісту, методу й засобів побудувати методику навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення.  
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4. Експериментально перевірити результативність методики навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення.  

Об’єкт дослідження − процес навчання майбутніх провідників міжнародного 

сполучення будови та експлуатації пасажирських вагонів. 

 Предмет дослідження – цілі, зміст, методи, засоби, форми навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення. 

 Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що якість навчання майбутніх 

провідників міжнародного сполучення будови та експлуатації пасажирських вагонів 

підвищиться за умови реалізації методики, розробленої на основі системно-

діяльнісного полілінгвального підходу.  

Методологічна та теоретична основа дослідження ґрунтується на загальних 

положеннях теорії пізнання, основних положеннях теорії поетапного формування 

розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна, Б. Бадмаєв та ін.), положеннях суб'єктно-

діяльнісного підходу до процесу навчання (Г. Атанов, П. Гальперін, Л. Ітельсон, 

В. Козаков та ін.), технологічного підходу (В. Беспалько, Г. Селевко, І. Якиманська 

та ін.), теорії змісту навчання (С. Гончаренко, О. Коваленко, Л. Петриченко, 

М. Лазарєв, І. Лернер, В. Лозова, А. Харківська та ін.), теорії оптимізації 

педагогічного процесу (Ю. Бабанський,  В. Лозова, М. Скаткін, Н. Тализіна), 

когнітивної психології (Л. Ітельсон, Б. Ломов, Р. Солсо, І. Хофман та ін.), педагогіки 

вищої технічної школи (С. Архангельський, В. Загвязинський, Е. Зеєр). 

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження:  

– теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної та методичної літератури 

з проблеми підвищення якості навчання майбутніх працівників залізничного 

транспорту для визначення напрямів дослідження та поняттєво-категоріального 

апарату; системний аналіз для визначення ієрархічної структури професійних знань 

та умінь з будови та експлуатації пасажирських вагонів; моделювання професійної 

діяльності фахівця для розробки системно-діяльнісних полілінгвальних моделей цілей, 



10 

 

 

змісту, методу, засобів навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів; методи 

узагальнення отриманих результатів для формулювання висновків і рекомендацій 

щодо результативності методики навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення;  

– емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 

порівняльний етапи) для перевірки результативності розробленої методики навчання 

майбутніх провідників міжнародного сполучення будови та експлуатації пасажирських 

вагонів; метод збору інформації, опитування, анкетування, педагогічне спостереження 

для визначення рівня сформованості знань, умінь та професійно важливих якостей 

майбутніх провідників міжнародного сполучення з будови та експлуатації 

пасажирських вагонів; 

– методи математичної статистики (перевірка статистичних гіпотез, критерії 

Стьюдента, Фішера,  дисперсійний аналіз) для аналізу результатів експериментальної 

роботи. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:  

уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено: 

– системно-діяльнісний полілінгвальний підхід до навчання технічних 

дисциплін, який забезпечує відображення системи професійної діяльності фахівця 

у змісті навчання,  формування у майбутніх провідників полілінгвальних знань 

та умінь із будови та експлуатації пасажирських вагонів;  

– системно-діяльнісну полілінгвальну модель змісту навчання, яка складається 

з: базового (на основі елементів системи професійної діяльності) та розширеного 

(з полілінгвальним описом призначення, функцій, структури та характеристик 

навальних елементів) рівнів, що забезпечує структурування змісту навчання 

механічного, електричного обладнань, охорони праці та життєдіяльності на єдиній 

основі; 

– метод навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів, який 

складається з двох етапів: перший етап методу забезпечує засвоєння змісту навчання 
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за рахунок його декомпозиції на основі розширеної системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання, другий етап методу передбачає вирішення 

проблемних ситуацій, що в сукупності забезпечує формування професійних 

полілінгвальних знань й умінь та професійної полілінгвальної комунікативної 

компетентності; 

дістали подальшого розвитку:  

– засоби навчання будови та експлуатації пасажирського вагона, подальший 

розвиток полягає в застосуванні комплексу практичних системно-діяльнісних 

полілінгвальних моделей змісту навчання; 

– форми навчання будови та експлуатації пасажирського вагона, подальший 

розвиток полягає у використанні полілінгвальних діалогів для вирішення 

проблемних виробничих ситуацій.   

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці 

та впровадженні в навчальний процес майбутніх провідників міжнародного 

сполучення методики навчання будови та експлуатації пасажирського вагона; 

методичного посібника «Будова та експлуатація пасажирського вагона» для фахівців 

спеціальності «Провідник пасажирського вагона» професійних технічних та вищих 

навчальних закладів залізничного профілю.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Української 

державної академії залізничного транспорту (довідка № 01-41/133 від 05.12.2013 р.), 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту (довідка № 1 

від 12.09.2013 р.), Здолбунівського вищого професійного училища залізничного 

транспорту (довідка №357 від 06.11.2014 р.), Української інженерно-педагогічної 

академії (довідка № 106-04-74 від 03.06.2015 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані для подальшого удосконалення 

процесу навчання студентів професійних технічних та вищих навчальних закладів 

залізничного профілю.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-
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практичних конференціях, найвагоміші з яких: «Переяслівська Рада: її історичне 

значення та перспективи розвитку східнослов’янської цивілізації» (Харків, 2011р.); 

«Інтеграція науки та методики освіти у підготовці майбутніх фахівців в умовах 

Болонського процесу» (Ялта, 2011 р.), «Інноваційні процеси в освітньому просторі: 

доступність, ефективність, якість» (Луганськ, 2012); «Професійне становлення 

особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2013 р.); «DYNAMIKA 

NAUKOWYCH BADAN («Динаміка наукових досліджень»)» (Pizemysl, 2013 р.); 

«Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2014 

р.); всеукраїнському науково-методичному семінарі: «Літня школа аспірантів» (Ялта, 

2013 р.), всеукраїнському науково-практичному семінарі: «Теоретико-методичні 

аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів» (Бердянськ, 2013 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 16 одноосібних 

наукових і науково-методичних працях: 9 статей – у провідних наукових фахових 

виданнях України, 2 статті – у зарубіжному періодичному виданні, 3 тези доповідей 

у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 стаття – в іншому виданні, 

1 методичний посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(160, із них 5 іноземними мовами) та 2 додатків на 18 сторінках. Повний обсяг 

дисертації складає 215 сторінок, основний текст дисертації викладено 

на 178 сторінках. Робота містить 24 таблиці, 71 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БУДОВИ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ МАЙБУТНІХ ПРОВІДНИКІВ 

МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ 

 

1.1. Навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх 

провідників міжнародного сполучення як педагогічна проблема 

 

Стратегія розвитку залізничної галузі визначається пріоритетними напрямами 

розширення міжнародної співпраці України; необхідністю адаптації 

до демократичних і ринкових перетворень у суспільстві, що зумовлено входженням 

України у європейський і світовий освітній та інформаційний простір. Державна 

система освіти і професійної підготовки молоді отримала істотний розвиток ще 

в роки царювання Петра I. [2, с.120]. На сучасному етапі спостерігається збільшення 

навчальної інформації, в тому числі з іноземних джерел, що зумовлює необхідність 

підготовки фахівців, здатних опрацьовувати навчальну інформацію як рідною так 

і іноземними мовами, та використовувати її під час професійної діяльності 

на міжнародному рівні. Необхідність докорінних змін і оновлення змісту 

навчальних дисциплін та розробки нових, зменшення термінів навчання, 

підвищення якості навчання робітників залізничного транспорту як в технічному 

аспекті, так і в іншомовно-комунікативному – це ті актуальні проблеми, які 

постають перед навчальними закладами, що готують майбутніх фахівців 

залізничного транспорту, а саме провідників міжнародного сполучення. 

Специфікою іншомовної комунікації провідників міжнародного сполучення є її 

полілінгвальність. Тлумачний словник суспільствознавчих термінів наводить 

наступне визначення полілінгвальності − це застосування декількох мов, кожна 

з яких обирається відповідно до конкретної ситуації. Виходячи з постійно 

зростаючої ваги іншомовної підготовки провідників, пов’язаної з міжнародною 

діяльністю цієї галузі, а також потребою використання світових науково-технічних 
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здобутків у галузі транспортного перевезення, провідникам міжнародного 

сполучення необхідно оволодіти уміннями вести діалог кількома іноземними 

мовами на професійному рівні для спілкуватися з іноземними колегами, адже 

основна частина професійної діяльності провідника полягає в комунікації 

з колегами суміжних професій. Тому формування полілінгвальних знань й умінь 

із будови та експлуатації пасажирських вагонів провідників міжнародного 

сполучення, які в сукупності утворюють полілінгвальну комунікативну 

компетентність є актуальним завданням сьогодення.  

Аналіз праць учених (І. Герніченко, Н. Брюханова, О. Коваленко, М. Лазарєв, 

В. Козаков, В. Шадриков) виявив, що завдання щодо відображення у процесі 

підготовки провідників міжнародного сполучення системи їхньої професійної 

діяльності може бути вирішено за рахунок реалізації системно-діяльнісного підходу, 

а формування полілінгвальних знань і умінь цих фахівців, які необхідні 

для здійснення професійної діяльності в різних мовних середовищах, − 

полілінгвального підходу. Далі такий підхід будемо називати системно-діяльнісний 

полілінгвальний підхід.  

Враховуючи це, можемо зазначити, що якість навчання провідників 

міжнародного сполучення буде залежати від якості засвоєння професійних 

полілінгвальних знань та умінь із професійних дисциплін та формування 

професійної полілінгвальної комунікації на основі полілінгвального підходу, який 

і забезпечить формування іншомовної комунікації.  

Перспективним напрямком вирішення актуальних проблем є розробка 

та впровадження у навчальний процес нових науково обґрунтованих методик 

навчання професійно орієнтованих дисциплін, що забезпечать якість навчання 

провідників міжнародного сполучення. На думку Т. Шаргун [145], упровадження 

полілінгвального підходу до професійно орієнтованих дисциплін базується на ідеях: 

залежності професійного рівня фахівця від володіння іноземними мовами; виділення 

контингенту студентів, здатних засвоювати професійні знання безпосередньо 

іноземними мовами; інтегративного підходу до вивчення професійно орієнтованих 
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дисциплін та іноземних мов; багаторівневого підходу до іншомовної 

компетентності; диференціації вивчення професійно орієнтованих дисциплін 

іноземними мовами за рівнями складності. Ми погоджуємося з вищезазначеними 

ідеями, однак засвоєння професійних знань безпосередньо іноземними мовами 

вимагає від студента високого рівня підготовки з іноземної філології. Враховуючи, 

що в основному професію провідника міжнародного сполучення студенти 

отримують в професійно-технічних навчальних закладах, далі ПТНЗ, до яких 

вступають після закінчення дев`яти класів загальноосвітньої школи, рівень їхніх 

знань з іноземної мови потребує вдосконалення. Дана суперечність зумовлює 

розроблення методики навчання з урахуванням потреби спрощеного, універсального 

представлення змісту навчальної інформації, що забезпечить високий рівень її 

засвоєння на основі полілінгвального підходу, незалежно від рівня іноземної 

підготовки студентів. Однією з основних професійно орієнтованих професійних 

дисциплін, яку вивчають провідники міжнародного сполучення є дисципліна 

«Будова та експлуатація пасажирських вагонів». 

У зв’язку з інтеграцією України в міжнародний простір перед сучасною 

методикою навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх 

провідників міжнародного сполучення постає завдання її трансформації 

у відповідності із запитами сьогодення. Розвиток в соціальному стимулюванні був 

обумовлений науково-технічною революцією, яка зробила економіку залежною від 

науки [101]. Потреба вдосконалення методики навчання спеціальних дисциплін у 

професійній підготовці фахівців залізничного транспорту пов’язана з вирішенням 

важливих завдань сучасної професійної освіти: забезпеченням професійної 

спрямованості загальноосвітніх дисциплін з урахуванням специфіки майбутнього 

фаху; реалізацією міжпредметних зв’язків загальноосвітніх, загально технічних 

і спеціальних дисциплін у професійній підготовці; досягненням системності 

та послідовності у вивченні спеціальних предметів на різних рівнях професійної 

освіти [145]. 
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У процесі навчання майбутнім провідникам міжнародного сполучення 

передусім необхідно сформувати професійні полілінгвальні знання та уміння 

із дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона», розвинути технічне 

мислення, навчитися оцінювати нові факти, ідеї та явища, підготуватися 

до сприйняття, осмислення i використання набутих знань рідною та іноземними 

мовами. Якісне засвоєння змісту навчальних предметів на основі полілінгвального 

підходу є фундаментальною основою в досягнені вище зазначених вимог.  

Вищезазначена дисципліна є насамперед технічною базою підготовки 

майбутніх провідників міжнародного сполучення. Проаналізуємо проблеми 

професійно-технічної освіти сьогодення. 

Проблемами професійно-технічної освіти займаються на сьогодні такі вчені як: 

Л. Сушенцева [131], З. Алієва [4], С. Шиканов [151], Т. Коваль [49], Н. Бідюк [14], 

Виткине Юрате [23] та багато інших.  

Науковець Л. Сушенцева підкреслює, що необхідність модернізації 

регіональної системи професійно-технічної освіти пов’язана з проблемами всередині 

самої системи, що тягне за собою зміну ставлення до неї, характеру запитів 

інформації про освіту тощо. Слід відзначити, насамперед, падіння престижу 

робітничих професій і привабливості професійно-технічної освіти для молоді в 

цілому, що пояснюється не лише зовнішніми чинниками, але й внутрішніми 

причинами, серед яких – якість професійної підготовки, що не відповідає вимогам 

роботодавців [131].  

Слушною є думка З. Алієвої, яка у своїй роботі дослідила, що за останні роки 

заклади, які здійснювали підготовку робочих кадрів, скоротилося на 22 %, а об’єм 

підготовки у 2 рази. В промисловості відбувається дефіцит робочої сили високої 

кваліфікації, якої в промисловості залишилося менше, ніж 20 %, при тому 

на відомих підприємствах відбулося зниження якості підготовки кадрів [4].  

Науковець Т. Коваль акцентує увагу на підвищені рейтингу знань у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців, орієнтації професійної підготовки 

майбутніх фахівців на рефлексію, інноваційність освітніх стандартів, навчальних 
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програм, методів, форм і змісту навчання, орієнтація професійної підготовки 

майбутніх фахівців на неперервний освітній процес протягом усього життя, 

інформатизація вищої освіти, використання новітніх методів, засобів та форм 

навчання, випереджувальний характер професійної підготовки майбутніх фахівців 

та їх спрямованість на самостійну позааудиторну навчально-пізнавальну 

діяльність [49]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що проблемами професійно-

технічної освіти займаються багато вчених, але вони залишаються актуальними, 

адже вимоги до методики навчання технічних дисциплін, зокрема залізничного 

транспорту, щодня зростають, відповідно до вимог, які сьогодення ставить перед 

сучасними фахівцями, зокрема провідниками міжнародного сполучення. 

На сучасному етапі розвитку науки спостерігається підвищена увага до формування 

особистості працівників технічної галузі. [22, 95, 153].  

Останні століття розвиток суспільства суттєво залежить від розвитку 

сполучення, зокрема залізничного транспорту. Тому, метою освіти має бути 

підготовка фахівців, здатних забезпечити новаторство в транспортній галузі. Історія 

освіти, і зокрема інженерної, набуває актуальності в умовах перманентності 

сучасних реформ цієї сфери. Вітчизняна інженерна школа та її випускники до 

недавнього часу визнавалися одними з кращих у світі, і ретроспективний аналіз 

подій, пов'язаних з етапами її формування, може висвітлити «родові» риси, так 

званий «каркас», на якому тримався кадровий потенціал багатьох галузей 

вітчизняної економіки, в тому числі – транспортної [1, с.125]. 

Розглянемо аспекти, які безпосередньо впливають на якість навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів провідників міжнародного сполучення 

та порівняємо їх з існуючими методиками навчання провідників міжнародного 

сполучення. 

Першоджерелом отримання інформації є підручник. Як зазначалося вище, 

підготовка фахівців з технічних дисциплін, зокрема залізничного транспорту, 

потребує логічного, структурованого, чіткого подання змісту навчальної інформації. 
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Аналізуючи підручники зі спеціальних дисциплін ми керувалися підходами 

до побудови логічної структури навчального матеріалу [20] та основними аспектами 

психології професій [41]. Зміст професійної підготовки на рівень навчального 

матеріалу здійснюється в підручниках і посібниках зі спеціальних дисциплін, 

які мають забезпечити інформаційну, самоосвітню та розвивальну функції 

педагогічного процесу на кожному рівні професійної освіти. Інформаційна функція 

передбачає, що підручник буде слугувати джерелом важливої інформації, 

що фіксується як певний обсяг змісту навчального предмета. Самоосвітню функцію 

розуміємо, як властивість підручника полегшувати майбутньому фахівцю засвоєння 

й закріплення виучуваного матеріалу, допомагати йому самостійно заповнювати 

прогалини, що допущені. Розвивальна функція покликана формувати бажання 

і вміння майбутніх фахівців здобувати нові та удосконалювати старі знання, 

стимулювати мотивацію й потребу до саморозвитку [107]. У підручниках відповідно 

до навчальної програми подаються основи наукового знання з певного предмета: 

поняття, теорії, закони, наукові факти відповідних технічних дисциплін; досвід 

професійної діяльності, способи її здійснення; основи знань, що сприяють розвитку 

творчості, спрямованої на вдосконалення професійних дій; узагальнене наукове 

знання про соціальний досвід суспільно-економічних і виробничих відносин [89 

с. 94]. Аналіз змісту підручників і навчальних посібників із залізничних дисциплін, 

які спрямованні на підготовку провідників міжнародного сполучення, дає підстави 

констатувати, що вони потребують удосконалення принципів науковості, 

системності та послідовності в змісті освіти, що викликає серйозні ускладнення 

в навчанні, плутанину в уявленнях студентів. [16, 18, 19, 38, 76, 88, 90, 136]. 

Це стосується єдності символічних позначень, що входять у формули, залежності, 

співвідношення тощо, а також наступності при формуванні понять. На нашу думку, 

підручник, має відповідати тим вимогам, які забезпечують наступність у вивченні 

спеціальних предметів. Розглянемо основні вимоги до підручника з технічних 

дисциплін для системи ПТНЗ. По-перше підручник повинен розкривати предмет 

науки, даючи опис, пояснення, передбачення і прогнозування явищ, фактів, 
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процесів, об’єктів; по-друге розкриття сутності предмета вивчення, рух від явища до 

сутності є фундаментальним законом у розкритті предмета вивчення; по-третє 

підручник повинен відповідати навчальному плану та програмі. Це передбачає 

врахування не тільки обсягу програми навчального закладу, а й додаткової уваги 

тим розділам, які мають професійну значущість і забезпечують наступність з 

майбутньою професійною діяльністю [76]. Обов’язковим компонентом підручника 

повинні стати узагальнювальні та систематизуючі моделі з усього курсу, а також 

лаконічні висновки до складних тем для самостійного повторення, оскільки 

основною причиною труднощів у вивченні предметів спеціального і технічного 

циклів є невміння учнів ПТНЗ працювати самостійно з навчальними матеріалами – 

підручниками, довідниками тощо [140, с. 30-31]. Важливо підготувати студентів 

до методів майбутньої навчальної діяльності у вищій школі. Професійне 

самовдосконалення особистості розглядається вченими як цілеспрямована, 

систематична, високоорганізована й творча діяльність, що полягає в самостійному 

поглибленні й розширенні фахових знань, розвитку умінь, здібностей, професійно 

значущих якостей та передбачає безперервне формування її кваліфікації 

й особистісне зростання [33, 34, 36]. На думку Л. Петриченко однією з головних 

умов самовдосконалення є особистісна самореалізація [97]. Н. Комісаренко 

стверджує, що самореалізація – процес, спрямований на перспективу [53, с. 23-25]. 

Н. Лосєва наголошує, що самореалізація відіграє найважливішу роль у житті 

людини і по суті визначає весь її життєвий шлях. [73, с. 55]. Самостійна робота – 

це активна діяльність студентів, які мобілізують свої знання, уміння 

та навички. [58]. Самостійне засвоєння навчального матеріалу, а відповідно 

й самореалізація, суттєво обмежується, якщо безпідставно ускладнено стиль 

викладу тексту підручника, а кожний абзац потребує пояснення викладача 

або навіть використання методичного посібника для викладача [104].  

Можливості самостійної роботи визначаються рівнем апарату підручника для 

засвоєння навчального матеріалу (наявністю вправ, запитань і завдань для контролю 

та самоконтролю). Необхідною умовою ефективності підручників є їх доступність, 
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зрозумілість для учнів і студентів, наявність засобів для керування самостійною 

роботою майбутніх фахівців і діяльністю викладача [110]. 

Отже, можемо зробити висновок, що одні з основних аспектів, які впливають 

на якість формування знань та умінь із будови та експлуатації пасажирських вагонів, 

зокрема тих, що спрямовані на підготовку провідників міжнародного сполучення, 

не в достатній мірі враховані. До того ж, вищезазначені підручники та методичні 

посібники не ставлять за мету формування професійних полілінгвальних знань 

та умінь та не реалізують системно-діяльнісний підхід, що не відповідає вимогам 

професійної підготовки фахівців у зв’язку з інтеграцією України в міжнародний 

розподіл праці. Тому, при розробці методики навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення будемо 

акцентувати увагу на структуроване, лаконічне, послідовне викладення матеріалу 

та розробку методичних посібників на основі системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу. 

Ці аспекти можна задовольнити лише за умови врахування психолого-

педагогічних особливостей формування полілінгвальних знань та умінь у майбутніх 

фахівців. Визначимо психолого-педагогічні засади реалізації системно-діяльнісного 

підходу.     

Дослідження психолого-педагогічної літератури з проблеми формування 

професійних знань та умінь студентів свідчить, що цьому питанню приділяється 

постійна увага в теорії педагогіки та практики вищої та професійно-технічної освіти. 

Цим питанням займалися такі вчені як О. Леонтьєв, В. Ломов, В. Шадріков та інші. 

Важливість дослідження даної проблеми підтверджується сьогодні й тим, що метою 

підготовки в умовах переходу до ринкових відносин є підготовка 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних кадрів з високим рівнем 

професійних умінь, знань, навичок, що відповідають вимогам технічного прогресу 

й ринковим відносинам. 

Представлення про психологічні закономірності процесу мислення і навчання 

пройшли довгий шлях у своєму розвитку [78, 155]. Психолого-педагогічні 
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дослідження свідчать, що основою формування професійних знань та умінь 

є діяльність. Так, О. Леонтьєв зазначав, що людська діяльність не існує інакше, як 

у формі дій або ланцюга дій [67, 308с.]. 

Основними характеристиками діяльності, як відомо, є суб'єктність 

і предметність, оскільки вона завжди здійснюється окремою людиною або групою 

людей і спрямована на певний об'єкт (предмет). Людина, яка є суб'єктом діяльності, 

планує, організує, здійснює її, а після завершення оцінює отримані результати та 

корегує свою подальшу діяльність. З виконанням певних дій по здійсненню 

діяльності людина інтегрує в індивідуальному досвіді результати та способи 

діяльності, одночасно змінюючись в її процесі. При діяльнісному підході домінуюча 

роль відводиться умінням, а знання виступають лише як засоби формування 

умінь [7].  

Основною метою діяльності людини є усунення протиріччя між потребами, 

що виникли, та станом речей, що склалися в її особистому житті або суспільстві. 

Діяльність фіксує в своєму змісті акт зіткнення цілепокладаючої волі суб'єкта, 

з одного боку, та об'єктивних закономірностей, з іншого [25, с. 311]. Відповідно 

до цього в структурі діяльності виділяються суб'єктний та об'єктний компоненти, 

а саме:  

1) цілепокладаючий суб'єкт;  

2) предмет діяльності, процес діяльності, знаряддя (засоби) діяльності, умови 

діяльності та її продукт (певний результат). 

Пошук шляхів ефективної професійної підготовки фахівців різних галузей на 

основі діяльнісного підходу розпочався давно. Як зазначає І. Калошина [47], 

рішення навчальних задач можливе за допомогою знань про структуру діяльності. 

Сутність засвоєння знань і умінь ґрунтується на теорії поетапного формування 

розумових дій, а саме процес системного оволодіння розумових дій, що відбувається 

в результаті інтеріоризації, тобто переходу всередину відповідної розумової дії. 

Психічна діяльність є результатом перенесення зовнішніх матеріальних дій у план 

відображення – у план сприймання, уявлення і понять. Процес такого перенесення 
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здійснюється за етапами, на кожному з яких відбувається нове відображення 

і відтворення дії та її систематичне перетворення. П. Гальперін [25] визначає шість 

етапів формування будь-якого нового поняття й уміння. 

Процес формування професійних вмінь студентів відбувається в логічній 

послідовності за наступними етапами: 

1 етап - створення мотивації;  

2 етап - з'ясування орієнтовної основи дій у системі (моделі об'єкта, 

навчального алгоритму «операції» за розпізнаванням або відтворенням об'єкта); 

3 етап - формування дії у матеріалізованому вигляді (дія з матеріалізованими і 

матеріальними об'єктами ; дія з матеріалізованими позначеннями); 

4 етап - формування дії в «гучній мові», що передбачає повне і правильне 

виконання дії своїми словами та виконання дії як «своїми словами», 

так і за встановленою формулою; 

5 етап - формування дії у зовнішній мові про себе; 

6 етап - формування дії у внутрішній мові. 

На другому етапі передбачається певна система дій. Як зазначає Б. Ломов [72], 

системність – принцип наукового пізнання, який вимагає досліджувати явища в їх 

залежності від внутрішнього зв`язку, які вони утворюють, та набувають 

за допомогою цього нові властивості, які характеризують ціле. 

Науковцем О. Смирновою в основу моделі підготовки фахівців було 

покладено категорію професійної діяльності, що дозволило визначити такі базові її 

характеристики [122, с.27]: 

- проблеми (завдання), що мають вирішувати фахівці; 

- шляхи, способи або прийоми, за допомогою яких вирішуються визначені 

завдання; 

- функції (узагальнені характеристики основних професійних обов'язків); 

- знання теоретичного або прикладного характера, якими оперує  

в своїй діяльності фахівець; 

- вміння та навички, що сприяють досягненню бажаних результатів; 



23 

 

 

- якості (індивідуально-типічні параметри) особистості, що забезпечують 

успішність дій в обраній галузі; 

- ціннісні орієнтації та настанови особистості, необхідні для здійснення 

професійної діяльності.  

 Визначимо основні категорії моделі фахівця (табл.1.1).  

Отже, як бачимо, модель формування фахівця складається з двох блоків:  

1) моделі формування особистості;  

2) моделі формування професійної діяльності.  

Таблиця 1.1 

Категорії моделі фахівця 

 

Перший блок моделі відображає те, що має бути включено в поняття 

«сучасний фахівець, що відповідає міжнародним стандартам». В умовах 

інформаційної насиченості, швидкого старіння знань необхідно впроваджувати 

перманентну освіту, коли молодий фахівець повинен бути підготовленим 

до самостійного добування нових знань. Для цього найперше, що потрібно 

зробити – це навчити майбутніх спеціалістів вчитися. 

Особистість Професійна діяльність 

� знання, уміння, навички, в 

тому числі полілінгвальні; 

� професійні якості та 

здібності; 

� настанови, ціннісні 

орієнтації; 

� психофізіологічні якості та 

особливості; 

� рівень професійної 

компетентності 

� проблеми (завдання); 

� рівень діяльності; 

� види діяльності; 

� технології, способи діяльності; 

� функції фахівця. 
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 Уміння вчитися включає декілька видів навчальної діяльності, різних за своїм 

призначенням: 

- пошук нової інформації, який потребує уміння працювати в бібліотеці, 

конспектувати, аналізувати; 

- засвоєння  полілінгвальних знань за допомогою розв’язання проблемних 

ситуацій, типових задач, тестів, контроль за процесом розв’язання, для підвищення 

якості ведення професійного діалогу; 

- готовність до колективної діяльності, набуття знань з теорії та практики 

управління колективом, які відповідають вимогам міжнародного менеджменту; 

- особисті якості: високий рівень організованості, мотивації професійної 

діяльності, освіченості, культури, воля, справедливість, тактовність тощо. 

 На формування вимог першого блоку моделі впливають економічні, політичні, 

соціальні, культурні, технічні, правові умови та фактори, які складаються 

на міжнародному ринку праці з урахуванням попиту та конкуренції [112]. 

Другий блок моделі передбачає, що молодий фахівець повинен відповідати 

вимогам державного стандарту, який включає: 

- професійну полілінгвальну компетентність, уміння використовувати теоретичні 

знання у виробничій діяльності; 

- полілінгвальну комунікативну компетентність, уміння спілкуватися різними 

мовами на професійні теми з україномовними та іншомовними колегами. 

- організаційні здібності, уміння створювати мотиви діяльності, визначати 

пріоритети, володіти основами знань про підприємливість [122]. 

Отже, на основі аналізу наукових джерел нами були виокремлені категорії 

моделі фахівця та фактори, що впливають на їх формування. Засобом реалізації 

задачного підходу може бути використання проблемного методу формування 

фахових знань [57]. Можемо дійти висновку, що для розробки методики навчання 

будові та експлуатації необхідно врахувати окрім вище зазначених аспектів подання 

змісту, ще й психолого-педагогічні особливості формування особистості фахівця 

та формування системи його професійної діяльності. Аналіз робіт видатних 
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науковців показав, що модель формування фахівця тісно пов’язана з діяльністю та її 

основними компонентами. Даний аспект лише частково врахований в існуючих 

методиках навчання. Більшої уваги приділяється врахуванню психологічним 

аспектам. Враховуючи, що метою методики навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів є насамперед навчання професійної діяльності, при її розробці 

будемо керуватися саме діяльнісним підходом з урахуванням психологічних 

аспектів.  

Відповідно до другого блоку, модель фахівця передбачає відповідність 

професійній компетентності, умінню використовувати теоретичні знання 

у виробничій діяльності. В умовах інтегрування професійно-технічної освіти 

України в Європейській освітній простір неабиякого значення набуває аналіз 

і порівняння компетентності фахівців технічного профілю в Україні та закордоном. 

Так, цікавим фактом є те, що французькі промисловці висувають ряд претензій 

щодо кваліфікаційних характеристик випускників, наголошуючи на необхідності 

усунення ряду негативних якостей випускників, а саме: недостатньої 

винахідливості; слабкої компетентності у питаннях економіки і управління; 

відсутності практики спілкування з виробничим персоналом; відсутності прагнення 

випускників підвищувати свою професійну майстерність та активно діяти 

у виробничому житті; недостатньої підготовки до науково-дослідної роботи; 

недостатньої підготовки в гуманітарній галузі (особливо це стосується володіння 

іноземними мовами) тощо [23].  

Проаналізуємо зміст поняття «компетентність», який надають відомі науковці 

та дослідники. Так, С. Гончаренко визначає компетентність, як «сукупність знань 

і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, 

передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію» [30, с. 

149].  

Поняття «компетентність» у словнику С. Ожегова представлено у двох 

значеннях: компетентний – той, хто має достатні знання у певній галузі; хто в чому-

небудь добре обізнаний, кваліфікований; компетентний – той, хто має певні 
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повноваження, повноправний, повновладний [54]. 

Цікавим, у межах цього дослідження, буде навести визначення цього поняття 

М. Сибірською, яка вважає, що сутність компетентності полягає у необхідності 

розширення меж знань, умінь і навичок, які безпосередньо необхідні 

для продуктивної праці, до сфери життєдіяльності суб’єкта в цілому, в соціальному 

перетворенні та удосконаленні його здібності зрозуміти складну динаміку процесів 

розвитку і впливів на їх хід [118, с.23-24]. 

У монографії А. Харківської, Т. Отрошко «Теоретико-методичні засади 

оцінювання професійної компетентності майбутніх учителів» [102, с. 28], автори 

на основі аналізу першоджерел [44, 83, 115, 133, 154] доходять висновку, що основу 

компетентності складає сукупність знань, умінь, навичок, особистісних 

та професійно важливих якостей, що дають змогу фахівцеві ефективно 

реалізовувати професійну діяльність.  

Із вищенаведеного слідує, що немає єдиного загального прийнятого 

визначення поняття «компетентності», але всі науковці виділяють формування 

знань, умінь та професійно важливих якостей із певної професійної діяльності, 

як основу компетентності майбутнього фахівця. 

Визначимо професійно важливі якості, які повинні сформуватися у результаті 

опанування дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона». 

Враховуючи вимоги першого блоку моделі фахівця (табл. 1.1) особисті якості 

сучасного фахівця − високий рівень організованості, мотивації професійної 

діяльності, оперативності прийняття рішень, системність діяльності, колективна 

діяльність. Вимоги до професійних знань та умінь майбутнього провідника 

міжнародного сполучення перераховані в табл. 1.1. Виокремлені знання, уміння, 

навичок та особистісно-професійні важливі якості будуть основою формування 

професійної компетентності майбутнього провідника міжнародного сполучення. 

Формування професійних полілінгвальних знань та умінь із будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення вимагає врахування сучасних тенденцій розвитку освіти, економіки, 
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науки, виробництва як України, так і світового простору загалом. При визначенні 

педагогічних умов розвитку мислення ми керувалися теорією оптимізації 

навчально-виховного процесу [8]. Визначимо основні принципи процесу 

формування професійних полілінгвальних знань та умінь майбутніх провідників 

міжнародного сполучення: 

•· цілеспрямованість та особистісна орієнтованість процесу формування 

професійних знань та умінь майбутніх провідників міжнародного сполучення; 

•· інтеграція та комплексний підхід до формування професійних знань та умінь, у 

тому числі з полілінгвальної комунікації; 

•· цілісність (структурна й змістовна) процесу формування професійних знань та 

умінь майбутніх провідників міжнародного сполучення; 

•· систематичність і послідовність розвитку професійних знань та умінь майбутніх 

провідників міжнародного сполучення; 

• принцип декомпозиції, який передбачає структурування проблеми у вигляді 

ієрархії. 

•· зв'язок із майбутньою професійною діяльністю, наукою, виробництвом; 

•·принцип свідомості й творчої активності майбутніх провідників міжнародного 

сполучення, прагнення до професійного самовдосконалення, саморозвитку; 

•· гармонійне поєднання індивідуального й колективного в процесі формування 

професійних знань та умінь [112]. 

Виокремивши принципи процесу формування професійних знань та умінь 

майбутніх провідників міжнародного сполучення відповідно до теми 

дисертаційного дослідження, проаналізуємо стан підготовки саме фахівців 

залізничного транспорту. 

На сьогоднішній день всього в Україні працює 987 ПТНЗ, в яких навчається 

388,5 тис. осіб. Минулого року ці училища підготували 5,5 тис. фахівців. При цьому 

державне замовлення на випускників ПТНЗ складає 180 тис. осіб. Окрім того, 

під час формування замовлення, збільшено кількість затребуваних професій: 

для промисловості майже на 1тис. осіб, для будівництва – майже на 2,5 тис. осіб 



28 

 

 

і майже на 1200 для легкої промисловості [151]. Це стосується і транспортної галузі 

країни, і залізничної зокрема. 

Українська залізниця – могутня транспортна система, яка за розмірами, 

обсягами перевезень та рівнем застосування технічних засобів посідає одне 

з перших місць, тому керівництво залізниць зацікавлене у забезпеченні галузі 

спеціалістами високого класу. Розвиток залізничної галузі бере свій початок 

з 18 століття. В Положенні про заснування інституту (1809) було записано: 

«в особой зале хранимы будут модели всех важных в России и других землях 

сооружений, существующих или только предназначенных для путей сообщения, 

равно как и машины, при гидравлических работах употребляемых...» [39, с.6] 

З моменту заснування інституту встановилося добре правило, яке в подальшому 

набуло традиції – заохочувати професорів і викладачів в бажанні працювати на 

штатних посадах в організаціях відомства шляхів сполучення [46, с.132]. В ньому 

збиралися креслення і макети, проводилися практичні заняття студентів. Одна 

з ґрунтовних праць з будівництва залізниць була опублікована професором 

М. Ліпіним в 1840 р. в «Журналі шляхів сполучення». Говорячи про верхню будову 

колії, він писав: «Такой двойной ряд рельсов называетсяпутем» [69, с.228]. 

Так термін «путь» увійшов в словниковий фонд залізничного транспорту. Великим 

досягненням залізниць стало багаторазове прискорення вантажних і пасажирських 

перевезень. Подорож із Петербургу до Москви займала в кращому випадку чотири 

дні. Перший же поїзд, який відкрив рух, домчав своїх пасажирів з однієї столиці 

Російської імперії в другу за 21 годину 45 хвилин [120, с.4]. 

Фахівців для підрозділів залізниці готують Українська державна академія 

залізничного транспорту, Державний економіко-технологічний університет 

транспорту, Вінницький транспортний коледж, Київський електромеханічний 

технікум залізничного транспорту, Київський технікум залізничного транспорту, 

Харківський технікум залізничного транспорту та інші.  

На сьогоднішній день в Україні працює 6 ПТУ залізничного спрямування, 

які готують кваліфікованих спеціалістів (табл. 1.2).  
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 Таблиця 1.2 

Загальна характеристика ПТУ залізничного спрямування 

ПТНЗ Спеціальності залізничного спрямування 

1 2 

Львівське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 
залізничного 
транспорту 
  

Оглядач-ремонтник рухомого складу 
Бригадир залізничної колії 
Помічник машиніста електровоза 
Помічник машиніста тепловоза 
Слюсар з ремонту рухомого складу 
Помічник машиніста електропоїзда. 
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Електромонтер контактної мережі - водій дрезини  
Оглядач вагонів - поїзний електромеханік 

Київське вище 
професійне училище 
залізничного 
транспорту ім. В. І. 
Кудряшова 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж  
Електромонтер контактної мережі  
Касир багажний, касир квитковий  
Оглядач-ремонтник вагона  
Помічник машиніста електровоза  
Помічник машиніста електропоїзда  
Помічник машиніста тепловоза  
Прийомоздавальник вантажу та багажу  
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Слюсар з ремонту рухомого складу  
Черговий по залізничній станції 

Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 
залізничного 
транспорту 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
Помічник машиніста електровоза. 
Помічник машиніста тепловоза.  
Квитковий касир  
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Електромонтер контактної мережі 
Оглядач - ремонтник вагонів 
Електромонтер пристроїв сигналізації, централізації та блокування 
Монтер колії 
Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 

Київське вище 
професійне училище 
залізничного 
транспорту 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
Помічник машиніста електровоза 
Помічник машиніста електропоїзда 
Помічник машиніста тепловоза 
Слюсар по ремонту рухомого складу 
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Оглядач-ремонтник вагонів 
Касир квитковий, касир багажний 
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж 
Електромонтер контактної мережі 
Прийомоздавальник вантажу і багажу  

Краснолиманське 
професійно-технічне 
училище 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
Оглядач вагонів 
Помічник машиніста 
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Прийомоздавальник вантажу та багажу 

Люботинський 
професійний ліцей 
залізничного 
транспорту 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
Помічник машиніста електровоза. 
Помічник машиніста тепловоза.  
Квитковий касир  
Провідник пасажирських вагонів у тому числі міжнародного 
сполучення 
Оглядач - ремонтник вагонів 
Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 

 

Загальна чисельність працівників залізниць України приблизно становить 

385 тисяч, більшість з яких свого часу здобували освіту у професійно-технічних 

училищах. 

Як свідчить наведена таблиця, найпоширенішими професіями у залізничній 

галузі є: помічник машиніста, оглядах вагонів, провідник пасажирських вагонів, 

провідник міжнародного сполучення, касир. Нажаль кваліфікації робітничих кадрів, 

в тому числі випускників професійно-технічних навчальних закладів, 

не відповідають поточним та перспективним соціально-економічним потребам, 

що зумовлено: застарілою матеріально-технічною базою; неефективними 

механізмами управління; недостатньою участю суб’єктів господарювання у 

розв'язанні завдань професійно-технічної освіти; падінням престижу робітничих 

професій; відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

  

Продовж. табл.  1.2 

1 2 
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кваліфікації педагогічного персоналу; недосконалістю нормативно-правової бази; 

неефективним моніторингом потреб ринку праці. Отже, проаналізувавши стан 

підготовки фахівців залізничного транспорту, можемо зазначити, що якість 

їх підготовки знизилася через низку невідповідностей поточним та перспективним 

соціально-економічним потребам, що в недостатній мірі враховані в існуючих 

методиках навчання.  

Потреби сучасності ставлять завдання розробки методики навчання будови 

та експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення, яка має відповідати основним вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ) Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 

5112-01.6100-2014 Професія: Провідник пасажирського вагона Код: 

5112 Кваліфікація: провідник пасажирського вагона [35, 77, 103]. Виокремимо ті 

вимоги, які на наш погляд, відповідають меті дослідження та сприятимуть 

підвищенню ефективності засвоєння знань та умінь. Повинен знати: 

- будову пасажирських вагонів всіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, 

гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного 

обладнання; 

- будову СКНБ (система контролю нагрівання букс пасажирського вагону), СПС 

(системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря 

та високовольтного опалення. Будову і порядок обслуговування приладів опалення, 

примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, кондиціонерів 

повітря, протипожежного обладнання; 

- правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для 

обслуговування пасажирів і рятування їх при аварійних ситуаціях; 

- всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі безкоштовних, та 

правила проїзду за цими документами; - правила користування реєстратором 

розрахункових операцій (РРО), порядок обліку коштів, отриманих за надання 

платних послуг; 

- правила проїзду в пасажирських поїздах міжнародного сполучення (форми 
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проїзних документів, тарифи); 

- під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен 

знати іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, 

який забезпечує спілкування з пасажирами стосовно службових питань; 

- правила технічної експлуатації залізниць України; 

- поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту 

прямування поїзда; 

- положення про дисципліну працівників залізничного транспорту;  

- рекомендації з надання першої медичної допомоги; 

- державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи щодо утримання 

пасажирських вагонів;  

- основні накази та вказівки Міністерства інфраструктури України, державної 

адміністрації транспорту України, Укрзалізниці щодо пасажирських перевезень. 

Повинен вміти: 

- забезпечувати високу культуру обслуговування пасажирів на шляху 

прямування поїзда та їх безпеку при аварійній обстановці; 

- навішувати на вагон порядкові номери й маршрутні дошки; наглядати 

за технічним станом вагону, приладів опалення, освітлювання, вентиляції, 

установок кондиціювання повітря та холодильних установок; 

- регулювати роботу примусової вентиляції, установок кондиціювання повітря, 

приладів освітлення і приладів опалення в залежності від температури 

- зовнішнього повітря і населеності вагону; 

- стежити за роботою електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням букс 

за допомогою приладу СКНБ (системи контролю нагрівання букс), перевіряти 

роботу ручних гальм; 

- приймати вагони і їх внутрішнє обладнання, знімний інвентар, постільні речі 

при підготовці вагона в рейс і здачі їх при поверненні; забезпечувати безпеку 

посадки і висадки пасажирів; перевіряти у пасажирів наявність правильно 

оформлених проїзних документів, згідно з посвідчення особи пасажира, слідкувати 
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за дотриманням правил і норм перевезень ручної поклажі; 

- надавати пасажирам, при необхідності, першу медичну допомогу;  

- забезпечувати пасажирів постільною білизною; 

- виконувати вологе та сухе прибирання вагона; 

- заправляти вагон твердим пальним, чистити топки й зольники від золи 

та шлаку; 

- у поїздах міжнародного сполучення провідник додатково має здійснювати 

оформлення дорожньої відомості, митних декларацій і пред являти їх митним 

органам для відмітки, отримувати та здавати валюту, оформляти за вимогами 

пасажирів встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного сполучення, 

контролювати дотримання пасажирами вимог перевезення у міжнародному 

сполученні та виконання пасажирами вимог пожежної безпеки; 

- у разі обслуговування останнього вагона провідник має забезпечувати 

контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів, під час руху поїзда тримати 

бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки, в решті 

вагонів тільки бокові двері робочого й неробочого тамбура закривати на внутрішні 

замки; 

- забезпечувати огородження і безпеку поїзда у разі його вимушеної зупинки 

у відповідності до інструкції з сигналізації на залізницях України; брати участь 

у скороченому випробувані автогальм. Загально професійні вимоги.  

Повинен: 

- раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

- дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі; 

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього 

середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  

- знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ 
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ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 

Відповідно до теми нашого дисертаційного дослідження, виокремивши 

вимоги ОКХ та проаналізувавши аспекти, які впливають на якість засвоєння 

фахівцями знань та умінь та порівнявши їх з існуючими методиками навчання, 

розробимо відповідну методику навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

Проаналізуємо загально-педагогічні вимоги до розробки методичної системи. 

Сучасна педагогічна теорія представляє освітній процес як системний динамічний 

процес. Слово «система» означає цілісність, що являє собою єдність закономірно 

розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками системи є: а) 

наявність компонентів, що можна розглядати у відносній ізольованості поза 

зв’язками з іншими процесами і явищами; б) наявність внутрішньої структури 

зв’язків між цими компонентами, а також їхніми підсистемами; в) наявність певного 

рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії компонентів 

одержує інтегральний результат) наявність у структурі системоутворюючих зв’язків, 

що об’єднують компоненти, як блоки, частини в єдину систему;  

д) взаємозв’язок з іншими системами [79, с. 115]. 

Визначимо компоненти дидактичної системи, що підлягають аналізу. 

Для цього розглянемо загально визначені компоненти системи. Процес навчання як 

дидактична система за М. Скаткіним складається з мети навчання, змісту навчання, 

методів і засобів навчання, форм організації навчання та результатів навчання [94, 

с.253]. 

На думку І. Підласого дидактична система складається з закономірностей 

навчання; принципів і правил навчання; цілей і змісту навчання; методів і форм 

навчання та можливостей нових освітніх технологій [99, с. 174]. 

У структурі педагогічної технології Г. Селевко виокремлює наступні 

елементи: концептуальна основа; змістова частина (цілі навчання: загальні 
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та конкретні; зміст навчального матеріалу); процесуальну частину – технологічний 

процес (організація навчального процесу; методи й форми навчальної діяльносі 

учнів; методи й форми навчальної діяльносі вчителя) [116]. 

Слушною для нас є думка О. Коваленко [48] подає статичну структуру 

навчального процесу, що складається з таких елементів як цілі, зміст, принципи, 

методи, форми та засоби навчання (рис. 1.1). На думку І. Малафіїка, розв’язуючи 

проблеми навчання, ми неодмінно торкаємося змісту і цілей навчання, методів, 

засобів та форм навчання. Вони взаємопов’язані, взаємодіють одне з другим, один 

другого зумовлюють, отже утворюють цілісну сукупність, що складається 

з названих вище елементів.  

 

Рис. 1.1. Статична структура навчального процесу 

Ця сукупність і є дидактичною системою [76, с.17-18]. В якій елемент «Цілі 

навчання» розкриває суть проблеми «Чому вчити?»; «Зміст навчання» відповідає 

на запитання «Що вивчати?»; «Методи навчання», розкривають суть того, як можна 

досягти поставлених цілей, тобто відповідає на запитання «Як вчити?»; елемент 

«Засоби навчання» розкриває особливості педагогічного інструментарію і дає 

відповідь на запитання «За допомогою чого навчати?», «Чим навчати»; п’ятий 

елемент системи – «Форми організації навчання», відповідає на запитання «В якій 

формі, де, коли навчати?» [76, с.17-18]. 

Системне бачення педагогічного процесу дозволяє чітко виділяти складові 

компоненти як освітнього процесу, так і методик навчання, а також проаналізувати 

всю різноманітність зв’язків і відносин між ними.  
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Проаналізувавши вищезазначені твердження визначимо такі компоненти 

аналізу існуючих методик формування знань та умінь із «Будови та експлуатації 

пасажирського вагона»: цілі, зміст, методи, засоби, бо вони виділені, як обов’язкові 

складові освітнього процесу всіма вищезгаданими науковцями. 

Слушними є визначення суті кожного з цих елементів В. Бондаря [17] 

та І. Малафіїка [76]. 

Зміст – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими 

забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей тих, хто навчається, 

формування їх світогляду, моралі та поведінки, підготовки до спільного життя та 

праці [17, с.44]. 

Метод навчання – це система, шлях, яким здійснюється рух досвіду суб’єкта 

навчання, його розвиток. Цей шлях пов’язаний з діяльністю вчителя (викладача) 

та діяльністю учнів (студентів) для досягнення цілей і змісту навчання [76, с. 218].  

Цілі – наперед визначений кінцевий результат людської діяльності: 

дослідницької, навчальної, виховної, управлінської [17 с. 39]. 

Засоби навчання дають можливість описати об’єкт вивчення або одержати 

його замінник (модель), виділити предмет вивчення і пред’явити його для засвоєння. 

Такими засобами є підручник, слово вчителя, наочні засоби, ТЗН, комп’ютер, 

роздатковий матеріал тощо [76, с.250].  

Виокремивши компоненти методичної системи навчання та давши їм 

визначення, проаналізуємо загально педагогічні вимоги до розробки методичних 

систем враховуючи вимоги державних стандартів професійно-технічної освіти. 

Як зазначають М. Лазарєв, І. Герніченко [60] концептуальною основою 

розроблення методичних систем професійної підготовки фахівців повинен бути 

суб’єктно-діяльнісний та компетентнісний підхід, системний підхід 

та фундаменталізація фахової освіти.  

- суб’єктно-діяльнісний та компетентнісний підхід реалізується шляхом 

врахування особистісної специфіки учня, його персоналізації [29]. 
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- системний підхід полягає в розгляданні самостійних компонентів не ізольовано, 

а у взаємозв’язку, у розвитку і русі. 

- фундаменталізація фахової освіти – це перехід від «підтримуючої» 

до «випереджальної» інноваційної освіти [117]. Оскільки державний стандарт 

професійно-технічної освіти задає вимоги до змісту освіти, то враховуючи принцип 

єдності змістовної і процесуальної сторони процесу навчання, такі ж вимоги 

повинні бути і до методики реалізації цього змісту.  

Отже, відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти 

України перед методичною системою навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона постає низка задач:  

1) реалізовувати системно-діяльнісний, компетентнісний та полілінгвальний 

підходи до формування фахових знань та умінь;  

2) забезпечувати випереджувальну підготовку шляхом фундаменталізації 

фахових знань та умінь; 

3) мати в наявності діагностично визначені цілі та шкали їх вимірювання; 

4) мати чітку структуру знаннєвої компоненти змісту, представлену у вигляді 

певного способу організованої подачі інформації. 

Розробка цілей і задач навчання повинні орієнтуватися на майбутню 

діяльність фахівця: 

– логіко-змістовний аналіз інформації дисципліни, що вивчається, і професійної 

діяльності необхідно проводити з позиції вичленування в ній провідних ідей і 

способів дії в контексті рішення професійних задач фахівця;усі навчальні процедури 

повинні бути орієнтовані на гарантоване досягнення навчальних цілей, повне 

розв’язання дидактичних задач; 

− наявність оперативного зворотного зв’язку, оцінки і самооцінки поточних і 

підсумкових результатів навчання і розвитку особистості майбутнього фахівця, що 

здійснюється як з позицій наочного змісту професійного навчання (знання, уміння, 
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навички), так і з позицій зміни особистого досвіду, ціннісних орієнтацій і якостей 

студента, заданих еталонною моделлю фахівця. 

Аналіз існуючих методик [19, 38, 76, 90, 134] показав, що існують деякі 

невідповідності з сучасними вимогами до методики навчання, а саме не в достатній 

мірі реалізований системно-діяльнісний полілінгвальний підхід до формування 

фахових знань та умінь. Дані невідповідності впливають на процес засвоєння 

інформації про навчальний елемент, який є невід`ємною частиною системи 

діяльності. Аналіз розробки цілей і задач навчання в існуючих методиках [76, 90, 

136] дав змогу дійти висновку, що вони у домінантному співвідношенні зорієнтовані 

на засвоєння загальної інформації без виокремлення в ній провідних ідей і способів 

дії в контексті рішення професійних задач фахівця. 

Розробка методики, яка б задовольняла вище зазначені вимоги, зумовлена 

низкою чинників: по-перше, стрімким зростанням масштабів залізничного 

транспорту. Ця ситуація зумовила зміни у цілях, змісті, структурі, а відповідно, 

й у функціях та завданнях діяльності фахівців залізничного транспорту. 

По-друге, використання сучасних потягів залізничного транспорту вимагає від 

майбутніх провідників використання нових технологій та систем управління.  

По-третє, стрімкий розвиток транспортної техніки вносить динамічні зміни 

системи підготовки фахівців залізничного транспорту як на рівні робітничих 

професій, так і середньої та вищої ланки. 

По-четверте, успішний перехід до демократичних засад має супроводжуватися 

процесами гуманізації технічної освіти, мета якої полягає у формуванні професійних 

полілінгвальних комунікативних знань та умінь фахівців залізничного транспорту.  

Таким чином, детальний аналіз аспектів, які впливають на якість засвоєння 

фахівцем знань та умінь з урахуванням формування полілінгвальної комунікації, 

компонентів методичної системи та виокремлення вимог до їх розробки, дає змогу 

розробити цілі та зміст навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів 

майбутніх провідників міжнародного сполучення з урахуванням тенденцій 

сьогодення. 
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1.2. Цілі та зміст навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення 

 

Розробимо цілі і зміст навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу. Визначення проблемних аспектів навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення та використання системно-діяльнісного полілінгвального підходу, який 

забезпечить їх вирішення, дає можливість розробити методику навчання, яка 

відповідатиме всім вимогам, сформульованим у п. 1.1. Зміст методики навчання 

тісно пов'язаний із цілями навчання. Загальними цілями навчання є набуття знань, 

умінь та навичок, тобто опанування змісту дисципліни. На думку В. Салова, система 

умінь фахівця є метою професійної підготовки – змістом професійної освіти [107]. 

За І. Підласим уміння – це оволодіння способами (прийомами, діями) використання 

засвоєних знань на практиці [100]. З цього слідує, що цілі навчання, а також знання 

та уміння тих, кого навчають, нерозривно пов’язані між собою. Цілетворення взагалі 

є одним з найважливіших етапів проектування методичної системи, від якого 

залежить результативність всього подальшого технологічного процесу. Серед 

багатьох визначень поняття цілі навчальної діяльності для загально інженерних 

дисциплін найбільш вдалим є визначення таких її видів [144]: 

−  ціль – результат; 

– ціль як рівень досягнення визначених показників. 

У свою чергу ціль – результат може існувати у вигляді цілі – образу, який 

супроводжує і регулює навчальну діяльність на всьому її протязі (наприклад, образ 

технічного пристрою або схеми технологічного процесу) та цілі – завдання, 

які регулюють діяльність через кінцевий результат. Завдання, що постають 

на сучасному етапі підготовки фахівців, полягають у забезпеченні, з одного боку, 

органічної єдності загальноосвітнього, професійно-орієнтованого й економічного 

навчання та всебічного розвитку особистості, з іншого – глибоких знань, творчого 
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мислення, здатності самостійно приймати рішення. Під результативністю в даному 

випадку слід розуміти міру досягнень студентом соціально значущих дидактичних 

цілей, трансформованих в систему критеріїв, відповідну специфіці конкретного виду 

навчальних занять [86]. Тому метою першого етапу розробки методики навчання 

будові та експлуатації пасажирського вагона є розробка єдиної моделі цілей та 

змісту навчання. Проблеми постановки цілей та визначення змісту навчання 

вивчали Л. Гурьє, І. Лернер, І. Підласий, В. Салов, М. Скаткін та ін. Але, як вже 

було визначено в результаті аналізу літературних джерел, існуючі методики 

не відповідають повністю вимогам щодо забезпечення формування професійних 

умінь з окресленої дисципліни у майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

В першу чергу слід зазначити, що ціль як елемент системи навчальної 

діяльності при декомпозиції утворює ієрархічну структуру цілей або дерево 

цілей  [51]. Основними вимогами при розробці цілей навчальної діяльності 

є забезпечення зрозумілості, ієрархічності та діагностичності [51]. Тому систему 

цілей навчальної дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона» 

розробимо відповідно вище зазначених вимог.  

Цілями методики навчання студентів залізничних дисциплін у контексті 

системно-діяльнісного полілінгвального підходу (див. п. 1.1) є формування у них 

системи професійних знань, умінь та навичок, а також розвиток та формування 

професійно-важливих якостей [51], в тому числі іншомовних. З переліку знань, 

умінь та навичок, які передбачені освітньо-професійною програмою, слід 

відібрати найважливіші, якими мають оволодіти майбутні фахівці 

за результатами вивчення предмета [75]. Державні стандарти професійної освіти 

визначають багаторівневу ієрархічну систему професійних знань та умінь – цілей 

професійної підготовки майбутніх провідників міжнародного сполучення: цілі 

за спеціальністю, цілі за змістовними міжпредметними модулями, цілі 

за навчальними дисциплінами і цілі за навчальними елементами [32].  

Визначимо конкретні шляхи реалізації цих вимог стосовно цілей 

методичної системи формування фахових знань та умінь з будови та експлуатації 
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пасажирського вагона у майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

Основним напрямом забезпечення системності та повноти у визначенні цілей 

формування у майбутніх провідників міжнародного сполучення фахових знань 

із будови та експлуатації пасажирського вагона є поетапна декомпозиція змісту 

типових професійно-орієнтованих задач діяльності та відповідних їм умінь, 

що наведені в системі державних стандартів освіти. В результаті цього 

створюється ієрархічна система типових професійно-орієнтованих задач 

і відповідна система професійних знань та умінь, в тому числі іншомовних, які 

характеризуються повнотою представлення змісту професійної підготовки 

майбутнього провідника міжнародного сполучення [51]. Як відмічає 

С. Гончаренко «утворення знань та умінь є складним процесом аналітико-

синтетичної діяльності кори великих півкуль головного мозку, в ході якого 

створюються й закріплюються асоціації між завданням, необхідними для його 

виконання знаннями та застосуванням знань на практиці» [30, с. 338]. 

Отже, на основі аналізу навчальної програми та навчальних посібників [19, 

38, 76, 90, 136] нами розроблено дерево цілей та змісту навчання дисципліни 

«Будова та експлуатація пасажирських вагонів». Побудову цілей та змісту будемо 

проводити у два рівні: 

- На першому рівні побудови цілей методичної системи формування фахових 

знань та умінь із будови та експлуатації вагона визначимо систему 

професійних знань та умінь, необхідних для розв’язання задач діяльності 

фахівця на ознайомчо-орієнтовному рівні. 

- На другому рівні проведемо деталізацію компонентів та визначимо зміст 

навчання, які забезпечують формування визначеної професійної діяльності 

на понятійно-аналітичному рівні. 

Систему професійних полілінгвальних знань та умінь, спроектовано в дереві 

цілей методичної системи формування фахових знань та умінь із будови 

та експлуатації вагона (рис.1.2). В деяких навчальних дисциплінах важко певним 

чином структурувати матеріал, можна обмежитися складанням реєстру навчальних 
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елементів, що входять до складу підрозділів, тем, модулів [74]. Тому, керуючись 

програмою навчання провідників I, II категорії, у змісті дисципліни «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона» можна виділити три інформаційні розділи:   

I. Механічне обладнання; 

II. Електричне обладнання; 

III. Експлуатація. Охорона праці і життєдіяльності. 

 

Рис. 1.2. Цілі навчання методичної системи формування фахових знань та умінь 

із будови та експлуатації пасажирського вагона. 
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Кожен розділ містить необхідну для повного оволодіння дисципліною 

кількість модулів. Засвоєння кожного розділу будемо розглядати, як окремий 

етап оволодіння навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням формування 

полілінгвальної комунікативної компетентності. У зв’язку з входженням 

України у європейський і світовий освітній та інформаційний простір, ми 

вважаємо за доцільне формувати полілінгвальні знання та уміння з української, 

англійської, німецької та російської мов. Для побудови моделі цілей та змісту 

проведемо деталізацію компонентів та визначимо зміст навчання, 

які забезпечують формування визначеної професійної діяльності на понятійно-

аналітичному рівні. Диференціація ментальних представлень (когнітивних 

структур) і формально-логічних представлень знань слугує базою для виділення 

моделей знань про предметні галузі [142, 159, 160].  

Модель змісту навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

розробимо на основі системно-діяльнісного полілінгвального підходу. Проблема 

моделювання та моделей неодноразово ставали предметом наукового 

дослідження. Так, особливості побудови моделей та використання моделювання 

в наукових дослідженнях та навчальному процесі висвітлено в працях 

С. Архангельского, К. Морозова, Л. Фрідмана [6, 80, 136-138]. 

Вчений М. Айзенк підрозділяє ментальні репрезентації на зовнішні 

(малюнки, карти, письмову мову і ін.) і внутрішні, такі, що відображають тільки 

деякі аспекти середовища. Таким чином, «репрезентація зводиться до знаку 

або набору символів, які «репрезентують» нам щось» [156, 157].  

Слушною є думка П. Джонсон-Леарда, який визначає ментальну модель як 

деяке знання в довготривалій або короткочасній пам’яті, структура якого 

відповідає структурі ситуації, що репрезентується. Моделі, будучи внутрішніми 

символами, інтегрують інформацію від усіх сенсорних систем і від спільного 

знання про те, що можливо в оточуючому нас світі. Образи є особливим видом 

моделей [158]. 

Теорія ментальних моделей, на думку П. Джонсона-Леарда, покликана 
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пояснити вищі когнітивні процеси і пропонує простий трьохкомпонентний набір: 

рекурсивні процедури, пропозиційні репрезентації і моделі. Існують інші моделі 

ментальної репрезентації.  

Як зазначає Р. Солсо, модель складається із блоків, кожен з яких виконує певні 

функції [124]. У ознакових моделях структурними одиницями ментальної 

репрезентації є ознаки, об’єднані в таксономію. Таксономія складається з вузлів 

і дуг, що зв’язують їх. У кожному вузлі, який репрезентує концепт, зберігаються 

тільки ознаки, властиві даному концепту. Концепти організовані ієрархічно 

за допомогою зв’язку включення. У мережевих моделях ментальна репрезентація 

описується за допомогою мереж. Мережа складається з вузлів і зв’язків між ними. 

Залежно від характеру зв’язків поширення активізації по мережі може описуватися 

різними функціями [105]. Процес навчання складається з побудови структурно-

алгоритмічної моделі навчальної діяльності [129]. Вчений Хофман зазначає, 

що інформація , якe було передано словом, малюнком, реченням або реченнями 

зберігається в пам`яті з відривом від якості відповідних фізичних стимулів, тому 

можна очікувати, що протягом певного часу людина може згадати інформацію, 

забувши деталі її носіїв [143]. Оскільки всі елементи змісту розуміються тут 

як рівнозначні і жоден з них не висувається як визначальний, то розмежування 

основного і похідного змісту повинне здійснюватися самими учнями. Не будучи 

здатними до цього, вони прагнуть опанувати всі елементи змісту як рівнозначними, 

без розуміння положення кожного з них в цілісній системі знань. Це приводить 

часто до чисто механічного запам’ятовування знань і до їх ланцюгового 

відтворення. Через це витягання з послідовного ланцюга знань однієї з його ланок 

дуже утруднене» [125, с.20.]. Вдало підібраний і правильно зображений 

та використаний на занятті зоровий посилювач, у нашій методиці це модель змісту 

навчання, дозволяє більш чітко організувати мислительну діяльність учнів, 

студентів, посилює результативність роботи їх пам`яті, що дуже ефективно 

відображається на якості оволодіння новими знаннями під час заняття [81, 82]. 

Підґрунтям нашої моделі буде модель професійної діяльності, пропонована 
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В. Козаковим, що включає «предмет», «продукт», «умови», «засоби», «процес» 

та «результат». Модель змісту навчання будови та експлуатації пасажирського 

вагона реалізує ці елементи в контексті змісту навчання. У цих умовах «Предмет» 

діяльності характеризує ключовий елемент змісту навчання. «Процес» діяльності 

визначає певні дії над навчальним елементом або професійну діяльність майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. «Засоби» та «Умова» діяльності 

відображають необхідні складові для успішного функціонування предмета 

діяльності або виконання професійної діяльності майбутніх провідників 

міжнародного сполучення. Як зазначає В. Сухомлинський, важливим для розвитку 

гнучкості розуму є єдність знань та умінь [130]. Тому «Результат» − це сформовані 

полілінгвальні знання та уміння з навчальної дисципліни, необхідні для реалізації 

професійної діяльності майбутніми провідниками міжнародного сполучення 

у різних мовних середовищах. Модель змісту навчання складається з двох рівнів.  

Перший рівень − базовий рівень, який складається з опису елементів системи 

діяльності. 

Другий рівень – рівень системного опису елементів діяльності, який містить їх 

полілінгвальний опис з призначення, структури, дії, функції та характеристики,  

Навчальний елемент вносять в модель і планують його вивчення [123]. 

Побудуємо ієрархічну модель деталізованих модулів змісту навчання будови та 

експлуатації вагона з  розділів «Механічне обладнання» (рис. 1.3), «Електричне 

обладнання» (рис. 1.4), «Охорона праці і життєдіяльності» (рис. 1.5) з урахуванням 

формування полілінгвальної комунікативної компетентності. Проаналізувавши рис. 

1.3, 1.4, 1.5 можемо дійти висновку, що зміст навчання з будови та експлуатації 

пасажирського вагона складається з навчальних елементів технічних систем вагона і 

побудований на основі полілінгвального системно-діяльнісного підходу див п. 1.1. 

Зміст містить знання про предмети професійного навчання, умови та процеси 
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Рис. 1.3. Зміст навчання методичної системи формування фахових знань із будови та експлуатації 

вагона (розділ «Механічне обладнання»). 
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Рис. 1.4. Зміст навчання методичної системи формування фахових знань із будови та експлуатації 

вагона (розділ «Електричне обладнання») . 
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Як зазначено в п. 1.1 система професійної діяльності фахівця має наступні 

елементи (рис. 1.6):  
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Рис. 1.6. Елементи системи професійної діяльності фахівця 

  

Навчальний елемент можемо представити у системно-діяльнісній моделі змісту 

навчання (рис. 1.7). Представлена модель є базовим рівнем системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів. 
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Рис. 1.7. Базовий рівень системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів 
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За допомогою базового рівня системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів отримаємо загальну 

інформацію про навчальний елемент рідною мовою. Але для формування 

полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації пасажирських вагонів 

майбутніх провідників міжнародного сполучення зазначеної в п. 1.1, в тому числі 

полілінгвальної комунікативної компетенції необхідно представити інформацію про 

навчальний елемент детально, з урахуванням системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу. Для її деталізації розробимо полілінгвальні моделі 

предмета діяльності, процесу діяльності, умови діяльності та засобу діяльності.  

Розглянемо основні компоненти моделі, яка міститиме зміст (певну 

інформацію) про навчальний елемент на основі системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу. Далі такі моделі отримають назву системно-діяльнісні 

полілінгвальні моделі змісту навчання. Ці моделі допоможуть логічно 

структурувати зміст технічного тексту та детально охарактеризувати кожен предмет 

діяльності та забезпечать формування полілінгвальних знань та умінь із будови та 

експлуатації пасажирських вагонів та професійної полілінгвальної комунікативної 

компетентності у майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

Відповідно до вищезазначеного деталізацію компонентів фахових знань 

із будови та експлуатації вагона будемо проводити на основі системно-

діяльніснісної полілінгвальної моделі змісту навчання. 

Спершу визначимо моделі структурних компонентів системно-діяльніснісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання відповідно до елементів системи 

професійної діяльності фахівця (див рис. 1.6). 

Перша модель структурних компонентів діяльнісної моделі представлення 

змісту навчання – полілінгвальна модель предмета діяльності. Дана модель 

характеризує ключовий об’єкт змісту і має основні структурні елементи, 

які допомагають глибше розкрити суть предмета (рис. 1.8). Згідно визначеної 

структури кожний предмет має своє: призначення, конструкцію, функції 

та характеристику.  
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Рис. 1.8. Системно-діяльнісна полілінгвальна модель предмета діяльності 

 

Друга модель структурних компонентів діяльнісної моделі представлення 

змісту навчання є полілінгвальна модель процесу діяльності, що характеризує 

основні поняття про доцільність процесу даного предмета або над предметом. 

Процес діяльності і є професійним умінням, яке утворилося за умови успішного 

засвоєння знань. За структурою процес діяльності складається з наступних 

складових елементів: призначення діяльності, структура діяльності, дія, 

характеристика діяльності (рис. 1.9).  
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Рис. 1.9. Системно-діяльнісна полілінгвальна модель процесу діяльності 

 

Третя модель структурних компонентів діяльнісної моделі представлення 

змісту навчання – полілінгвальна модель умови діяльності, яка характеризує певний 

перелік тих рекомендацій, що забезпечують функціонування предмета або вимоги 
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до експлуатації того чи іншого предмета. Даний компонент складається з наступних 

елементів: призначення, структура дія та характеристика (рис. 1.10).  
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Рис. 1.10. Системно-діяльнісна полілінгвальна модель умови діяльності 

 

Четверта модель структурних компонентів діяльнісної моделі представлення 

змісту навчання – полілінгвальна модель засобу діяльності, яка характеризує певний 

перелік тих інструментів, що забезпечують функціонування предмета. Даний 

компонент складається з наступних елементів: призначення, структура, дія 

та характеристика (рис. 1.11). 

 

 

 

 

 

ЗАСІБ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
*(потрібен для) 
*(is necessary for) 
*(nötig für) 
* (нужен для) 

СТРУКТУРА 
*(складається з) 
*(consists of) 
*(besteht aus) 
* (состоит из) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
*(характеризується) 
*(characterised by) 
*(charakteristik mit) 
*(характеризуется) 

ДІЯ                          
*(повинен)            
*(have to) 
*(soll) 
* (должен) 

МОВИ 
укр. 
англ. 
нім. 
рос.  

 

Рис. 1.11. Системно-діяльнісна полілінгвальна модель засобу діяльності 

 

На основі полілінгвальних моделей елементів системи діяльності побудуємо 

розширену діяльнісну полілінгвальну модель представлення змісту навчання 

(рис. 1.12). Кожен елемент полілінгвальних моделей структурних компонентів 
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діяльнісної моделі представлення змісту навчання містить характерні слова-зв`язки: 

потрібен для, складається з, забезпечує, повинен, характеризується. Ці слова-зв`язки 

є логічним ланцюгом, який пов`язує елемент призначення з його призначенням, 

структурою, функцією, характеристикою у зв’язне, граматично-правильне речення, 

що забезпечує формування професійних полілінгвальних знань та умінь із будови та 

експлуатації пасажирських вагонів та професійної полілінгвальної комунікативної 

компетентності. Кожна модель структурних компонентів діяльнісної моделі 

представлення змісту навчання містить аналогічні характерні елементи, 

які є базовою складовою професійного знання, а саме: призначення, структура, дія, 

функція,  характеристика (див. рис. 1.10) [113]. Тому для усіх елементів моделей 

структурних компонентів діяльнісної моделі змісту навчання слова-зв`язки 

є універсальною складовою побудови логічного зв’язного речення українською, 

англійською, німецькою, російською та іншими мовами. 

Отже, як зазначено в п. 1.1 у зв’язку з інтеграцією України в міжнародний 

освітній простір провідники міжнародного сполучення мають вивчати професійну 

дисципліну не лише рідною мовою, але для спілкування з іноземними колегами на 

професійному рівні, іноземними мовами. Тому нами були розроблені аналогічні 

моделі структурних компонентів елементів системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі змісту навчання на англійській, німецькій та російській мовах основі 

системно-діяльнісного полілінгвального підходу, що забезпечує: 

1. Засвоєння професійної полілінгвальної інформації на високому рівні 

за рахунок універсальних моделей структурних компонентів системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання, які спрощують граматичні аспекти 

іноземних мов у результаті застосування універсальних слів-зв'язок.   

2. Формування полілінгвальних знань й умінь та комунікативної 

компетентності. 

3. Безпомилковий переклад з іноземної мови на рідну і навпаки за рахунок 

характерних слів-зв'язок та діяльнісно-структурованому змісту. 

Враховуючи вищезазначене, розглянемо основні види професійної діяльності 
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провідника міжнародного сполучення на основі засвоєних знань та умінь із будови 

та експлуатації пасажирського вагона. 

Відповідно до ОКХ провідник пасажирського вагона (див. п. 1.1). повинен 

здійснити огляд пасажирського вагона та у разі виявлення пошкоджень, повідомити 

механіка або машиніста поїзда про них (рис. 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний 
елемент 

Предмет діяльності 

Процес діяльності 

Засоби діяльності 

Умови діяльності 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
*(потрібен для) – українська; 
*(is necessary for) – англійська; 
*(nötig für) – німецька; 
* (нужен для) – російська. 

СТРУКТУРА  
*(складається з) – українська; 
*(consists of) – англійська; 
*(besteht aus) – німецька; 
* (состоит из) – російська. 

ДІЯ                           
*(повинен)  – українська;           
*(have to) – англійська; 
*(soll) – німецька; 
* (должен) – російська. 

ФУНКЦІЇ             
*(забезпечує) – українська; 
*(provides) – англійська; 
*(gewährleistet) – німецька; 
*(обеспечивает) – російська. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
*(характеризується) – українська; 
*(characterised by) – англійська; 
*(charakteristik mit) – німецька; 
*(характеризуется) – російська. 

  

 

Рис. 1.12. Розширений рівень системно-діяльніснісної полілінгвальної моделі  

змісту навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

 

Як зазначалося вище, на основі системно-діяльнісного полілінгвального 

підходу, у провідника міжнародного сполучення повинна сформуватися професійна 
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полілінгвальна комунікативна компетентність. Ця компетентність формується 

за рахунок полілінгвальних моделей предмета, процесу, умови, засобу діяльності, 

які містять у своєму складі універсальні слова-зв`язки. Ці моделі є базовими 

у формуванні комунікативної компетентності. Але професійний діалог передбачає 

не тільки опис, але й запитання та відповіді у випадку проблемної ситуації. Тому 

розробимо універсальну модель професійного діалогу провідника міжнародного 

сполучення. 

 

 

 

 

Види професійної діяльності 
провідника  

професійна полілінгвальна 
комунікативна діяльність (діалог) 

пошук 
пошкоджень 

огляд вагона 

 

 

Рис. 1.13 Види професійної діяльності провідника на основі засвоєних знань та 

умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона 

Відповідно до розширеної діяльнісної полілінгвальної моделі представлення 

змісту навчання з будови та експлуатації пасажирського вагона (рис. 1.12), 

провідник міжнародного сполучення повинен засвоїти знання та уміння 

із структури (S), принципу дії (D), характеристики (H) про навчальний елемент. 

У межах видів професійної діяльності (рис. 1.13) у провідника можуть виникнути 

запитання відповідно до вищезазначених елементів діяльності, а саме: чи відповідає 

структура зазначеним нормам?; Чому?; чи відповідає принцип дії зазначеним 

нормам?; Чому?; чи відповідає характеристика зазначеним нормам?; Чому?; 

Відповідь буде містити інформацію базових моделей структурних компонентів 

предмета, процесу, умови, засобу діяльності (рис 1.14).  

Полілінгвальна  професійна комунікативна компетентність буде формуватися 

за рахунок універсальних запитань та відповідей на основі структурованої 

інформації у базових моделях структурних компонентів предмета, процесу, умови, 
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засобу діяльності. Переклад запитань англійською, німецькою та російською 

мовами представлено в таблиці 1.3. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

полілінгвальна
відповідь  

полілінгвальне 
запитання  

S 

D 

H   

інфор мація 
базових  
моделей 

структурних 
компонентів 

предмета, 
процесу, умови, 

засобу 

S 

D 

H   

Види професійної діяльності 
провідника   

професійна полілінгвальна 
комунікативна діяльність (діалог)  

пошук 
пошкоджень  

огляд вагона  

Рис. 1.14 Види професійної діяльності провідника на основі засвоєних знань із 

будови та експлуатації пасажирського вагона та професійного полілінгвального 

діалогу 

Таблиця 1.3 

Переклад універсальних запитань для професійного діалогу 

Мова Запитання до 
структури (S) 

Запитання  
до дії (D) 

Запитання до 
характеристики (H) 

1 2 3 4 

українська Чи відповідає 

структура зазначеним 

нормам? Чому? 

Чи відповідає 

принцип дії 

зазначеним нормам? 

Чому? 

Чи відповідає 

характеристика 

зазначеним нормам? 

Чому? 

англійська Does the structure meet 

the standards? Why?  

Does the action meet 

the standards? Why? 

Does the characteristic 

meet the standards? 

Why? 
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Продовж. табл.1.3   

1 2 3 4 

німецька Entspricht die 

Konstruktion  von 

Normen? Warum? 

Entspricht die 

Handlung  von 

Normen? Warum? 

Entspricht die 

Charakteristiken  von 

Normen? Warum? 

російська Соответствует ли 

структура нормам? 

Почему?  

Соответствует ли 

принцип действия  

нормам? 

 Почему? 

Соответствует ли 

характеристика  

нормам? 

 Почему 

 

Отже, можемо зробити висновок, що системно-діяльнісна полілінгвальна 

модель змісту навчання є універсальною моделлю засвоєння знань та умінь 

із будови та експлуатації пасажирського вагона та формуванні професійної 

полілінгвальної комунікативної компетентності у майбутніх провідників 

міжнародного сполучення.     

Розробимо поетапний алгоритм побудови діяльнісної  полілінгвальної моделі 

представлення змісту навчання. На І етапі вивчимо інформацію модулів, 

що представлена у підручнику з дисципліни «Будова та експлуатація пасажирських 

вагонів». На II етапі − визначимо полілінгвальну модель структурних компонентів 

за допомогою якої будемо вивчати певний навчальний елемент (рис. 1.11).  

III етап – етап наповнення інформацією основних компонентів моделі.  

За обраною стратегією навчання, спочатку відбувається аналіз складових 

елементів, а потім починається формування кожного компонента моделі – від 

найнижчого до найвищого за допомогою розширеної системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання (рис. 1.12). 

Даний поетапний алгоритм – ієрархічний. На рис. 1.15 представлено алгоритм 

побудови діяльнісної полілінгвальної моделі представлення змісту навчання. 
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Обґрунтувавши та розробивши цілі та зміст методики навчання будови 

та експлуатація пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення на основі системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання 

з урахуванням системно-діяльнісного полілінгвального підходу, розглянемо 

їх реалізацію через такі компоненти методики як методи та засоби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I етап 
Аналіз змісту модуля з дисципліни 
«Будова та експлуатація» 
пасажирського вагона: визначення 

II етап  
Визначення основних елементів 
системи діяльності на основі яких 
будемо вивчати навчальний елемент 

Предмет діяльності 

Процес діяльності 

Засоби діяльності 

Умови діяльності 
III етап  
Наповнення компонентів елементів 
діяльності змістом. 

Результат – структурований зміст, що 
максимум стисло, але повністю, 
охоплює усі питання модуля та 
забезпечує формування професійних 
умінь найвищого рівня за невеликий 
проміжок часу 

Алгоритм побудови діяльнісної полілінгвальної моделі 
представлення змісту навчання 

 

 

Рис. 1.15 Поетапний алгоритм побудови системно-діяльнісної полілінгвальної 
моделі змісту навчання. 
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1.3. Моделі методу та засобів навчання будови та експлуатації 

пасажирського  вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення 

 

В результаті аналізу дидактичного поняття «методи навчання» [70, 76, 121, 

154], була визначена загальна дефініція цього поняття, а саме:  

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладача 

й студентів, які спрямовані на досягнення мети освіти [70, с. 312]. 

Метод навчання – складне педагогічне утворення, яке має системний 

характер, тобто е системою, і має такі характеристики: кожна система є сукупністю 

елементів; у кожній системі діє їх кілька; структура системи характерна для цієї 

системи взаємодії елементів, у наслідок чого у ній виникає системна 

(міжпредметна) властивість, яка у свою чергу діє на всі атрибутивні ознаки системи 

(її морфологічні компоненти) [76, с. 222-234]. 

Ми погоджуємося з думкою М. Скаткіна [121, с. 38], який зазначає, що кожен 

метод навчання є системою цілеспрямованих дій викладача, які організують 

пізнавальну й практичну діяльність учня, забезпечуючи засвоєння ним змісту освіти. 

Інакше кажучи, метод навчання передбачає обов’язкову взаємодію викладача й учня 

або викладача та студента.  

Таким чином, можемо дійти висновку, що поняття «метод навчання» поєднує 

в собі кілька компонентів, у нього вже закладено ознаки діяльності. Методи 

навчання в будь-якій підсистемі освіти пов’язані з метою навчання, його змістом, 

рівнем готовності суб’єкта до навчання, особливостями дидактичних засобів, 

а також часом, визначеним на вивчення навчального матеріалу [92]. У загальній 

дидактиці існують різні класифікації методів навчання, в основу яких покладають 

певну ознаку. Так, залежно від основних дидактичних завдань розрізняють такі 

методи: здобуття нових знань; формування вмінь і навичок; перевірки і оцінювання 

знань, умінь і навичок; за логікою побудови навчального матеріалу, виділяють 

дедуктивні (від загального до роз’яснення окремих фактів) та індуктивні методи 

(висновок від одиничного до одиничного, від часткового до часткового, від 
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загального до загального). Поширеною є класифікація, згідно з якою існують три 

групи методів (Ю. Бабанський, Т. Ільїна, Г. Щукіна та ін.): методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні); методи 

стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (пізнавальні ігри, 

навчальні дискусії, роз’яснення мети навчального предмета, вимог до його 

вивчення, заохочення і покарання у навчанні); методи контролю і самоконтролю 

(усний контроль і самоконтроль, письмовий контроль і самоконтроль, лабораторний 

контроль і самоконтроль). Як зазначає А. Алексюк метод базується на двох ознаках: 

характер і рівень пізнавальної самостійності та активності учнів; джерела знань 

учнів [3]. 

Аналіз багаточисельних і багатокритеріальних класифікацій методів навчання 

[12, 40, 66, 68, 90-93] показав, що з точки зору реалізації системно-діяльнісного 

підходу в методичних системах формування фахових знань найбільш адекватно 

відповідає система І. Лернера та М. Скаткіна. Дану систему складають такі методи 

навчання: інформаційно-ілюстративні; репродуктивні; проблемного навчання; 

частково-пошукові (евристичні); дослідницькі. 

Визначимо відповідність використання цих методів для досягнення тих чи 

інших ступенів засвоєння студентами навчальної інформації в методичних системах 

формування фахових знань та умінь. Провідну роль для досягнення студентами 

ступенів ідентифікації об’єктів серед подібних відіграють інформаційно-

ілюстративні та репродуктивні методи. Досягнення ступеня одержання нової 

інформації на основі раніше засвоєних програм діяльності та творчого ступеня 

пов’язано в основному з використанням методу проблемного викладу, частково-

пошукових (евристичних) та дослідницьких методів. Зважаючи на складність 

проблеми формування фахових знань та умінь визначимо додаткові дидактичні 

методи. Фактор збільшення обсягів самостійної роботи студентів обумовлює також 

необхідність використання таких дидактичних методів, які б забезпечували 

достатній рівень оперативності управління навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів в умовах відсутності викладача. 
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Проаналізуємо на предмет відповідності цим вимогам метод програмованого 

навчання. Основу цього методу складає синтез дидактичних, психологічних та 

кібернетичних ідей. Значний внесок в розроблення метода програмованого навчання 

внесли П. Гальперін, Н. Тализіна, Б. Бадмаєв, В. Беспалько, Л. Ланда [10, 12, 26, 64, 

132]. Визначимо ті характерні риси, що притаманні методу програмованого 

навчання, які дозволяють використати цей метод для підвищення рівня 

оперативності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 

Це, насамперед, такі особливості методу програмованого навчання: 

- розподіл навчального матеріалу на змістовні частини; 

- організація пізнавального процесу як послідовності кроків, що містять 

невеликі частини навчального матеріалу; 

- завершення кожного кроку оперативним контролем; 

- у разі успішного проходження контролю здійснюється перехід 

до наступного кроку; 

- при негативному результаті надається оперативна інформаційна 

допомога та здійснюється повернення на попередній крок; 

- самостійне засвоєння студентами навчального матеріалу 

в індивідуальному для кожного темпі; 

- викладач виконує в навчальному процесі роль організатора 

та консультанта.  

Таким чином, проведений аналіз показав, що інформаційно-ілюстративні 

методи, проблемного та програмованого навчання з випереджувальним управлінням 

навчально-пізнавальною діяльністю можуть бути раціональною основою 

для розроблення високоефективних методів для методичних систем формування 

фахових знань з будови та експлуатації пасажирського вагона у майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. Проте, вище зазначена класифікаціє 

не враховує поетапності системи формування знань та умінь з дисципліни «Будова 

та експлуатація пасажирських вагонів», у тому числі й формування полілінгвальної 

комунікації, що має нашаровувати нові знання на вже отримані. 
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У ході наукового пошуку, ми дійшли висновку, що для формування знань та 

умінь з «Будови та експлуатації пасажирського вагона» доцільно обрати такий 

метод, що буде здатен забезпечити реалізацію визначених у п. 1.2 цілей і змісту 

навчання «Будови та експлуатації пасажирського вагона» на основі предметів 

професійної діяльності майбутніх провідників міжнародного сполучення, тобто 

поєднувати в собі кілька аспектів. На основі розроблених моделей цілей і змісту, 

визначимо конкретні вимоги до методу: 

– метод повинен забезпечувати опанування знань та умінь з дисципліни «Будова та 

експлуатації пасажирського вагона», як визначено в навчальній програмі 

дисципліни; 

– метод має бути практично спрямованим на професійне досягнення, тобто 

реалізовувати конкретне практичне завдання, результатом якого студент може 

скористатися в подальшій професійній діяльності. У межах цього дослідження при 

формуванні знань та умінь з «Будови та експлуатації пасажирського вагона» метод 

має реалізовувати формування професійних полілінгвальних комунікативних умінь, 

які в подальшому будуть забезпечувати професійне спілкування з іншомовними 

колегами. Серед комунікативних труднощів одними з найпоширеніших є науково-

технічний переклад. В. Комиссаров [52] виокремлює такі як багатозначність слів 

(термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу 

слова (терміна), правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики, 

тощо [109]. Тому завданням методу є забезпечення безпомилкового перекладу 

технічних термінів під час оволодіння іншомовними комунікативними уміннями. 

Визначені вимоги до методу зумовлюють його структуру, де реалізацію вимоги має 

забезпечувати певний етап методу (рис. 1.16). Обґрунтуємо структуру моделі методу 

навчання. З огляду на вимоги до методу, що передбачає опанування знань та умінь 

із дисципліни «Будова та експлуатації пасажирського вагона», як визначено в 

навчальній програмі дисципліни перший етап має забезпечувати засвоєння 

загальних знань про навчальний елемент (рис. 1.16). Алгоритм формування даних 

знань на першому етапі містить три під етапи: 
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- аналіз змісту модуля з дисципліни,  

- визначення основних елементів системи діяльності,  

- наповнення елементів системи діяльності змістом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

І. етап методу 

ІІ. етап методу 

Забезпечує формування 
загальних знань рідною мовою 

Забезпечує формування  
практичних умінь, якими 
студент може скористатися 
в подальшій професійній 
діяльності та професійної 
полілінгвальної комунікативної 
компетенції. 

Завдання двоетапного методу навчання будови та 
експлуатації пасажирського вагону 

 

 
Рис. 1.16. Завдання двоетапного методу навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона 

 

1). аналіз навчальної інформації з певного модуля див. рис. 1.2, відповідно до цілей 

навчання та вибір навчального елемента, зміст якого будемо розглядати;  

2). вибір стартової діяльнісної моделі представлення змісту відповідно 

до навчального елемента див. рис. 1.11: модель структурних компонентів предмета 

діяльності,  модель структурних компонентів процесу діяльності, модель 

структурних компонентів умови діяльності, модель структурних компонентів засобу 

діяльності (п. 1.2); 3) засвоєння інформації з навчального предмета за рахунок її 

декомпозиції на основі розширеної діяльнісної моделі представлення змісту 

навчання (рис. 1.12), що передбачає формування полілінгвальної комунікативної 

компетенції. 

 Структуру першого етапу моделі методу навчання зображено на рис. 1.17. 
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1. Вибір чергового навчального елемента 
 

2. Вибір базової діяльнісної моделі 
представлення змісту: (предмет, процес, 
умова, засоби) 

3. Засвоєння інформації з навчального 
предмета за рахунок її декомпозиції на основі 
розширеної діяльнісної полілінгвальної 
моделі представлення змісту навчання 

 

 

Рис. 1.17. Перший етап методу двоетапного навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона 

 

Основою побудови першого етапу методу навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона стали інформаційно-ілюстративні методи, та методи 

програмованого навчання з урахуванням вимог поетапності системи формування 

знань та умінь з дисципліни «Будова та експлуатація пасажирських вагонів», у тому 

числі й формування полілінгвальної комунікації.  

Наступний II етап методу має забезпечити реалізацію конкретної виробничої 

ситуації, результатом якого студент може скористатися в подальшій професійній 

діяльності. Тому, другий етап методу ми пропонуємо будувати на основі 

проблемного методу навчання, що дозволить перевірити рівень засвоєних знань 

у практичному застосуванні та удосконалення полілінгвальної комунікативної 

компетентності під час виконання практичних завдань. Алгоритм побудови другого 

етапу містить два під етапи: 

1) вибір чергової проблемної ситуації відповідно до видів професійної 

діяльності (огляд, пошук пошкоджень, полілінгвальна комунікація) рис. 1.14; 

2) вирішення проблемної ситуації. 

Структуру другого етапу моделі методу навчання зобразимо на рис. 1.18. 
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 2. Вирішення проблемної ситуації 

1. Вибір чергової проблемної ситуації 
(огляд, пошук пошкоджень, полілінгвальна 
комунікація) 

 

Рис. 1.18. Другий етап методу двоетапного навчання 

 

Вибір чергового навчального елемента на першому етапі методу навчання 

та вирішення проблемної ситуації на основі засвоєної інформації з даного 

навчального елемента утворює певний цикл навчання, який має певну структуру, 

систему та логіку та забезпечує утворення практичного уміння, яке складається із 

знань про зміст навчального елемента та полілінгвальних комунікативних 

умінь (рис. 1.19). 

Отже, двоетапний метод навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення було розроблено на основі 

проблемних, інформаційно-ілюстративних методів, та методів програмованого 

  

Рис. 1.19. Модель умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона 

 

навчання з урахуванням вимог та завдань методики навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона див. п .1.1. Модель двоетапного методу навчання будови 

та експлуатації пасажирського вагона зображено на рис. 1.20. 

Використовуючи двоетапний метод засвоєння змісту впродовж його реалізації 

студенти не тільки отримують необхідні знання з дисципліни «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона», а й набувають професійних умінь 

їх застосування.  
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Перший етап 
методу навчання 

2. Вибір базової діяльнісної моделі 
представлення змісту: (предмет, процес, 
умова, засоби) 

3. Засвоєння інформації з навчального 
предмета за рахунок її декомпозиції на основі 
розширеної діяльнісної полілінгвальної 
моделі представлення змісту навчання 

1. Вибір чергового навчального елемента 
 

Другий етап 
методу навчання 

2. Вирішення проблемної ситуації 

1. Вибір чергового проблемної ситуації 
(огляд, пошук пошкоджень, полілінгвальна 
комунікація) 

Метод двоетапного навчання будови та 
експлуатації пасажирського вагона 

Результат − 
знання та уміння з дисципліни «Будова та 

експлуатація пасажирського вагона» 
 

 

Рис. 1.20. Модель двоетапного методу навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення 

 

У відповідності до структури методики, далі розробимо моделі навчальних 

засобів, що зумовлюють реалізацію двоетапного методу засвоєння змісту. 

Поняття «засоби навчання» використовується в дидактиці для позначення одного 

з компонентів навчання. Вони виконують такі основні функції: інформаційну, 

розвивальну, засвоєння нового матеріалу, контрольну, самоосвітню, 

коригуючи (див. п.1.1).  

У науково-педагогічній літературі немає єдиного тлумачення поняття 

дидактичного засобу. Так, І. Харламов [141, с. 147] визначає поняття дидактичних 

засобів через їхню роль у навчальному процесі – як об’єкти, що «можуть заміняти 

або збагачувати певні види діяльності вчителів та учнів, інтенсифікуючи таким 
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чином вплив процесу навчання на індивідуальність останніх». М. Скаткін [121, 

с. 31] розглядає засоби навчання як «знаряддя праці учителя та учнів». Науковець 

Т. Ільїна [43, с. 233] подає таке визначення: «засобами навчання називаються 

матеріальні об’єкти і продукти матеріалізації ідеальних об’єктів, які необхідні 

для досягнення освітніх та виховних цілей і які використовуються як педагогічні 

засоби для передачі й оволодіння освітою».  

Ми погоджуємося з попередніми дефініціями поняття «засоби навчання», 

але найбільш змістовним вважаємо наступне визначення: «засіб навчання – 

це матеріальний або ідеальний об’єкт, який використовується викладачем або тим, 

хто навчається для засвоєння знань» [98, с.261]. Засоби навчання використовуються 

при реалізації всіх педагогічних процедур: пояснення знань, опрацювання знань 

і умінь, мотивації і контролю засвоєння [91; 141]. При розробці засобів навчання 

загальноінженерних дисциплін актуальною є проблема дидактичної обробки 

первинного інформаційного матеріалу з метою збільшення продуктивності 

інтелектуальних процесів навчальної діяльності студентів [62].   

Аналіз даних, наведених у працях [13, 146-150], дозволив визначити такі 

способи дидактичної обробки первинного інформаційного матеріалу: 

1) групування – виділення в навчальному матеріалі груп по різних видах 

ознак; 

2) класифікація – розподіл навчальної інформації на класи, підкласи, групи і т. 

п. на основі загальних ознак класифікації; 

3) структурування – визначення внутрішньої будови навчального матеріалу; 

4) систематизація – визначення певного порядку і зв’язків між частинами 

цілого; 

Проте, враховуючи власний досвід, на нашу думку, побудова засобів навчання з 

використанням одного способу обробки інформаційного матеріалу для досягнення 

цілей навчання будові та експлуатації пасажирського вагона є неефективною.  

За своїм призначенням засоби навчання поділяються на 3 групи [19]: 

- Інформативні – дозволяють прискорити сприймання складної і великої 

за обсягом інформації і оптимально орієнтуватися в оперативних діях. 

- Оперативні – можливість здійснювати певні завдання і операції. 

- Контрольні – призначені для перевірки засвоєних знань. 
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Окремою групою виділяють також технічні засоби навчання. 

Проаналізуємо існуючі засоби навчання технічних дисциплін на предмет 

відповідності їх визначеним концептуальним засадам розробки методичної системи 

формування фахових знань із будови та експлуатації пасажирських вагонів 

відповідно до державних стандартів та можливостям розв’язання визначеної 

проблеми підвищення ефективності означеної методики. 

Проблему використання засобів навчання загалом вивчали такі науковці, як 

Ю. Бабанський [9], І. Зязюн [42], В. Краєвський [56], В. Лозова [70], 

Н. Мойсеюк [79],  І. Підласий [99], А. Троцко [70] та ін. Значний вклад в теорію і 

практику розроблення засобів навчання внесли розробники і послідовники теорії 

поетапного формування розумових дій: Б. Бадмаєв, Т. Габай, П. Гальперін, 

І. Калошина, З. Решетова, Н. Тализіна [10; 24; 25; 47; 132; 135], засоби на основі 

діяльності – М. Лазарєв [62], І. Герніченко [27, 28] та інші. Представники цієї школи 

виділяють в засобах навчання мотиваційно-цільову, орієнтувальну, виконавчу, 

контрольну та коригувальну частини. За провідною орієнтувальною частиною 

ці засоби навчання одержали назву схем орієнтувальної основи дій. [10, 25, 132]. 

Традиційно виділяють три види схем орієнтувальної основи дій [10, 132]. Перший 

вид схем орієнтувальної основи дій характеризується неповним складом орієнтирів, 

який методом помилок визначається суб’єктом і призначений для аналізу 

конкретного завдання. Другий вид схем орієнтувальної основи дій визначається 

новим складом орієнтирів, що надається суб’єкту навчання в готовому вигляді. 

Схеми орієнтувальної основи дій третього виду мають повний склад орієнтирів, що 

придатний для цілого класу задач.  

Однак проблему розробки видів схем орієнтувальної основи дій не можна 

вважати розв’язаною. Необхідно проводити подальші дослідження у напрямку 

як більшого детального аналізу існуючих схем, так і розробці нових [25]. 

Використання зазначених вище засобів навчання, що репрезентують процедурні 

знання, при формуванні фахових знань з будови та експлуатації пасажирського 

вагона з причини відображення ними, в першу чергу, процедурних знань дещо 

ускладнює формування у студентів декларативних знань. При цьому система 
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декларативних знань формується у неявному виді. До групи засобів навчання, 

що репрезентують процедурні знання, належать також структурні формули 

навчального матеріалу і навчальних задач А. Сохора [126-128]. Ці структурні 

формули мають вигляд графів. Вершинами графів є логічні елементи міркувань, 

що потрібні для розв’язання задачі, а гілки - переходи між логічними 

елементами. 

Позитивною рисою цих засобів, на погляд І. Герніченка [27], є можливість 

відображення усіх варіантів розв’язання задачі.  

Окремо треба виділити засоби програмованого навчання Л. Ланди [64], 

що дозволяють формувати не тільки алгоритмічні процеси мислення, 

а й евристичні. Ці засоби можна також віднести до засобів формування 

переважно процедурних знань. 

Науковцем З. Решетовою розроблено такий засіб навчання, як навчальні 

карти [135], що розкривають зміст та структуру навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, мають узагальнену форму, яка містить опис цілі, предмета 

діяльності, складу діяльності, контролю та аналізу діяльності.  

Перевагою цих засобів є те, що в них крім виконавчої та контрольної 

розкривається ще й орієнтувальна частина діяльності. У навчальній карті, 

на відміну від попередніх засобів навчання, у якості результату навчально-

пізнавальної діяльності окремо виділяються як уміння, так і знання. Але, 

як зазначає Т. Лазарєва [63], склад діяльності навчальних карт не містить 

розгорнутої і детальної системи пізнавальних дій, що не дозволяє здійснювати 

оперативне управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Цього 

недоліку в певній мірі позбавлена система алгоритмів діяльності 

В. Параджанова [87]. Ця система представлена детально розробленою 

сукупністю елементів опису алгоритмів діяльності та наявністю формального 

методу еквівалентних перетворень алгоритмів. Останній дозволяє розробляти 

так звані ергономічні алгоритми, які характеризуються більшою наочністю, 

якістю та простотою. Але в цій системі алгоритмів діяльності, на думку 
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Т. Лазарєвої, не відображаються всі елементи структури діяльності – 

мотиваційно-цільовий, орієнтувальний, виконавчий, контрольний 

та коригувальний [63]. 

Загальним недоліком розглянутих вище засобів навчання є те, що вони 

дозволяють керовано формувати у студентів, в першу чергу, процедурні знання, 

при цьому система декларативних знань формується некеровано, як додатковий 

результат. 

Велику групу складають засоби навчання, що формують переважно 

декларативні знання [11]. Інформаційну основу більшості засобів цієї групи 

складає формування дерева (графа) навчального матеріалу. 

До цієї групи можна віднести мереживу модель, яка являє собою 

сукупність взаємозв’язаних понять [11, с.157]. Ця мережа складається з понять 

різних категорій: об’єктів, властивостей, операцій, подій тощо. 

Якщо предметну галузь розглядати як сукупність понять і зв’язків 

(відношень) між ними, то семантичні мережі дають можливість представляти 

знання про предметну галузь в предметній і структурованій формі. Семантичні 

мережі забезпечують подання предметної галузі у вигляді орієнтованого графа, 

вершинами якого виступають поняття, а ребрами - зв’язки між ними. Зв’язок між 

поняттями мережевої моделі виражає мінімальний об’єм знань, простий факт, 

що відноситься до двох понять. Предметна галузь у будь-який момент часу може 

бути представлена у вигляді сукупностей суті, понять і ситуацій, званої її 

станом. Кожній ситуації можна поставити у відповідність деяке твердження або 

думку про її істинність або помилковість. В основі семантичної мережі лежать 

такі категорії як події, атрибути, комплекси ознак і процедури. 

Різновидом семантичних мереж є фреймова модель. Фрейм – це деяка 

структура для подання знань яка при її заповненні відповідними значеннями 

перетворюється на опис конкретного факту, події або ситуації. Кожен фрейм 

можна розглядати як семантичну мережу, що складається з виділених вершин і 

зв’язків [31]. 
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Фреймова модель заснована на принципі фрагментації знань. Основою 

фреймової моделі є слот, який складається з імені деякої ознаки, значень цієї 

ознаки і зв’язку з іншими слотами. 

Фреймову модель можна представити у вигляді таблиці, у якої на відміну 

від реляційної моделі даних є ряд особливостей [31]: 

- можливість змішаного заповнення слотів константами і змінними; 

- можливість наявності порожніх слотів; 

- розміщення в слотах покажчиків на інші фрейми для створення 

мережі; 

- розміщення в слотах імен виконуваних процедур. 

Проте, не врахований причинно-наслідковий зв'язок між предметом 

діяльності та його елементами. 

Науковець Д. Халперн [139] крім дерева пропонує використання таких 

засобів подання декларативної інформації, як таблиці, матриці, графічні засоби – 

схеми, діаграми, моделі тощо. Для відносно нескладних задач ці засоби є досить 

ефективними.  

Але, на наш погляд, для ієрархічно побудованої декларативної інформації 

матриці та таблиці суттєво програють у наочності ієрархічним деревам. 

Заслуговують уваги розроблені О. Егідес логіко-графічні схеми репрезентації 

декларативної інформації [37], які є однією з форм структурно-логічних схем. Як 

зазначає Т. Лазарєва, «особливістю логіко-графічних схем є подання 

декларативної інформації у графічному вигляді «перехрещених» множин. 

Завдяки цьому логіко-графічні схеми зручні для репрезентації багатоаспектних 

класифікацій» [63]. Але репрезентація за допомогою логіко-графічних схем 

багаторівневих ієрархічних структур інформації, до яких належить декларативна 

інформація будови вагона, характеризується складністю та втратою точності. 

До засобів подання декларативної інформації можна віднести також опорні 

схеми В. Шаталова [147; 150]. Безумовні простота та наочність стали причинами 

широкого розповсюдження цих засобів навчання як у середній, так і у вищій 
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школах. Але опорні схеми мають і недоліки. За своєю сутністю опорні схеми 

є мнемопланом і не містять у собі логічних зв’язків між його елементами у 

явному вигляді [12; 150]. Ця обставина ускладнює діяльність мислення 

студентів. 

В останній час у світі широко використовуються такі засоби репрезентації 

декларативної інформації, як інтелект-карти (mind-maps) Тоні та Барі 

Бьюзенів [21]. В їх основу покладено радіантну (радіальну) форму подання 

структурно-логічних схем з широким використанням додаткових графічних 

образів (малюнків) для ілюстрації основних понять схеми.  

Перевагами інтелект-карт є подвійна наочність – фізична (малюнки) 

та логічна (структурно-логічні схеми). 

У основі логічного способу подання знань лежить ідея опису знань про 

предметну область у вигляді деякої безлічі тверджень, виражених у вигляд: 

логічних формул, і отримання рішення побудовою виведення в деякій 

формальній (дедуктивної) системі. Знання, які можуть бути представлені 

за допомогою логіки предикатів, є або фактами, або правилами. При 

використанні логічних методів спочатку аналізується структура предметної 

області, потім вибираються відповідні позначення і в ув’язненні формуються 

логічні формули, що є закономірностями даної області. Безліч таких формул 

є логічною програмою, що містить інформацію про предметну галузь. 

Позитивними рисами логічних моделей є [11, с. 149]: 

- високий рівень формалізації знань; 

- співвіднесеність знань як єдиного цілого; 

єдині засоби опису як знань про предметну галузь, так і способів рішення задач 

в цій предметній галузі, що дозволяє будь-яку задачу звести до пошуку 

логічного виведення деякої формули в тій чи іншій формальній системі. 

Однак, на думку І. Герніченка [27] подання знань такими моделями 

характеризується недостатньою наочністю, так як логічні формули важко 

читаються і сприймаються. 
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Розвитком логічних моделей у напрямі ефективності подання і виведення знання 

є продукційна модель подання знань [11, с. 150-151]. 

Продукція - це вираз, що містить ядро, що інтерпретується фразою «Якщо 

А, то В», ім’я, сферу застосування, умову застосовності ядра і постумову, що є 

процедурою, яку слід виконати після успішної реалізації ядра. Всі частини, 

окрім ядра, є необов’язковими. 

Взаємозв’язаний набір продукцій утворює систему. Основна проблема 

виведення знання в системі продукцій є вибір для аналізу чергової продукції. 

Конкуруючі продукції утворюють фронт. 

Серед переваг продукційної моделі можна відмітити простоту 

і зрозумілість основної одиниці - продукції, незалежність продукцій і легкість 

модифікації бази знань, строгість, простота і зрозумілість механізму логічного 

виведення. 

Але,  застосування логічних моделей для подання предметної галузі 

технічних дисциплін унеможливлює ряд нюансів, основними з яких 

є незрозумілість взаємних відносин продукцій, малий ступінь стуктуризації бази 

знань, не універсальність в певній мірі обмежують рівень засвоєння знань. 

Т. Лазарєва визначає, що відомі опорні сигнали, структурно-логічні схеми 

та інші комбіновані графіко-текстові конструкції, що використовуються 

в навчальному процесі для подання навчального матеріалу, застосовуються 

переважно у вигляді завершених результатів, що підлягають запам’ятовуванню 

і відтворенню. При цьому вирішуються переважно мнемотехнічні завдання, 

оскільки в опорних сигналах такого роду переважають варіативність, відсутні 

властивості узагальненості, «каркасності» [63]. 

Заслуговує також уваги новий клас моделей подання інформації 

розроблений В. Штейнбергом – логіко-смислові моделі, які являють собою 

комбінацію опорно-вузлових каркасів і мікрооператорів, що програмують 

операції переробки інформації [152]. 

Конструювання цієї моделі здійснюється наступним чином [152, с. 15-16]: 
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в умовний фокус уваги поміщається об’єкт конструювання; визначаються 

основні частини об’єкта (теми), наприклад: походження, будова 

і функціонування тощо, які відображаються на майбутніх координатах; 

визначаються додаткові ознаки, наприклад: мета і результати вивчення об’єкту, 

прикладне значення знань про об’єкт, практикуми і тести і т. п. 

Відповідно до обраної ознаки з інформації в кожній частині теми 

виділяється істотна група відомостей, яка кодується з допомогою ключового 

слова (словосполучення, абревіатури, метафори) і поміщається в опорний вузол 

на поточній координаті. 

Логіко-смислові моделі володіють наступними позитивними 

властивостями: відіграють роль мнемосхем при запам’ятовуванні і відтворенні 

інформації; забезпечують особливу теоретичну наочність в матеріалізованій, 

зоровій формі при абстрактно-логічному мисленні; дозволяють бачити 

в узагальненій формі весь предмет, тему або проблему відразу і в той же час 

кожну частку, кожен її істотний, вузловий елемент окремо; полегшують синтез 

знань завдяки недовизначеній формі представлення результатів попередньої їх 

декомпозиції; володіють алгоритмізованістю, оскільки послідовність нанесення 

або прочитування інформації не може бути довільною, тобто є певним 

алгоритмом. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можемо дійти до висновку, про те 

що переважна більшість існуючих засобів подання знань про предметну галузь 

технічних дисциплін орієнтована на репрезентацію або лише процедурних, 

або лише декларативних знань, не в повній мірі розкривають відношення 

та залежності між поняттями, не достатньо враховуються психологічні процеси 

та механізми сприйняття та обробки інформації людиною, не дозволяють 

суттєво зменшити витрати часу засвоєння великих обсягів інформації 

студентами без зниження якості навчання, не забезпечують формування 

полілінгвальної комунікативної компетентності з урахуванням системно-

діяльнісного полілінгвального підходу. 
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Згідно основними вимогами, що висуваються до засобів подання змісту 

навчального матеріалу технічних дисциплін є їх загальність (універсальність); 

наочність подання знань; однорідність; реалізація властивості активності знань; 

можливість відображення структурних відношень об’єктів предметної галузі; 

можливість багаторівневих представлень.  

Процес формування фахових знань із дисципліни «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона у майбутніх провідників міжнародного сполучення» 

пов'язаний як з діяльнісно-інтелектуальною так і з предметно-матеріальною 

діяльністю. 

Це обумовлює необхідність розроблення засобів навчання, які 

б забезпечували отримання практичної реалізації етапів визначеного двоетапного 

методу засвоєння змісту методики формування знань та умінь із будови 

та експлуатації вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення 

та формування полілінгвальної комунікативної компетентності з урахуванням 

системно-діяльнісного полілінгвального підходу. 

Оскільки засоби навчання мають відповідати визначеним етапам методу, 

структура засобу навчання першого рівня має ілюструвати опис навчального 

елемента відповідно до базової та розширеної діяльнісної моделі представлення 

змісту (рис. 1.11, 1.12) за основними елементами діяльності у відповідності 

з першим етапом методу навчання. На другому етапі методу розробимо 

універсальні проблемні ситуації, вирішенням яких буде засвоєна  інформація про 

навчальний елемент за допомогою засобів першого рівня на основі системно-

діяльнісного полілінгвального підходу.  

Визначимо конкретну реалізацію засобів навчання першого рівня на основі 

базової діяльнісної моделі представлення змісту навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів. У навчальному матеріалі загально інженерних дисциплін для 

об’єктів, процесів та явищ можна виділити такі основні змістовні елементи 

діяльності (див. рис. 1.6.): 

1) предмет – опис, обробка інформаційного матеріалу про предмет діяльності; 

2) процес – опис, обробка інформаційного матеріалу про процес діяльності; 
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3) умова – опис, обробка інформаційного матеріалу про умову процесу 

діяльності; 

4) засіб – опис, обробка інформаційного матеріалу про засіб процесу 

діяльності; 

Не дивлячись на різноманітний характер загально інженерних дисциплін, 

все інформаційне поле їх навчального матеріалу визначається одними і тими ж 

матеріальними об’єктами та процесами і достатньо повно охоплюється наведеним 

переліком елементів діяльності, які в свою чергу є змістовною групою діяльнісної 

моделі. До того ж подання технічної інформації у вигляді моделей діяльності 

практично не використовується.  

Слушним для нас є думка А. Смирнова [122], який вважав, що використання 

змістовних груп є найбільш відповідним способом запам`ятовування. 

Тому, вважаємо за доцільне, використання діяльнісних моделей представлення 

змісту навчання в якості змістовних груп, що дозволить здійснювати узагальнення 

навчальної інформації вже при першому знайомстві з нею. Це не буде потребувати в 

подальшому перебудови структури інформації, що скорочує витрати часу. 

Отже, на першому рівні засобів навчання за допомогою діяльної моделі 

представлення змісту навчання опишемо навчальний елемент відповідно 

до елементів діяльності рідною мовою (рис. 1.21). 
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Рис. 1.21. Базова модель першого рівня засобів навчання на основі базового рівня 

системно-діяльнісної моделі змісту навчання 

Як було зазначено вище, за допомогою засобів першого рівня інформація про 

навчальний предмет повинна представлятися як у загальному вигляді так 
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і детальному. Деталізація системи навчальної діяльності студентів була предметом 

багатьох досліджень [5; 10; 12;]. В роботі Б. Бадмаєва [10] наведені результати 

досліджень з інтенсифікації окремих елементів системи навчальної діяльності, 

але дослідження всієї системи навчальної діяльності студентів з метою розробки 

на їх основі високоефективних, інтенсивних засобів не проводились. 

Усі елементи системи навчальної діяльності студента тісно пов’язані між 

собою, діють одночасно і внаслідок системної організації та неадитивної природи 

діяльності не можуть бути ізольованими один від одного [71, 144]. З погляду 

системного підходу процес навчання являє собою системогенез навчальної [144]. 

Як зазначає М. Лазарєв «згідно з цим положенням процес засвоєння професійної 

діяльності студента супроводжується одночасним і паралельним розвитком всіх 

складових системи навчальної діяльності». У будь-якому з визначених видів 

професійної діяльності інженера можна виділити предметну та інтелектуальну 

складову діяльності. Ефективне формування цих складових діяльності можливо 

лише на основі врахування процесів інтеріоризації та екстеріоризації. [45, с.621]. 

Інтеріоризація – це перетворення зовнішнього фізичного у внутрішнє психічне. 

Екстеріоризації – це перетворення внутрішнього психічного у зовнішнє предметне.  

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, з’ясовано доцільність використання 

цих складових, а також вважається за необхідне окремо виділити мовну компоненту 

діяльності провідника міжнародного сполучення, яка присутня як в професійній 

діяльності, так і в процесі інтеріоризації і відіграє принципово важливу роль при 

навчанні. Слушною для нас є думка Л. Інтельсона, який відзначав: «Мовна дія – це 

перехрестя, де зустрічаються зовнішня предметна і внутрішня психологічна 

діяльність». Вона належить і одній, і другій, бо слугує для співвідношення цих двох 

видів діяльності. Тому мовна дія є основним знаряддям інтеріоризації. Якщо 

предметно сенсорна діяльність – джерело знань, то мовна діяльність – знаряддя їх 

формування [45, с. 621]. 

Схема процесу взаємодії різних видів навчальної діяльності в технологіях 

навчання за М. Лазарєвим, показана на рис. 1.22. 
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Рис. 1.22. Схема взаємодії різних видів навчальної діяльності. 

 
 Враховуючи вищезазначене та той факт, що засоби навчання першого рівня 

повинні забезпечувати появу професійних полілінгвальних знань та умінь, 

перейдемо до реалізації декомпозиції моделі першого рівня засобів навчання, яка 

забезпечить засвоєння інформації у детальному аспекті та формування 

полілінгвальної комунікативної компетенції. Основою даної моделі буде 

розширений рівень системно-діяльнісної моделі змісту навчання (рис. 1.12). 

Структура цієї моделі має містити системний та детальний опис елементів 

діяльнісної моделі представлення змісту навчання. Системний опис повинен 

враховувати існування логічних відношень між елементами діяльнісної моделі 

представлення змісту навчання і виділеними в навчальному елементі підсистемами. 

Це дасть можливість систематизувати знання та уміння студентів з будови та 

експлуатації пасажирського вагона, одержати чітку, добре організовану системну 

модель. Розширена модель  засобів навчання першого рівня показана на рис. 1.23. 

Завершивши розробку засобів навчання «Будові та експлуатації пасажирського 

вагона» першого рівня перейдемо до реалізації засобів навчання другого рівня, які 

будуть відповідати другому етапу двоетапного методу навчання. 

Як зазначалося вище, другий рівень має забезпечити реалізацію конкретного 

практичного завдання, результатом якого студент може скористатися в подальшій 

професійній діяльності та полілінгвальної комунікативної компетенції. Для 

успішного забезпечення даного завдання розробимо універсальну модель-кліше 

проблемної ситуації, основою якої буде полілінгвальний діалог (рис.1.14). 

Діалогічне мовлення передбачає запитання та відповідь.  
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Рис. 1.23. Розширена модель  засобів навчання першого рівня на основі розширеної 

діяльнісної полілінгвальної моделі представлення змісту навчання 

 

Під час виконання професійних обов’язків у провідника міжнародного 

сполучення можуть виникнути труднощі, щодо структури складових (S) 

пасажирського вагона, процесу їх діяльності (D) або відповідності характеристик 

системи (H). Відповідь містить інформацію діяльнісної моделі представлення змісту 

з структури навчального елемента, його діяльності та характеристики на основі 

системно-діяльнісного полілінгвального підходу. Як зазначалося вище, діяльнісна 

модель представлення змісту також є універсальним кліше представлення 

інформації за рахунок слів-зв'язок, що робить відповідь частиною універсального 

кліше моделі. За основу нам послугують запитання з таблиці 1.3. Вони побудовані 

таким чином, що у якості відповіді провідник може скористатися інформацією із 

діяльнісної моделі представлення змісту. Якщо запитання та відповідь 

є універсальним кліше, то відповідно і сама модель є універсальною (рис. 1.24). 
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Рис. 1.24 Універсальна модель-кліше проблемної виробничої ситуації 

 
Отже, засоби навчання будови та експлуатації пасажирського вагона мають два 

рівні відповідно до визначеного двоетапного методу засвоєння змісту. Перший рівень 

має дві складові: базову діяльнісну модель представлення змісту та розширену 

діяльнісну модель представлення змісту. Дані  складові передбачають засвоєння знань 

про певний навчальний елемент та формування полілінгвальної комунікативної 

компетенції. Другий рівень засобів навчання є універсальна модель-кліше  

проблемної ситуації, виконання якої  передбачає реалізацію конкретного практичного 

завдання, результатом якого студент може скористатися в подальшій професійній 

діяльності та удосконалення полілінгвальної комунікативної компетенції. 

Представимо узагальнену модель взаємозв’язку методу формування знань та умінь з 

«Будови та експлуатації пасажирського вагона» та засобів навчання майбутніх 

провідників міжнародного сполучення (рис. 1.25). 
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Рис. 1.25. Модель взаємозв’язку методу формування знань та умінь із засобами 

навчання «Будови та експлуатації пасажирського вагона» майбутніх провідників 

міжнародного сполучення. 

 

Таким чином, на даному етапі нами був розроблений двоетапний метод 

навчання будови та експлуатації пасажирського вагона та відповідні його етапам 

засоби навчання, що дозволяє розробити форми організації навчальної роботи з 

метою ефективності формування полілінгвальних знань та умінь із будови 

та експлуатації пасажирських вагонів. 



82 

 

 

1.4. Форми навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення 

  

 Ефективність засвоєння знань студентами залежить не лише від методів 

і засобів навчання, а й від форм організації навчальної роботи.Як зазначає 

І. Герніченко [60, c.85] форми навчання є видами занять (лекція, семінар і т.д.). Вони 

виділяються не за однією якою-небудь ознакою, а по декількох родових і видових 

характеристиках. Розглянемо основні характеристики. Наявність або відсутність 

викладача і безпосередньої його участі в навчанні. За наявності викладача навчання 

є формою несамостійним керованим безпосередньо, а при його відсутності – 

самостійно опосередковано керованим. Форми несамостійного навчання (лекції, 

семінари, консультації і ін.) реалізуються завжди як аудиторні заняття, форми 

самостійного навчання – як аудиторні і позааудиторні заняття. Характер взаємодії 

викладача з студентами і між студентами. По характеру взаємодії можна виділити 

монологічну і діалогічну форми навчання, що визначається відповідно відсутністю 

або наявністю двосторонньої взаємодії і зворотного зв’язку учасників процесу 

навчання. До монологічних форм навчання відносяться лекції, контрольні роботи, 

самостійна робота у вигляді самопідготовки по підручниках і задачниках. До 

діалогічних форм навчання можна зарахувати семінарські заняття, ділові ігри, 

самостійну роботу у вигляді програмованого навчання по програмованих 

посібниках, що містять пояснювальні тексти (як в підручниках) і вправи з 

інформацією про помилки, а не просто з відповідями. Наявність або відсутність 

взаємодії студентів між собою. За цією ознакою виділяються спільно-колективні 

форми навчання, такі, як ділові ігри, колективні дискусії, і роздільно-індивідуальні: 

лекції, програмоване навчання, контрольні роботи, консультації.  

Більшість форм навчання може бути як сумісними, так і роздільними, 

наприклад семінарські заняття, лабораторні роботи, тренувальні заняття, 

самопідготовка, колоквіуми-заліки, іспити. Спільність видів діяльності студентів в 

групі. За цією характеристикою виділяють фронтальні і індивідуалізовані форми 
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навчання. Якщо група студентів виконує одне, загальне завдання, заняття називають 

фронтальним; якщо кожен студент в групі працює над своїм завданням, заняття є 

індивідуалізованими. До фронтальної форми навчання відносяться лекції, 

контрольні роботи, до індивідуалізованих форм - ділові ігри, програмоване 

навчання, колоквіуми. Багато форм навчання можуть бути і фронтальними, і 

індивідуалізованими, наприклад семінарські заняття, консультації, лабораторні 

роботи, тренувальні заняття, контрольні роботи.  

Застосовність для здійснення пояснення, відпрацювання і контролю засвоєння. 

До форм навчання, використовуваним для пояснення навчального матеріалу, 

відносяться лекції, семінарські заняття, консультації, лабораторні роботи; 

відпрацювання знань і умінь здійснюється на тренувальних заняттях, контроль 

засвоєння - на контрольних роботах, колоквіумах, заліках, іспитах. Для пояснення 

і відпрацювання знань і умінь використовуються ділові ігри, самопідготовка, 

програмоване навчання.  

До традиційних форм самостійної роботи належать [12, с.243; 19, с.138]: 

1) інформаційно-пошукові семестрові завдання; 

2) графічно-розрахункові та контрольні роботи; 

3) самостійне опрацювання конспектів, підручників, навчальних посібників 

та самостійна робота з комп’ютерними програмами, що навчають при підготовці до 

практичних, лабораторних та семінарських занять; 

4) самостійне розв’язання задач та вправ; 

5) складання конспектів та написання рефератів з тем, запропонованих для 

самостійного вивчення; 

6) курсове та дипломне проектування; 

7) індивідуальні навчально-дослідні завдання; 

8) самостійна творча науково-дослідна робота студентів. Ми погоджуємось 

з думкою І. Герніченка [60, c.86], що лекція як монологічна форма навчання 

дозволяє проводити пояснення матеріалу тільки за допомогою методів 

повідомлення готового знання - інформуючого або проблемного викладу; на лекції 
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не представляється можливим здійснювати пояснення методом виведення 

із загальних положень і тим більше методом евристичного пошуку. 

Використовувати два останні методи для пояснення матеріалу можна тільки 

на семінарському занятті. На групових передекзаменаційних консультаціях так 

само, як і на лекціях, практично можливі тільки методи повідомлення готового 

знання через великий дефіцит часу. На поточних групових і індивідуальних 

консультаціях для пояснення матеріалу можна привертати ті ж методи, що і на 

семінарських заняттях.  

На самостійних роботах повноцінне пояснення досягається тільки 

за допомогою повідомлення готового знання, включаючи дедуктивне виведення 

і певною мірою метод евристичного пошуку. Відпрацювання матеріалу може 

проводитися на практичних заняттях (рішення типових задач), на лабораторних 

роботах, а також на самостійних роботах з використанням всіх відомих методів 

відробітку однаково успішно. Вказана функціональна віднесеність форм навчання 

не є жорсткою, вона лише указує на переважні, переважаючі їх функції. Розглянемо 

можливості основних форм навчання для реалізації двоетапного методу навчання 

дисципліни «Будова та експлуатації пасажирського вагона».  

Як зазначено у п. 1.3 перший етап двоетапного методу навчання дисципліни 

«Будова та експлуатація пасажирського вагона» передбачає засвоєння загальних 

знань про навчальний елемент. Застосувавши дворівневі засоби навчання «Будови та 

експлуатації пасажирського вагона» (див. п. 1.3), що відповідають кожному етапу 

методу навчання, можемо проаналізувати найбільш доречні форми навчання для 

отримання загальних знань про навчальний елемент. Дані знання студент може 

отримати в результаті будь-якої форми організації навчальної роботи: фронтальної, 

групової чи індивідуальної. Вибір форми навчання будові та експлуатації 

пасажирського вагона залежить від різних факторів: складність модуля, кількість 

студентів, відведений на вивчення теми час тощо.  

У разі застосування фронтальної форми навчання, для ефективнішого 

сприйняття інформації, викладач під час викладання матеріалу дисципліни «Будова 

та експлуатації пасажирського вагона» може застосовувати бліц-картки, ілюстрації, 
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схеми. Якщо це групова форма навчання, це можуть бути обговорення професійних 

проблемних моментів парно або колективно. Якщо викладач вважає за потрібне 

дати змогу студентові самостійно опрацювати інформацію з вивчення навчального 

модуля, це може бути завдання, метою якого є заповнення елементів діяльнісної 

моделі змісту навчання. Проте, вибір лише однієї форми навчання унеможливлює 

засвоєння інформації на професійному рівні. Тому викладач повинен комбінувати 

форми навчання для досягнення високої якості засвоєння знань. 

Другий етап двоетапного методу передбачає реалізацію конкретного 

практичного завдання, результатом якого студент може скористатися в подальшій 

професійній діяльності та появу професійних полілінгвальних комунікативних 

умінь, тому для реалізації цього завдання викладач повинен врахувати не тільки 

форми навчання для засвоєння детальних знань про навчальний елемент, а й ті 

форми, які забезпечать практику іншомовної професійної діяльності. Для реалізації 

останнього завдання, на наш погляд, доцільно застосовувати в домінантному 

співвідношенні колективні форми навчання для практики діалогічного мовлення на 

професійні теми. Фрагмент формування фахових знань з розділу «Механічне 

обладнання» з використанням певних форм наведено в табл. 1.4. Запропоновані 

форми, на наш погляд, є найбільш ефективними для формування полілінгвальних 

знань та умінь на конкретному етапі методу навчання. 

 

Таблиця 1.4  

Фрагмент формування фахових знань з розділу «Механічне обладнання» 

 

№ Модулі розділу Етапи методу навчання 
будови та експлуатації 
пасажирського вагона 

Форми навчання 

1 2 3 4 

1 Залізничний 
транспорт 

Перший етап Фронтальна 

2 Пасажирський вагон Перший етап Фронтальна 
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Продовж. табл.  1.4 

1 2 3 4 
2.1 Планування Другий етап фронтальна, групова, 

індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

2.2 Технічні 
характеристики 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

2.3 Процес дотримання 
габаритів 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

3 Ходова частина Перший етап Фронтальна 
3.1 Колісні пари Другий етап фронтальна, групова, 

індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

3.2 Процес  збирання 
корісної пари 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

3.3 Ресорне підвішування Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

4 Рама, автозчеп Перший етап Фронтальна 
4.1 Будова і признач. рам  Другий етап фронтальна, групова, 

індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

4.2 Будова і призначення  
автозчепу 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

4.3 Процес діїї автозчепу Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

5 Гальма Перший етап Фронтальна 
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Продовж. табл.  1.4 

 

На нашу думку групова форма навчання будови та експлуатації пасажирського 

вагона повинна забезпечити перевірку рівня засвоєння знань та умінь з дисципліни 

та практику полілінгвальних комунікативних умінь на професійному рівні. Тому, 

за доцільне вважаємо розробити полілінгвальні проблемні виробничі ситуації, які 

б забезпечили вищезазначені вимоги на основі системно-діяльнісного 

полілінгвального підходу, основою якої буде універсальна модель-кліше проблемної 

ситуації (1.25). Проблемна виробнича ситуація складатиметься з трьох частин. 

Відповідно до поставлених завдань в першій частині майбутньому фахівцю буде 

запропонована проблемна ситуація згідно вивченого навчального матеріалу. В другій 

1 2 3 4 

5.1 Признач гальм Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

5.2 Процес експлуатації 
гальм 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

6 Кузов Перший етап Фронтальна 
6.1 Будова кузова Другий етап фронтальна, групова, 

індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

6.2 Процес догляду за 
внутрішнім 
обладнанням 

Другий етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

7 Опалення Перший етап Фронтальна 
7.1 Система опалення Другий етап фронтальна, групова, 

індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 

7.2 Процес роботи 
опалення 

Перший етап фронтальна, групова, 
індивідуальна, 
проблемні виробничі 
ситуації 
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частині майбутній фахівець повинен у колективі обговорити або запропонувати 

можливі варіанти вирішення проблеми. В третій частині студент повинен 

проаналізувати запропоновані рішення і вибрати найбільш раціональне відповідно до 

видів професійної діяльності. Схему узагальненої структури виробничої ситуації 

зобразимо на рис. 1.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена структура виробничої ситуації 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

постановка 
проблеми 

генерування та 
обговорення рішень 

вибір рішення 

полілінгвальна
відповідь 

полілінгвальне 
запитання 

S 

D 

H 

Інформація  
діяльнісної  моделі 

представлення  змісту 
діяльності 

S 

D 

H 
 

 

Рис. 1.26. Узагальнена структура виробничої ситуації 

 

Приклад проблемної виробничої ситуації з теми «Внутрішнє обладнання 

вагона» зобразимо на рис.1.27 

Отже, можемо дійти висновку, що для навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона викладач може застосовувати комплексно форми навчання для 

досягнення цілей навчання 
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Узагальнена структура виробничої ситуації 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

пошкоджено 
холодильник для 

продуктів 

які дії провідника: 
1. спробувати самостійно 
полагодити, 
2. повідомити начальника потяга,  
3. перенести продукти в справний 
холодильник, 
4. відключити від електричної  
мережі і викликати електромеханіка. 
5. відключити від електричної  
мережі 

рішення 
проблеми: 

№ 4 

 

Рис. 1.27. Приклад проблемної виробничої ситуації 

 

Таким чином, було визначено цілі, зміст, методи, засоби та форми розробки  

методики формування знань та умінь з «Будови та експлуатації пасажирського 

вагона» у майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі діяльнісної 

полілінгвальної моделі представлення змісту навчання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розроблено ієрархічну систему професійних полілінгвальних знань та 

умінь, які необхідно сформувати у студентів із будови та експлуатації 

пасажирського вагона в результаті структурного аналізу освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, освітньо-професійної програми підготовки майбутніх провідників 

міжнародного сполучення, навчальних планів, програм, підручників та навчальних 

посібників із будови пасажирського вагона. Здійснено декомпозиційний аналіз 

компонентів навчальної програми дисципліни «Будови та експлуатації 
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пасажирського вагона» відповідно до вимог державного стандарту, розроблено 

модель цілей та змісту професійних умінь, яка складається з двох  

2. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель цілей та змісту навчання 

будови та експлуатації пасажирських вагонів. 

3.  Проаналізовано існуючі проблеми методики формування знань та умінь 

із будови та експлуатації пасажирського вагона, доведено необхідність створення 

методики формування полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації 

пасажирського вагона на основі системно-діяльнісного полілінгвального підходу, 

що має поєднувати в собі діяльнісно-орієнтоване визначення змісту технічного 

тексту та системне структурування навчального матеріалу технічних текстів 

відповідно до головних елементів системи діяльності й забезпечувати реалізацію 

цілей, змісту, методів і засобів визначених програмою та формування 

полілінгвальної професійної комунікації.  

4. Розроблено двоетапний метод навчання при формуванні полілінгвальних 

знань та умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона у майбутніх 

провідників міжнародного сполучення та доведена доцільність його використання.  

5. Визначено вимоги до двоетапного методу навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

6. На основі двоетапного методу розроблено дворівневі засоби навчання, основою яких є 

базовий та розширений рівні системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту 

навчання.будови та експлуатації пасажирського вагона Дворівневі засоби навчання 

забезпечують формування загальних знань рідною мовою та іноземними та формування умінь, 

якими студент може скористатися в подальшій професійній діяльності та професійної 

полілінгвальної комунікативної компетентності. 

7. Проаналізовано та визначено форми навчання для ефективного засвоєння 

професійних полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації пасажирського 

вагона з урахуванням вимог двоетапного методу навчання. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [109, 110, 111, 112, 

113, 114]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА МАЙБУТНІХ ПРОВІДНИКІВ 

МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ 

 

2.1. Навчання механічного обладнання пасажирського вагона та його 

експлуатації  

 

На основі моделей цілей та змісту формування професійних знань та умінь, 

представлених у п. 1.2, розробимо їх практичні моделі для використання при 

навчанні дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона» майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. Керуючись першим етапом двоетапного 

методу навчання будови та експлуатації пасажирського вагона та відповідних йому 

засобів навчання, зміст навчання модулів з дисципліни представимо на основі 

базового рівня системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання. Така 

відповідність забезпечить засвоєння загальних знань про навчальний елемент 

рідною мовою, а потім на основі розширеного рівня системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання (рис. 1.12) для оволодіння детальною 

полілінгвальною інформацією про навчальний елемент відповідно до елементів 

системи діяльності. На даному етапі розробки методики навчання механічного 

обладнання вагона та його експлуатації майбутніх провідників міжнародного 

сполучення вважаємо за доцільне представляти інформацію про навчальні елементи 

розділу відразу на основі розширеного рівня системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі змісту навчання. Перейдемо до деталізації кожного навчального елемента та 

побудуємо моделі, розглядаючи зміст модулів дисципліни «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона». Як було зазначено в п. 1.2 відповідно до програми, зміст 

даної дисципліни можна розділити на три інформаційні розділи:  

I. Механічне обладнання; 

II. Електричне обладнання; 
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III. Експлуатація. Охорона праці і життєдіяльності. 

 У разі успішного засвоєння полілінгвальних знань та умінь із будови та 

експлуатації пасажирських вагонів майбутніми фахівцями, ми отримаємо результат 

(продукт діяльності) − знання та уміння з дисципліни «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона» (рис. 1.20). 

Продуктом діяльності провідника є наступні полілінгвальні знання та уміння:  

1. знання та уміння з перевірки систем обладнання; 

2. знання та уміння з налагодження систем обладнання; 

3. знання та уміння із запуску систем обладнання; 

4. знання та уміння з ремонт систем обладнання.  

Всі компоненти розширеної діяльнісної полілінгвальної моделі представлення 

змісту навчання тісно пов’язані між собою (п. 1.2), і лише за умови правильної її 

побудови можна забезпечити повноту і цілісність кінцевого результату. 

  За обраним поетапним алгоритмом побудови розширеного рівня системно-

діяльнісної полілінгвальної моделі (рис. 1.15), спочатку відбувається аналіз змісту 

модуля, а потім визначення основних елементів системи діяльності, на основі яких 

будемо розглядати навчальний елемент.  

 Розглянемо перший розділ програми «Механічне обладнання», а саме, яку 

основну інформацію повинні засвоїти студенти протягом вивчення курсу 

відповідно до цілей та змісту навчання п.1.2. Розділ «Механічне обладнання» 

містить сім змістовних модулів. Представимо теми модулів навчальної програми та 

зміст модулів навчання першого розділу у вигляді таблиці (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Модулі розділу механічне обладнання 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати) 

1 2 3 

Модуль 1  

 

Загальні відомості про 

пасажирські вагони. 

1.1Типи і планування пасажирських  вагонів.  

1.2 Основні технічні характеристики вагонів.  

1.3 Габарити.   
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 

Модуль 2 Ходові частини 

вагонів. 

 

2.1 Призначення і елементи ходової частини 

вагону. 

2.2 Призначення і елементи колісних пар.  

2.3 Процес збирання колісної пари.  

2.4 Ресорне підвішування.  

Модуль 3 Рами вагонів. 

Автозчеп. 

3.1 Будова і призначення вагонних рам.  

3.2 Будова, принципи дії і несправності 

автозчепу СА-3. 

Модуль 4 Автоматичні і ручні 

гальма. 

4.1 Призначення гальм.  

4.2 Процес експлуатації гальм. 

Модуль 5    Будова кузова,  

внутрішнє обладнання 

вагонів. 

5.1 Будова кузова пасажирського вагона.  

5.2 Догляд за внутрішнім обладнанням 

вагонів.  

Модуль 6 Опалення 

пасажирських вагонів. 

6.1 Система опалення пасажирських вагонів. 

6.2 Принцип роботи водяного опалення. 

 

Відповідно до рис. 1.15 «Поетапний алгоритм побудови системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання» перейдемо до деталізації кожного модуля 

та побудуємо полілінгвальні моделі предмета, процесу, умови, засобу діяльності 

відповідно до навчального елемента. [111]. 

Почнемо аналіз змісту першого модуля «Загальні відомості про пасажирські 

вагони». Цілі навчання першого модуля − дати уявлення студентам про типи і 

планування пасажирських  вагонів, основні технічні характеристики вагонів, 

габарити (табл. 2.2). Проаналізувавши зміст модуля, що представлений у підручнику 

В. Єгорова «Будова та експлуатація пасажирських вагонів», перейдемо до II етапу − 

визначимо основні елементи діяльності даних тем. 
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Таблиця 2.2 

Модуль 1 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати) 

Модуль 1  

 

Загальні відомості про 

пасажирські вагони. 

1.1 Типи і планування пасажирських  

вагонів.  

1.2 Основні технічні характеристики 

вагонів.  

1.3 Габарити.   

 

Аналіз змісту модулів показав, що ключовим об’єктом тем є вагон та його 

основні елементи конструкції, тому подальше структурування доцільно продовжити 

на основі полілінгвальної моделі предмета діяльності (рис.1.8).  

III етап – етап наповнення інформацією основних компонентів моделі. Відповідно 

до змісту підручника вагони діляться на основні типи: вантажні та пасажирські, 

тому призначення, у них буде різне. Вантажні вагони потрібні для перевезення 

вантажу, а пасажирські вагони для перевезення пасажирів. Конструкція, у всіх типів 

вагонів однакова, вагон складається з кузова, рами, ходових частин, ударно-тягових 

приладів, гальм. Функції, як і призначення, у різних типів вагонів будуть різними: 

пасажирські вагони забезпечують: безпеку, комфорт пасажирів, вантажні вагони 

забезпечують: безпеку, схоронність вантажу. Всі типи вагонів характеризуються: 

зручністю, надійністю, доступністю і це їхні основні характеристики. 

На основі зазначеного вище побудуємо україномовну частину полілінгвальної 

моделі предмета діяльності модуля «Загальні відомості про пасажирські вагони», 

яку представлено на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Пасажирський вагон» 

 

Доведемо, що характерні слова дійсно зв’язують предмет з його компонентами 

у логічні, граматично правильні речення, що характеризують предмет.    

- Пасажирський вагон потрібен для перевезення пасажирів.  

- Пасажирський вагон складається з: 1.1 кузова, 1.2 рами, 1.3 ходових частин, 

1.4 ударно-тягових приладів, 1.5 гальм. 

- Пасажирський вагон забезпечує: 1. безпеку, 2. комфорт пасажирів. 

- Пасажирський вагон характеризується зручністю, надійністю, доступністю. 

Дані речення містять чітку стислу інформацію, яка задовольняє завдання 

модуля, та повністю відповідають граматичним вимогам побудови україномовного 

речення. 

Провідники міжнародного сполучення за різних обставин спілкуються 

з іноземними колегами на професійному рівні, тому розробимо англомовні, 

російськомовні, німецькомовні моделі структурних компонентів предмета 

«Вантажний вагон».  
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Побудовану російськомовну частину полілінгвальної моделі предмета 

діяльності «Пасажирський вагон» представимо на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Пасажирський вагон» 

 

Представимо зміст навчання у вигляді російськомовних речень. 

- Пассажирский вагон нужен для перевозкии пассажиров. 

- Пассажирский вагон состоит из: 1.1 кузова, 1.2 рамы, 1.3 ходовых частей, 

1.4 ударно-тяговых приборов, 1.5 тормоза. 

- Пассажирский вагон обеспечивает 1. безопасность, 2. комфорт пассажиров. 

- Пассажирский вагон характеризуется удобством, надежностью, доступностью. 

На прикладі російськомовної частини системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі предмета діяльності «Пасажирський вагон» можемо стверджувати, що 

принцип побудови зв’язних, логічних та граматично правильних речень на основі 

даної моделі повністю задовольняє синтаксичним правилам російської мови. 
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Побудовану англомовну частину полілінгвальної моделі предмета діяльності 

«Пасажирський вагон» представлено на рис. 2.3.  

 

 

 

Рис. 2.3. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Пасажирський вагон» 

 
Представимо інформацію моделі у вигляді англомовних речень. 

- The passenger carriage is necessary for transportation of passengers. 

- The passenger carriage consists of 1.1 body, 1.2 frames, 1.3  running gears,  

1.4 traction devices, 1.5 brakes. 

- The passenger carriage provides 1. safety, 2.comfort of passengers. 

- The passenger carriage is characterised by convenience, reliability and affordability. 
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З точки зору синтаксичних та граматичних правил побудови речень в 

англійській мові, речення відповідають усім нормам та повністю відображають 

інформацію модуля «Пасажирський вагон». 

 Інформацію про пасажирський вагон німецькою мовою представимо у 

системно-діяльнісній полілінгвальній моделі предмета діяльності «Пасажирський 

вагон» на рис. 2.4.  

За аналогією побудуємо діяльнісну полілінгвальну модель предмета діяльності 

«Вантажний вагон», яка також складається з україномовної, англомовної, 

російськомовної та німецькомовної частин. Відповідно до проаналізованої 

інформації про вантажний вагон, його призначенням є перевезення вантажу та 

забезпечення його безпеки та схоронності. 

 

Рис. 2.4. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Пасажирський вагон» 

Побудовану україномовну частину полілінгвальної діяльнісної моделі 

предмета діяльності представимо на рис. 2.5. 

Представимо інформацію у вигляді речень.  

- Пасажирський вагон потрібен для перевезення вантажу.  

- Пасажирський вагон складається з: 1.1 кузова, 1.2 рами, 1.3 ходових частин, 
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1.4 ударно-тягових приладів, 1.5 гальм. 

-  

 

Рис. 2.5. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Вантажний  вагон» 

 

- Пасажирський вагон забезпечує: 1. безпеку, 2. схоронність вантажу. 

- Пасажирський вагон характеризується зручністю, надійністю, доступністю. 

Англомовну, російськомовну та німецькомовну частини діяльнісної 

полілінгвальної моделі предмета діяльності «Вантажний вагон» розміщено 

у додатку А див. рис. А.1, А.2, А.3. 

Системно-діяльнісні полілінгвальні моделі представлені на рис. 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 задовольняють перше та друге завдання першого модуля, і доводять, 

що характерні слова дійсно поєднують елемент діяльності з його компонентами 

у зв’язні речення.  

Проаналізуємо інформацію про дотримання габаритів, та побудуємо 

діяльнісну полілінгвальну модель процесу діяльності, відповідно до покрокового 

алгоритму. Призначення процесу дотримання габаритів у будові вагона – 

це забезпечення безпеки руху поїздів. Габарити мають два види: габарит рухомого 

складу та габарит наближення до будови. Визначимо структуру дотримання 
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габаритів у будові вагона. Габарит рухомого складу: складається з крайнього 

поперечного обрису, всередині якого повинен міститися як навантажений, так 

і порожній рухомий склад, що встановлений на прямому горизонтальному шляху.  

Габарит наближення до будови складається з крайнього поперечного обрису, 

всередину якого не повинні заходитися ніякі частини споруд та пристроїв, за 

винятком призначених для безпосередньої взаємодії з рухомим складом. 

Наступним компонентом є дія – дотримання габаритів у будові вагона, які повинні 

вільно проходити по залізничній колії повз будівель, шляхових споруд станційних 

платформ та інших пристроїв, а також рухомого складу на суміжних коліях, не 

зачіпаючи їх. Характеристикою процесу дотримання габаритів у будові вагона є 

відповідність у дотриманні певних габаритів рухомого складу: 

- Т, 1-Т, 0-Т, 01-Т, 02-Т, 03-Т,  встановлених державним стандартом, 

призначені:  

- Т і 1-Т - для рухомого складу, що допускається до обігу тільки по залізницях 

СНД та Монголії колії 1520 (1524) мм. 

Побудуємо україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі структурних компонентів процесу діяльності «Дотримання габаритів» та 

представимо її на рис. 2.6.  

Побудуємо речення відповідно до моделі, що представлена на рис. 2.6. 

-  Дотримання габаритів у будові вагона потрібен для забезпечення 

безпеки руху поїздів. 

- Процес дотримання габаритів у будові вагона складається з:    

1. габариту рухомого складу (крайнього поперечного обрису), всередині якого 

повинен поміщатися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений 

на прямому горизонтальному шляху.  

2. габариту наближення до будови (крайнього поперечного обрису), всередину 

якого повинні заходити частини споруд та пристроїв, призначені для безпосередньої 

взаємодії з рухомим складом. 
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- Процес дотримання габаритів у будові вагона повинен забезпечити вільне 

проходження по залізничній колії повз: будівель, шляхових споруд станційних 

платформ, інших пристроїв, рухомого складу на суміжних коліях. 

- Процес дотримання габаритів у будові вагона характеризується 

дотриманням габаритів рухомого складу, що встановлені державним стандартом.  

З точки зору правил синтаксису української мови речення побудовані 

правильно, вони наповненні змістом, що повністю задовольняє завдання даного  

модуля.  

У додатку А розміщено російськомовну, англомовну та німецькомовну 

частини системно-діяльнісної полілінгвальної моделі на рис. А.4, А.5, А.6.  

 

 

Рис. 2.6. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності «Дотримання габаритів у будові вагона» 

 

Розроблені моделі у повній мірі задовольняють завдання першого модуля. 
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Перейдемо до аналізу другого модуля.  

Таблиця 2.3 

Модуль 2 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати) 

Модуль 2 Ходові частини 

вагонів. 

 

1. Призначення і елементи ходової частини вагону. 

2. Призначення і елементи колісних пар.  

2.1 Процес збирання колісної пари  

3. Ресорне підвішування.  

 

Розглянемо модуль 2 «Ходові частини вагонів» в аналогічний спосіб.  

Відповідно до I етапу покрокового алгоритму побудови діяльнісної полілінгвальної 

моделі представлення змісту навчання, визначимо завдання модуля. Аналіз змісту 

навчання модуля передбачає виділення наступних цілей навчання табл. 2.3:  

Розглянемо перші два завдання. Керуючись системно-діяльнісною 

полілінгвальною моделлю предмету навчання рис. 2.2, можемо визначити, що 

ходова частина вагона є елементом конструкції предмета «Вагон», тому можна 

назвати ходові частини підпредметом предмета «Вагон». 

На II етапі необхідно визначити, за допомогою якої системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання будемо розглядати зміст другого модуля. 

Аналіз змісту підручника з даної теми показав, що доцільним є побудова та 

заповнення «полілінгвальної моделі предмета діяльності». Виділимо інформацію, яка 

необхідна для побудови моделі відповідно змісту підручника.  

Отже, підпредмет «Ходова частина вагона» має основне призначення − 

забезпечення руху вагона. Ходова частина складається з візка, рами, колісних пар, 

люлечного пристрою, букси, ресори, пружини, її функцією є плавний і безпечний рух 

вагона по рейковому шляху з необхідною швидкістю. Характеристикою даного 

підпредмета є: економічність у обслуговуванні; безпека в експлуатації;  надійність у 

роботі.  

Побудовану україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної 
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моделі предмета діяльності модуля  «Ходові частини вагонів» представимо 

на рис. 2.7. Системно-діяльнісна полілінгвальна модель структурних компонентів 

предмета діяльності «Ходова частина вагона» (рис. 2.7) містить інформацію, 

яка задовольняє перше завдання модуля 2, а саме було визначено призначення 

і елементи ходової частини, тому для того, щоб повністю задовольнити завдання 

модуля 1.2 «Ходові частини вагонів», визначимо призначення колісної пари 

та проаналізуємо процес збирання колісної пари.  

Проаналізувавши інформацію, що представлена в підручнику, можемо 

виділити основні дані, необхідні для повного уявлення про колісні пари. 

Отже, призначенням колісних пар є: несення на собі маси всього вагона, жорстке 

сприйняття всіх ударів від нерівностей шляху. 

Складаються колісні пари з осі та двох коліс. Дана конструкція забезпечує 

плавний і безпечний рух вагона по рейковому шляху з необхідною швидкістю і 

характеризується певними конструкційними параметрами, необхідними для 

справного функціонування. Побудовану україномовну частину діяльнісної 

полілінгвальної моделі предмета діяльності «Колісні пари» представимо на рис. 2.8.  

 

 

Рис. 2.7. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності  «Ходова частина вагона» 
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Процес збирання колісної пари будемо аналізувати відповідно 

до «полілінгвальної моделі процесу діяльності» (рис. 1.9). Згідно інформації 

підручника про даний процес можемо визначити призначення процесу збирання 

колісної пари – він потрібен для руху потяга, сам процес складається з кількох 

етапів: розміщення роликових підшипників, нагвинчування корончатої гайки, 

розміщення і кріплення болтами стопорної планки. Майстер для збирання колісної 

пари повинен колесо в холодному стані під великим тиском насаджувати 

маточиною на підступічну частину вагонної осі за допомогою пресової посадки. 

Даний процес характеризується надійністю, міцністю. 

 

 

Рис. 2.8. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності  «Колісні пари» 

 

Побудуємо україномовну частину діяльнісної полілінгвальної моделі процесу 

діяльності та представимо вищезазначену інформацію структуровано на рис. 2.9.  



105 

 

 

Інформація, що представлена у моделях (рис. 2.7, 2.8, 2.9) повністю 

задовольняє друге завдання модуля 2 «Ходові частини вагонів». Англомовна, 

російськомовна та німецькомовна частини системно-діяльнісної полілінгвальної 

модел 2.8, 2.9 представлені у додатку А. на рис. А. 7, А. 8, А. 9, А. 10, А. 11, А. 12, а 

моделей 2.7 − в методичному посібнику «Будова та експлуатація пасажирського 

вагона» [108]. 

Перейдемо до третього завдання модуля та проаналізуємо ресорне 

підвішування за допомогою «полілінгвальної моделі предмета діяльності» (рис. 1.8). 

Згідно інформації, яка була проаналізована стосовно даного модуля, 

призначенням ресорного підвішування є забезпечення пом'якшення поштовхів і 

ударів, що передаються колесами кузову, гасіння коливань, що виникають при русі 

вагона. 

Складається ресорне підвішування з сукупності пружних елементів: ресор, 

пружин, гасителів коливань, ресорних підвісок, валика, кронштейнів. 

 

 

Рис. 2.9. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності збирання колісної пари 
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Функцією ресорного підвішування є зв'язок колісних пар з рамою візка або 

кузовом вагона. Даний елемент конструкції ходової частини характеризується 

пружністю. 

Побудуємо україномовну частину діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності та представимо на рис. 2.10.  

 

 

 

Рис. 2.10. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Ресорне   підвішування» 

 

У додатку А розміщено англомовну, російськомовну, німецькомовну частини 

діяльнісної полілінгвальної моделі на рис. А. 13., А. 14., А. 15. 

Інформація, що представлена у моделях (рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10) достатньо 

повна і змістовна і повністю задовольняє завдання другого модуля.   
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Розглянемо наступний модуль розділу механічне обладнання «Рами вагонів. 

Автозчеп». Відповідно до програми, вивчення даного модуля передбачає реалізацію 

наступних завдань (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Модуль 3 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати) 

Модуль 3 Рами вагонів.  

Автозчеп. 

3.1 Будова і призначення вагонних рам.  

3.2 Будова, принципи дії і несправності 

автозчепу.  

 

Почнемо детальне вивчення модуля з аналізу першого завдання – розглянемо 

будову і призначення вагонних рам.  

По-перше визначимо призначення рами, керуючись «полілінгвальною 

моделлю предмета діяльності» (рис. 1.8). 

Відповідно до інформації, яка представлена в підручнику з дисципліни 

«Будова та експлуатація пасажирських вагонів», можемо виділити основне завдання 

вагонних рам − це сприйняття маси внутрішнього обладнання, кузова і пасажирів. 

Дане призначення задовольняється за рахунок специфіки конструкції вагонної рами, 

а саме: рами з хребтовою балкою, трьох поперечних балок, двох шкворневих балок, 

двох кінцевих балок. Рами без  хребтової балки мають у своєму складі кінцеві 

швелерні балки, дві проміжні балки, дві шкворневі балки, дві короткі хребтові 

балки. Дана конструкція достатньо міцна та забезпечує установку ударних і тягових 

приладів та зміцнення підвагонного обладнання.  

Проаналізувавши вищезазначену інформацію побудуємо україномовну 

частину діяльнісної полілінгвальної моделі предмета діяльності (рис. 2.11). 

Другим завданням третього модуля є аналіз будови автозчепу. Автозчеп є 

підпредметом конструкції предмета Вагон, тому аналіз проведемо відповідно до 

«полілінгвальної моделі предмета діяльності» (рис. 1.8). 
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Автозчеп призначений для зчеплення вагонів між собою і з локомотивом, 

передачі ударно-тягових зусиль. Для задоволення даного призначення конструкція 

автозчепу складається з корпусу автозчеплення з механізмом, пружинно-

фрикційного поглинального апарата, тягового хомута, кліпу (чеки), упорної плити, 

передніх і задніх косинців, ударної розетки, підтримуючої планки, центруючого 

приладу, розчіплювального приводу. Завдяки цьому автозчеп забезпечує 

пом'якшення ударів між вагонами під час руху поїзда і під час маневрів, утримання 

вагонів на певній відстані один від одного. Дана конструкція характеризується 

легкістю, безпекою, прискоренням і спрощенням формування поїздів і маневрові 

роботи на станціях, надійним забезпеченням безпеки руху. 

 

Рис. 2.11. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності «Рама вагона» 
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Використовуючи вищезазначену інформацію побудуємо україномовну 

частину системно-діяльнісної полілінгвальної моделі предмета діяльності 

«Автозчеп». Побудовану модель зобразимо на рис. 2.12.  

Інформація моделей (див. рис. 2.11, 2.12) повністю задовольняє інформацію 

третього модуля «Рами вагонів. Автозчеп». Англомовна, російськомовна, 

німецькомовна частини діяльнісних полілінгвальних моделей представлені 

в додатку в методичному посібнику «Будова та експлуатація пасажирського 

вагона» [108].  

 
 

Рис. 2.12. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Автозчеп» 
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Перейдемо до аналізу четвертого модуля «Автоматичні і ручні гальма». 

Визначимо завдання даного модуля. Відповідно до навчальної програми в цьому 

модулі розглянемо:  

1. Призначення гальм.  

2. Процес експлуатації гальм.  

Перше завдання розглянемо за допомогою «системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі предмета діяльності» (рис. 1.8), адже гальма є підпредметом 

конструкції предмета «Вагон». Визначимо призначення гальм. Вони потрібні  для 

двох основних цілей: 

1. зниження швидкості поїзда, 

2. зупинки поїзда.  

Складаються гальма з приладів живлення, приладів управління гальмами, 

повітропроводу приладів, які здійснюють гальмування. Дані складові є основою 

конструкції предмета. Саме така конструкція забезпечує пропускну спроможність 

залізниць, дає можливість поїздам рухатися з високими швидкостями, забезпечує 

мінімальний гальмівний шлях та підвищення безпеки руху поїздів. Основний спосіб 

гальмування є фрикційний. Та за способом приведення в дію діляться: на ручні, 

повітряні (пневматичні). Спробуємо структурувати дану інформацію та побудуємо 

модель структурних компонентів предмета діяльності (див. рис. 2.13) для її 

узагальнення  та систематизації. 

Для розгляду завдання № 2 − процес експлуатації гальм, використаємо 

«системно-діяльнісну полілінгвальну модель процесу діяльності» (рис. 1.9). Для 

заповнення даної моделі, визначимо призначення правильної експлуатації гальм. 

Аналізуючи інформацію з даної теми, можемо однозначно виділити основне 

призначення − забезпечення безвідмовної дії гальм. 

 Сам процес експлуатації гальм складається з повного та скороченого 

випробування гальм. Для цього майстер повинен: по-перше − ретельно перевіряти 

дію приладів, по-друге − замінювати несправні деталі, по-третє − продувати 
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і очищати труби і резервуари, і в останню чергу − випробовувати гальма. 

Для справності гальм перевірка повинна бути регулярною. 

 

 

 

Рис. 2.13. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Гальма в пасажирських вагонах» 
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Узагальнену інформацію представимо в україномовній частині системно-

діяльнісної полілінгвальної моделі процесу діяльності «Процес експлуатації гальм» 

(рис. 2.14). 

Інформація моделей (рис.2.13, 2.14 ) повністю задовольняє інформацію 

модуля 1.5  «Автоматичні і ручні гальма». Англомовна, російськомовна 

та німецькомовна частини полілінгвальних моделей п’ятого модуля було розміщено 

в методичному посібнику «Будова та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

 

 

 
Рис. 2.14. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу експлуатації гальм 
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Перейдемо до аналізу п’ятого модуля «Будова кузова, внутрішнє обладнання 

вагонів». П`ятий модуль має три завдання: проаналізувати будову кузова 

пасажирського вагона, внутрішнього обладнання вагону та процес догляду 

за внутрішнім обладнанням вагона. 

Почнемо розгляд модуля з аналізу будови кузова пасажирського вагона та 

побудуємо. Для структурування інформації використаємо «системно-діяльнісну 

полілінгвальну модель предмета діяльності» (рис. 1.8). Згідно даної моделі 

потрібно визначити призначення кузова вагону. Вивчення інформації даної теми 

дало змогу визначити основне призначення, а саме, кузов вагону потрібен як 

приміщення для перевезення пасажирів та ручної поклажі. Наступне, що потрібно 

проаналізувати для заповнення моделі структурних компонентів предмету 

діяльності – конструкція кузова. З інформації підручника випливає, що основними 

складовими кузова є: рама з підлогою, дві бічні стіни, дві торцеві стіни, дах, кінцеві 

перегородки. Ця конструкція забезпечує функцію несучої конструкції 

та характеризується двома типами: кузовом з хребтовою балкою рами вагонів, 

кузова без хребтової балки рами вагонів.  

Побудуємо україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної  

моделі предмету діяльності «Кузов вагона» та представимо її на  рис. 2.15.  

Другим завданням п’ятого модуля є аналіз внутрішнього обладнання вагону. 

Внутрішнє обладнання також є під предметом конструкції предмета «Вагон», тому 

аналізувати даний предмет будемо відповідно до «полілінгвальної моделі предмета 

діяльності» (рис. 1.8), а саме: визначимо призначення предмету, його конструкцію, 

функції та основні характеристики.  

Керуючись інформацією підручника зі спеціальної дисципліни, виділимо 

призначення внутрішнього обладнання. Воно необхідне для зручного розміщення  

пасажирів, речей, обслуговуючого персоналу. Для забезпечення даного 

призначення конструкція має певні особливості і складається з пасажирського 

відділення, а саме: двох поперечних диванів з відкидними сидіннями, ящиків 

(рундуків) для ручної поклажі, поздовжнього дивана, двох бічних сидінь, середньої 
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відкидної частини (столу), середніх поперечних спальних полиць, бічних полиць, 

1.8. полиць для багажу, відкидного столика, та службового відділення: 

електрокип'ятильника, холодильника для продуктів, охолоджувача питної води, 

посудомийки з кришкою, відкидного сидіння із спинкою, розподільної шафи 

електричного обладнання, панелі контролю установки охолодження повітря, 

акустичної установки (магнітофон, підсилювач, мікрофон), сигналізації.  

Дана конструкція забезпечує створення хороших умов праці для персоналу, 

задоволення санітарно-гігієнічних потреб пасажирів та обслуговуючого персоналу 

та характеризується функціональністю. 

 

 

Рис. 2.15. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності  «Кузов вагона» 

 

Наповнимо системно-діяльнісну полілінгвальну модель змісту навчання вище 

вказаною інформацією та побудуємо її україномовну частину рис. 2.16.  

 Для аналізу процесу догляду за внутрішнім обладнанням вагона застосуємо 

«системно-діяльнісну полілінгвальну модель процесу діяльності» (рис. 1.9). Розгляд 
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процесу почнемо з визначення призначення даного процесу. Він потрібен для 

очищення від забруднень, пилу і жирових плям. Щоб внутрішнє обладнання було 

доглянуте, необхідно:  доглядати за диванами і середніми полицями, за стінами 

і меблями, за вікнами і дверима, за підлогою, за стелями, за пластмасовими 

деталями, за хромованими деталями, обтирати злегка вологою, м'якою ганчіркою 

або м'якими щітками,  промивати теплою водою, протирати дрантям насухо. 

Процес догляду за внутрішнім обладнанням вагона повинен проводитися 

регулярно і по потребі з використанням миючих засобів. Опишемо даний процес та 

побудуємо україномовну частину діяльнісної полілінгвальної моделі процесу 

діяльності «Процес догляду за внутрішнім обладнанням вагона» рис. 2.17. 

 Україномовні частини системно-діяльнісних полілінгвальних моделей рис. 

2.15, 2.16, 2.17 містять повну інформацію, необхідну для вивчення п’ятого модуля 

«Будова кузова, внутрішнє обладнання вагонів». Англомовна, російськомовна, 

німецькомовна частини цих моделей розміщено в методичному посібнику «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

Наступний модуль, що дасть змогу отримати повне уявлення про механічне 

обладнання пасажирського вагона − це шостий модуль «Опалення пасажирських 

вагонів». В даному модулі маємо два завдання: перше завдання – це аналіз системи 

опалення пасажирських вагонів, друге завдання – аналіз принципу роботи водяного 

опалення.  

Розглянемо детально перше завдання та побудуємо системно-діяльнісну 

полілінгвальну модель предмета діяльності (рис. 1.8) і заповнимо основні елементи 

даної моделі, які необхідні для повного аналізу системи опалення пасажирського 

вагона. В першу чергу визначимо призначення опалення.  

Відповідно до інформації підручника зі спеціальної дисципліни «Будова та 

експлуатація суцільнометалевого пасажирського вагона» опалення потрібне для 

підтримки нормального температурного режиму всередині вагона. Відповідно до 
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полілінгвальної моделі предмета діяльності, наступний елемент, який потрібно 

заповнити – конструкція. Опалення вагона складається з різних систем, які 

забезпечують: підігрів повітря в пасажирському вагоні, підігрів води в системі 

гарячого водопостачання, обігрів головок водоналивних і зливних труб. 

 

 

Рис. 2.16. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності «Внутрішнє обладнання» 
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Рис. 2.17. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу догляду за внутрішнім обладнанням вагона 

 

Розглянемо, які саме системи входять до конструкції системи опалення: 

водяна система з котлом на твердому паливі; електрична система, яка в свою чергу 

складається з: електропечей, електрокалорифера; комбінована система з підігрівом 

води; змішана система, яка складається з: водяної системи, електричної системи. 
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Система опалення характеризується простотою у використанні, економічністю, 

надійною роботою. Побудовану україномовну частину системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі предмета діяльності представимо на рис. 2.18.  

Для побудови системно-діяльнісної полілінгвальної моделі для другого 

завдання застосуємо кліше «системно-діяльнісної полілінгвальної моделі процесу 

діяльності» (рис. 1.8).  

Дана модель має наступні компоненти: призначення діяльності, структура 

діяльності, дія, характеристика діяльності. Для визначення призначення дамо 

відповідь на ключове запитання, а саме, навіщо потрібен даний процес. Відповідно 

до інформації підручника процес роботи водяного опалення в пасажирських вагонах 

потрібен для  підтримки нормального температурного режиму всередині вагона. 

 

Рис. 2.18. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Опалення у пасажирських вагонах» 
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Структура процесу опалення складається із: застосування природної 

циркуляції, застосування штучної циркуляції. Для справного функціонування  

необхідно підтримувати послідовність дій, а саме: в першу чергу гаряча вода з котла 

повинна надходити в розширювач, потім повинна надходити в опалювальні труби, 

пройшовши ці етапи охолоджена вода повинна надходити  в котел. 

Процес роботи водяного опалення характеризується роботою в різних 

режимах. Вище вказаною інформацією заповнимо україномовну частину діяльнісної 

полілінгвальної моделі процесу діяльності (рис. 2.19). 

 

 

 

Рис. 2.19. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу роботи водяного опалення в пасажирських вагонах [110] 
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Системно-діяльнісні полілінгвальні моделі змісту навчання рис. 2.18, 2.19 

містять повну інформацію, необхідну для вивчення шостого модуля «Опалення 

пасажирських вагонів». Англомовну, російськомовну та німецькомовну частини цих 

моделей розміщено у методичному посібнику «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона» [108].  

Розробивши діяльнісні полілінгвальні моделі представлення змісту навчання 

розділу «Механічне обладнання», відповідно до двоетапного методу навчання 

п. 1.3, розробимо проблемні виробничі ситуації (рис. 1.25) для розділу «Механічне 

обладнання» відповідно до другого рівня засобів навчання (рис.2.20, 2.21, 2.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація №1 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

Перед рейсом 
провідник 
повинен: 

1. переконатися, що вагон 
відповідає  вимогам 
санітарно-технічному стану, 
правилам та інструкціям; 
2. перевірити квитки у 
пасажирів; 
3. провітрити вагон 

Правильне 
рішення 
№ 1 

 

 

Рис. 2.20. Україномовний варіант виробничої ситуації №1 

 

Для перевірки та практичної реалізації професійних полілінгвальних знань 

та умінь та професійної полілінгвальної комунікативної компетентності розробимо 

аналогічний англомовний варіант проблемної виробничої ситуації (рис. 2.21). 
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Проблемна виробнича ситуація №1.1 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

Before trip 
conductor 

must: 

1. make sure that the car 
meets sanitary state rules and 
regulations; 
2. check passengers` tickets; 
3. air the car/ 

Right variant 
№ 1 

 

 

Рис. 2.21. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича ситуація № 2 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

під час 
постачання вагона 
водою провідник 
повинен 

1. відкрити запірні вентилі 
на наливних трубах і йти до 
пасажирів; 
2. робити чай пасажирам; 
3. відкрити запірні вентилі 
на наливних трубах і 
стежити за заправкою 
вагона. 

Правильне 
рішення 
№ 3 

 

 

Рис. 2.22. Структура виробничої ситуації № 2 
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Виробнича ситуація №3 

 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

у вагоні стало 
занадто 
спекотно 

1.запропонувати пасажирам 
води; 
2. зменшити нагрівання 
котла опалення і збільшити 
приплив повітря через 
вентилятор; 
3. провітрити вагон; 

Правильне 
рішення 
№ 3 

 

 

 

Рис. 2.23. Структура виробничої ситуації № 3 

 

При розробці методики навчання механічного обладнання вагона та його 

експлуатації майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі діяльнісної 

полілінгвальної моделі представлення змісту навчання було використано таку 

послідовність дій з формування професійних знань та умінь у межах змістовних 

модулів з дисципліни: 

1. Аналіз завдань змістовних модулів з дисципліни «Будова та експлуатація 

суцільнометалевого пасажирського вагона». 
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2. Розробка системно-діяльнісних полілінгвальних моделей предмета 

та процесу діяльності для кожного модуля дисципліни «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона». 

3. Структурування змісту інформації підручника та подання її у логічній 

послідовності. 

Таким чином, на цьому етапі розроблено системно-діяльнісні полілінгвальні 

моделі змісту навчання механічного обладнанню вагона та його експлуатації 

майбутніх провідників міжнародного сполучення. Інформацію висвітлено стисло, 

у логічній послідовності та структуровано. Структура моделей охоплює ряд 

найважливіших питань та завдань модуля, сприяє швидкому засвоєнню важливої 

інформації полілінгвально та безпроблемному її перекладу на інші мови. Також 

розроблено ряд виробничих ситуацій з метою перевірки рівня засвоєних знань з 

розділу «Механічне обладнання» та удосконалення полілінгвальної комунікативної 

компетенції. 

У наступних підрозділах розглянуто методику навчання електричного 

обладнання вагона та його експлуатації майбутніх провідників міжнародного 

сполучення на основі системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання. 

 

 

2.2. Навчання електричного обладнання пасажирського вагона та його 

експлуатації  

 

Розглянемо методику навчання електричного обладнання вагона та його 

експлуатації майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі системно-

діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання, розробленої на попередніх 

етапах дослідження. Другий розділ «Електричне обладнання» складається з п`яти 

змістовних модулів (табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5 

 Модулі розділу електричне обладнання 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати/вміти) 

Модуль 7  

 

Акумуляторні 

батареї. 

 

7.1 Призначення, будова кислотних 

акумуляторних батарей. 

7.2 Призначення, будова лужних 

акумуляторних батарей. 

7.3 Принципи дії акумуляторних батарей. 

Модуль 8 Генератори 

пасажирських 

вагонів. 

8.1 Будова та призначення  мотор-

генераторів. 

8.2 Процес експлуатації електричних машин і 

випрямлячів. 

Модуль 9 Споживачі струму, 

електричні мережі 

вагона. 

9.1 Електричні мережі. 

9.2 Процес експлуатації високовольтного 

обладнання. 

Модуль 10 Вентиляція 

пасажирських 

вагонів. 

10.1 Призначення вентиляції; 

10.2 Експлуатація вентиляційних систем. 

Модуль 11 Технологічний 

процес підготовки 

вагонів в рейс. 

11.1 Технологія підготовки вагонів; 

11.2 Обслуговування і ремонт внутрішнього 

обладнання. 

 

Проаналізуємо детально кожен модуль та завдання, які розглядаються 

в процесі вивчення розділу електричне обладнання побудуємо діяльнісні 

полілінгвальні моделі представлення змісту навчання.  

Розглянемо зміст модуля 7 «Акумуляторні батареї». Він  має кілька завдань:  

1. Визначити призначення та будову кислотних акумуляторних батарей;  

2. Визначити призначення та будову лужних акумуляторних батарей;  

3. Проаналізувати принципи дії акумуляторних батарей; 
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Розглянемо перше завдання.  Виділимо інформацію, яка необхідна 

для заповнення «системно-діяльнісної полілінгвальної моделі предмета діяльності» 

(рис. 1.8), згідно змісту підручника. Отже, кислотні акумуляторні батареї мають 

основне призначення − живлення основних споживачів вагона на стоянках, 

в аварійних режимах при малих швидкостях руху поїзда. Акумуляторні батареї 

складаються з пластин, що утворюють позитивні і негативні напівблоки, занурених 

у електроліт, сепараторів. Така конструкція забезпечує контроль роботи основних 

споживачів. Характеристикою даного підпредмета є високий показник ККД. 

Побудуємо україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

змісту навчання і заповнимо її необхідною інформацією (рис. 2.24). 

 

 

Рис. 2.24. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Кислотні батареї» 

 

Модель системно-діяльнісної полілінгвальної моделі структурних 

компонентів підпредмета діяльності 2.24 містить інформацію, яка задовольняє 

перше завдання модуля 2.1, тобто було визначено призначення та будову кислотних 

акумуляторних батарей.   

Продовжимо аналіз другого завдання − визначимо призначення та будову 

лужних акумуляторних батарей. Вивчивши інформацію, представлену в підручнику 



126 

 

 

можемо виділити основні дані, необхідні для повного уявлення про лужні 

акумуляторні батареї, відповідно до «полілінгвальної моделі предмета діяльності» 

(рис. 1.8). Призначенням лужних акумуляторних батарей є живлення основних 

споживачів вагона на стоянках, в аварійних режимах при малих швидкостях руху 

поїзда. Конструкція  лужних акумуляторних батарей  забезпечує контроль роботи 

основних споживачів. Забезпечення даної функції відбувається за рахунок  

позитивних і негативних пластин, занурених в електроліт та сепараторів у вигляді 

ебонітових паличок. лужні акумуляторні батареї характеризується економічністю, 

міцністю та надійністю. 

Побудуємо україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі представлення змісту навчання на рис. 2.25. 

 

 

Рис. 2.25. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Лужні батареї» 

 

Для того, щоб повністю задовольнити завдання модуля 2.1 «Акумуляторні 

батареї», проаналізуємо принципи дії кислотних акумуляторних батарей.  
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Процес дії кислотних акумуляторних батарей будемо аналізувати відповідно 

до «полілінгвальної моделі процесу діяльності» (рис. 1.9). Відповідно до інформації 

підручника про даний процес можемо визначити призначення процесу дії 

акумуляторних батарей. Вони необхідні для живлення основних споживачів вагона 

на стоянках, в аварійних режимах − при малих швидкостях руху поїзда, сам процес 

складається із зовнішнього огляду, перевірки. Провідник повинен перевірити: 

величину електрорушійної сили, стан ізоляції електрообладнання вагону. Включити: 

споживачі (електродвигун вентилятора, мережу освітлення вагона). Виміряти: 

напругу акумуляторної батареї під навантаженням. Даний процес потрібно 

проводити регулярно. 

Представимо дану інформацію структуровано та побудуємо україномовну 

частину системно-діяльнісної полілінгвальної моделі «Процесу експлуатації 

акумуляторів» рис.2.26.  

 

 

Процес експлуатації акумуляторів 

потрібен для 
(призначення)  

складається з 
(конструкція) 

 повинен  
(дія) 

характеризується 
(характеристика) 

живлення основних 
споживачів вагона: 
- на стоянках, 
- в аварійних 
режимах 
- при малих 
швидкостях руху 
поїзда. 

зовнішнього огляду, 
перевірки. 
 

провідник повинен 
1. перевірити: 
1.1 величину 
електрорушійної сили, 
1.2. стан ізоляції 
електрообладнання 
вагону. 
2. включити: 
2.1 споживачі 
(електродвигун 
вентилятора, мережа 
освітлення вагона). 

регулярністю. 
 

 

Рис. 2.26. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу експлуатації акумуляторів 
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Інформація, що представлена у моделях 2.24, 2.25, 2.26 повністю 

задовольняють всі завдання модуля 2.1. «Акумуляторні батареї». Англомовну, 

російськомовну та німецькомовну частини моделі 2.24 розміщено у додатку А на 

рис. А.16, А.17, А.18, а моделей 2.25, 2.26 в методичному посібнику «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

 Другий модуль «Генератори пасажирських вагонів» будемо розглядати 

відповідно до його завдань. По-перше розглянемо будову та призначення мотор-

генераторів на основі «полілінгвальної моделі предмета діяльності» (рис. 1.8). 

Згідно інформації, яка була проаналізована стосовно даної теми, призначенням 

мотор-генераторів є заряд акумуляторної батареї. Складаються мотор-генератори 

з монтованого в одному корпусі асинхронного трифазного двигуна 

з короткозамкненим ротором та генератора постійного або змінного струму. 

Функцією мотор-генераторів є постійне забезпечення електроенергією. Даний 

елемент конструкції електрообладнання характеризується роботою на вагонах 

з кондиціонуванням повітря при автономній системі електропостачання. 

Керуючись вищезазначеною інформацією побудуємо україномовну частину 

діяльнісної полілінгвальної моделі предмета діяльності «Мотор-генератори» 

та представимо побудовану модель на рис. 2.27.  

 По-друге проаналізуємо процес експлуатації електричних машин 

і випрямлячів згідно та побудуємо україномовну частину полілінгвальної моделі 

процесу діяльності. В першу чергу визначимо призначення даного процесу. 

Відповідно до навчальної інформації процес експлуатації електричних машин 

потрібен для забезпечення надійної роботи електричних машин. 

 Безпосередньо сам процес складається з систематичного контролю 

за роботою систем електропостачання за вимірювальними приладами (вольтметрам, 

амперметрів) та сигналізації. 

 Визначимо які  дії повинен виконувати провідник для справної роботи 

електричних машин і випрямлячів. Проаналізувавши інформацію можемо виділити 

п’ять основних завдань: контроль напруги і струму навантаження генератора; 
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Рис. 2.27. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Мотор-генератори» 

 

струму електродвигунів; струму заряду і розряду акумуляторної батареї; напруги 

мережі освітлення; стану ізоляції електрообладнання по відношенню до корпусу 

вагона. Процес експлуатації електричних машин і випрямлячів характеризується 

частими несправностями машин змінного струму: обривами вивідних проводів, 

обривами або замиканням обмоток статора і збудженнями.   

Розробимо україномовну частину процесу експлуатації електричних машин 

і випрямлячів і відобразимо вище зазначену інформацію на рис. 2.28. 

Інформація, що представлена у моделях 2.27, 2.28 повністю задовольняє всі 

завдання модуля 8 «Генератори пасажирських вагонів». Англомовну, 

російськомовну та німецькомовну частини цих моделей розміщено у додатку А 
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на рис. А. 19., А. 20., А. 21.  

Перейдемо до аналізу третього модуля «Споживачі струму, сигналізації і 

електричні мережі вагона» відповідно до елементів діяльнісної полілінгвальної 

моделі представлення змісту навчання. Згідно змісту модуля, майбутні провідники 

повинні мати уявлення про: 

1. Електричні мережі; 

2. Процес експлуатації високовольтного обладнання.  

 

 

Рис. 2.28 Україномовна частина системно-діяльнісної моделі процесу експлуатації 

електричних машин і випрямлячів 
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Розглянемо перше завдання модуля, а саме  електричні мережі. Аналіз змісту 

показав, що електричні мережі потрібні для забезпечення електроенергією. 

Складаються вони з електричних приводів, кабелів, настановної апаратури: 

(розгалужувальних коробок, вимикачів, кнопок, розеток, штепсельних з'єднань). 

Функцією є забезпечення комфорту і безпеки пасажирів.  Електричні мережі 

характеризуються різноманітністю та економічністю. 

Побудуємо україномовну частину системно-діяльнісної полілінгвальної 

моделі предмета діяльності модуля. Побудовану модель представимо на рис. 2.29.  

Перейдемо до розгляду другого завдання модуля 9, а саме аналізу процесу 

експлуатації високовольтного обладнання. 

 
 

 
Рис. 2.29. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Електричні мережі і споживачі» 
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  Розглянемо даний процес відповідно до елементів системно-діяльнісної 

полілінгвальної моделі змісту навчання та заповнимо всі структурні компоненти 

моделі, а саме: призначення, структуру, дію та характеристику. Наповнимо кожен 

компонент змістом. З проаналізованої інформації підручника випливає, 

що призначення процесу експлуатації високовольтного обладнання є: забезпечення 

безпеки пасажирів та працівників, забезпечення справності обладнання. Даний 

процес складається з технічної ревізії: відчеплення вагона, подачі його 

на спеціалізований шлях. Наступним компонентом є дія, тобто яку саме 

маніпуляцію потрібно виконати над приладом або обладнанням, щоб він правильно 

та справно функціонував. В даному випадку для правильної експлуатації 

високовольтного обладнання потрібно перевірити: стан міжвагонних сполук, 

усунення несправностей: запірних і фіксуючих елементів, блокуючих замків, 

прокладок, захисних рукавів.  

Характеристикою процесу експлуатації високовольтного обладнання 

є можливість обслуговування даного обладнання лише особами, які пройшли 

спеціальне навчання. Побудуємо україномовну україномовну частину діяльнісної 

полілінгвальної моделі процесу експлуатації високовольтного обладнання. Дану 

модель зобразимо на рис. 2.30. 

Інформація, що міститься в моделях рис. 2.29, 2.30 повністю охоплює 

необхідні для вивчення поняття та характеристики. 

Зміст моделей третього модуля було перекладено  російською, англійською 

та німецькою мовою. Англомовну, російськомовну та німецькомовну частини цих 

моделей розміщено в методичному посібнику «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона» [108].  

Перейдемо до аналізу модуля 10 «Вентиляція пасажирських вагонів» 

в аналогічний спосіб. Зміст модуля 10 має кілька завдань:  

1. Визначити призначення та будову вентиляційної системи; 

2. Проаналізувати процес експлуатації вентиляційних систем.  

Розглянемо перше завдання. 
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Рис. 2.30. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу експлуатації високовольтного обладнання 

    

Почнемо аналіз даного завдання з класифікації вентиляційної системи. 

Вивчивши інформацію, представлену в підручнику можемо виділити основні типи 

вентиляційних систем, а саме: природна вентиляція; механічна припливна 

вентиляція. За призначенням вони майже не відрізняються, але відмінності все ж 

таки існують, розглянемо їх детально. Природна вентиляція необхідна для: 

повітрообміну в приміщенні, внесення зовнішнього повітря в приміщення. 

Механічна припливна вентиляція потрібна для: повітрообміну в приміщенні, 

внесення зовнішнього повітря в приміщення, підігрів повітря, що попадає всередину 

вагона. Відповідно до «полілінгвальної моделі предмета діяльності» (рис. 1.8). 

наступним компонентом, який допоможе розкрити уявлення про вентиляційні 

системи є їх конструкція. Призначення у механічної припливної вентиляції 

та природної вентиляції відрізняється, відповідно й конструкція у них буде 
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відрізнятися. Складається природна вентиляція з дефлектора та вікон. Дана 

конструкція забезпечує підпір повітря у вагоні, що перешкоджає проникненню пилу 

та створення необхідної рухливості повітря в зоні перебування пасажирів. 

Але характеризується наступними недоліками: не забезпечує рівномірний приплив 

необхідної кількості свіжого повітря, не виробляються його очищення і підігрів.  

На відміну від природної вентиляції  механічна припливна вентиляція 

складається з: дефлектора, патрубка, вентиляційної кришки, клапана, рукоятки.  

Така конструкція перешкоджає проникненню пилу, створює необхідну 

рухливість повітря в зоні перебування пасажирів. Характеризується механічна 

припливна вентиляція забезпеченням рівномірного притоку свіжого повітря, при 

необхідності - підігрітого. На основі вище зазначеної інформації побудуємо 

україномовну частину діяльнісної полілінгвальної моделі предмета діяльності 

«Вентиляційні системи» Представимо дану модель на рис. 2.31, 2.32.  

 

 

 

Рис. 2.31. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Вентиляційні системи(Природна вентиляція)» 
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Розглянемо друге завдання модуля 2.4 та проаналізуємо процес експлуатації 

вентиляційних систем, відповідно до «моделі структурних компонентів процесу 

діяльності» (рис. 1.2). Відповідно до інформації підручника про  даний процес 

можемо визначити призначення процесу експлуатації вентиляційних систем – він 

потрібен для забезпечення справності електрообладнання, вентиляційного агрегату 

та інших елементів системи, сам процес складається з систематичного огляду 

та усунення несправностей. 

 

Рис. 2.32. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Вентиляційні системи (Механічна припливна)» 

 

За для правильної експлуатації вентиляційних систем провідник повинен: 

1. добре знати пристрій систем вентиляції різних вагонів; 2. правила їх 

експлуатації; 3. санітарно-гігієнічні вимоги. Даний процес характеризується 

систематичністю. Представимо дану інформацію структуровано у моделі 

структурних компонентів процесу діяльності модуля 10 «процес експлуатації 
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вентиляційних систем» (див. рис. 2.33).  

Моделі рис. 2.31, 2.32, 2.33 дають повну інформацію про вентиляційні системи 

пасажирського вагона. Моделі модуля 10 було перекладено російською, 

англійською та німецькою мовою, та розміщено в методичному посібнику «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

 

 

Рис. 2.33. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу експлуатації вентиляційних систем 

 

Розглянемо модуль 11 «Технологічний процес підготовки вагонів в рейс». 

Завданням даного модуля є проаналізувати технологію підготовки вагонів/ 

Розглянемо технологію підготовки вагонів. Визначимо призначення 

технологічного процесу підготовки вагонів в рейс. Відповідно до інформації, яка 

представлена в підручнику з дисципліни «Будова та експлуатація пасажирських 
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вагонів», можемо виділити основне завдання даного процесу, він потрібен для 

підтримки обладнання пасажирських вагонів у працездатному стані. Дане 

призначення задовольняється за рахунок технічного обслуговування і періодичних 

ремонтів. Для своєчасного визначення проблем у роботі майстер повинен провести 

відповідне ТО, і в разі необхідності ремонт або заміну несправного обладнання. 

Даний процес характеризується тим, що є важливим аспектом для безпеки 

персоналу та пасажирів. 

Вище зазначену інформацію представимо в будованій україномовній частині 

діяльнісної полілінгвальної моделі на рис. 2.34. 

 

 

Рис. 2.34. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу обслуговування та ремонту пасажирських вагонів 

 

Інформація моделі на рис. 2.34 повністю задовольняє завдання модуля 11 

«Технологічний процес підготовки вагонів в рейс». Англомовну, російськомовну 

та німецькомовну частини моделі 2.32 розміщено в додатку А на рис. А.22, А. 23, А. 
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24, а моделі 2.33, 2.34 в методичному посібнику «Будова та експлуатація 

пасажирського вагона» [108].  

Розробимо проблемні виробничі ситуації для розділу «Електричне 

обладнання» (див. рис.2.35, 2.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена структура виробничої ситуації №4

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

після 
приготування 

достатньої 
кількості 

кип’яченої води 

1. її всю закачують ручним насосом в 
охолоджувач питної води; 
2. її закачують ручним насосом в охолоджувач 
питної води до обзору її в оглядовому склі у 
верхній частині охолоджувача; 
3. залишають в ємкості кип’ятильника; 

Правильне 
рішення 
№ 1 

 

 
Рис. 2.35. Узагальнена структура виробничої ситуації № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена структура виробничої ситуації 

№5 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

з ладу вийшов 
генератор і 

акумуляторна 
батарея  

1. негайно повідомити 
електромеханіка про несправності; 
2. самостійно полагодити 
несправності; 
3. попросити допомоги пасажирів; 

Правильне 
рішення 
№ 1 

 

Рис. 2.36. Узагальнена структура виробничої ситуації № 5 
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Таким чином, на цьому етапі розроблено «системно-діяльнісні полілінгвальні 

моделі структурних компонентів предмета діяльності» та «системно-діяльнісні 

полілінгвальні моделі моделі структурних компонентів процесу діяльності» 

для навчання електричному обладнанню вагона та його експлуатації майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. Інформацію висвітлено стисло, у логічній 

послідовності та структуровано. Структура моделей охоплює ряд найважливіших 

питань та завдань модуля, сприяє швидкому засвоєнню важливої інформації та 

безпроблемному її перекладу на інші мови.  

Також розроблено проблемні виробничі ситуації для контролю знань з даного 

розділу та практики професійних полілілінгвальних знань та умінь під час їх 

вирішення. Виконання вище зазначених практичних форм роботи сприяють 

утворенню професійних якостей, таких як оперативність прийняття рішень, 

організованість, системність та колективна діяльність. 

У наступних підрозділах розглянуто методику навчання експлуатації вагона 

та охорони праці і життєдіяльності майбутніх провідників міжнародного 

сполучення та розроблено комплекс системно-діяльнісних полілінгвальних моделей 

змісту навчання. 

 
 
2.3. Навчання охорони праці і життєдіяльності  
 
Третій розділ складається з трьох модулів (див. табл. 2.6). Кожен модуль 

містить інформацію, яка необхідна майбутнім провідникам для правильної 

експлуатації вагона та охорони праці і життєдіяльності. Розглянемо кожен модуль 

окремо та побудуємо системно-діяльнісні полілінгвальні моделі структурних 

компонентів для представлення інформації у структурно-логічній послідовності. 

Визначимо ціль навчання кожного модуля та його завдання.   

Розглянемо модуль «Охорона праці» та побудуємо україномовну частину 

системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання. 

Почнемо з аналізу інформації. 
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Таблиця 2.6 

Модулі розділу охорони праці і життєдіяльності 

№ модуля Назва модуля Зміст модуля (повинні знати) 

Модуль 12 Охорона праці. Призначення охорони праці. 

Модуль 13    Виробнича санітарія і гігієна 

праці. 

Умови дотримання санітарії і 

гігієни праці. 

Модуль 14    Пожежна безпека. Умови пожежної безпеки. 

 

Кожен вид діяльності може стати небезпечним для працівника, тому для 

безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці необхідна 

охорона праці. Охорона праці складається   з покращення технологічних процесів; 

впровадження нової техніки (більш удосконаленої), безпеки; застосування 

безпечних прийомів роботи; використання необхідних огороджувальних 

і запобіжних пристроїв, блокувань, автоматичних запобіжних сигналізацій 

та інших елементів безпеки; носіння робочими різних засобів індивідуального 

захисту – спецодягу, спецвзуття, головних уборів, рукавиць, протигаласливих 

пристосувань, окулярів, протигазів, респіраторів. Охорона праці забезпечує 

безпечні умови праці і характеризується системою законодавчих актів 

і відповідних соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних 

і лікувально-профілактичних заходів та засобів. Дану інформацію зобразимо 

у моделі структурних компонентів предмету діяльності (рис. 2.37). 

 Модель на рис. 2.37 у повному обсязі розкриває зміст модуля 12. Англомовну, 

російськомовну та німецькомовну частини цих моделей розміщено у додатку А 

на рис. А. 25, А. 26, А. 27. 

Другий модуль розділу «Виробнича санітарія і гігієна праці» передбачає 

визначення та дотримання умови санітарії і гігієни праці під час виконання 
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професійних обов’язків. Визначимо та заповнимо основні елементи діяльнісно-

змістовної моделі. 

 

 
Рис. 2.37. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Охорона праці» 

 

Виробнича санітарія і гігієна праці потрібна для вивчення шкідливих 

виробничих факторів і їхнього впливу, а також розробки гігієнічних, санітарних 

і технічних заходів, що виключають професійні отруєння і захворювання. Вона 

складається з організації навчання та перевірки знань з охорони праці працівників 

залізничного транспорту. Дотримання умов виробничої санітарії і гігієни праці 

забезпечують найбільш сприятливі умови перебування пасажирів 

та обслуговуючого персоналу у вагоні. Характеризуються певними вимогами 

до комфорту вагона згідно з ГОСТом. Побудуємо україномовну частину діяльнісної 

полілінгвальної моделі предмета діяльності «Виробнича санітарія і гігієна праці» 

та представимо її на рис. 2.38. 
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Рис. 2.38. Україномовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Виробнича санітарія і гігієна праці» 

 

Модель на рис. 2.38 у повному обсязі розкриває зміст модуля 12. Англомовну, 

російськомовну та німецькомовну частини цих моделей розміщено в методичному 

посібнику «Будова та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

 Останній модуль даного розділу «Пожежна безпека». Побудуємо 

Україномовну частину діяльнісної полілінгвальної модель процесу діяльності для 

цього модуля. За алгоритмом побудови моделі структурних компонентів (рис. 1.9) 

на першому етапі проаналізуємо зміст модуля та наповнимо ним елементи моделі. 

Отже, модель «Пожежна безпека» побудуємо за моделлю структурних компонентів 

предмета діяльності. «Пожежна безпека» потрібна для попередження пожежі у 

вагонах поїзда. Складається з дотримання правил пожежної безпеки, експлуатації, 
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поточного утримання та ремонту електроустаткування, приладів опалення вагонів, 

застосування безпечних прийомів роботи, використання необхідних 

огороджувальних і запобіжних пристроїв, блокувань, автоматичних запобіжних 

сигналізацій та інших елементів безпеки; носіння робочими різних засобів 

індивідуального захисту – спецодягу. 

Провідник повинен: 

I. У разі, коли можна зупинити поїзда стоп-краном в дозволених місцях: 

1. зупинити поїзда стоп-краном в дозволених місцях і вивісити сигнал 

зупинки,  

2.викликати начальника та електромеханіка потягу, 

3. оповістити пасажирів, 

4. організувати їх евакуацію, через двері та запасні виходи, 

5. повідомити про пожежу провідникам сусідніх вагонів, 

6. відключити всі споживачі електроенергії високого і низького напруг. (У 

нічний час ланцюга аварійного (чергового) ламп не відключають.) 

7. не чекаючи прибуття начальника та електромеханіка потягу, приступити до 

гасіння пожежі. 

II.  У разі, коли не можна зупинити поїзд стоп-краном: 

1. оповістити пасажирів, 

2. організувати їх евакуацію у вагони, які знаходяться в голові поїзда. 

3. оповістити начальника поїзда. 

4. після проходження місця неможливості евакуації пасажирів, зупинити поїзд 

стоп-краном. 

Характеризується: 

- не пристосуванням вагонів до швидкої евакуації людей і матеріальних 

цінностей; 

 - певними вимогами до комфорту вагона згідно з ГОСТом. 

 Відповідно до вище зазначеної інформації, побудуємо україномовну частину 

полілінгвальної моделі процесу діяльності (рис. 2.39). 
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Модель 2.38 у повному обсязі розкриває зміст модуля 14. Англомовну, 

російськомовну та німецькомовну частини цих моделей розміщено в методичному 

посібнику «Будова та експлуатація пасажирського вагона» [108].  

 

 

Рис. 2.39. Україномовна частина системно-полілінгвальної моделі процесу 
дотримання пожежної безпеки 
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Розробимо проблемні виробничі ситуації для розділу «Охорона праці 

та життєдіяльності» (див. рис.2.40, 2.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена структура виробничої ситуації 
№ 6 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

у вагоні виявлена 
особа з підозрою 

на інфекційне 
захворювання 

1. ізолювати хворого в окремому купе; 
2. запропонувати хворому ліки; 
3. повідомити через начальника поїзда до 
медпункта, найближчого по ходу проходження 
поїзда про наявність у складі інфекційного 
хворого та ізолювати хворого в окремому купе. 

правильне 
рішення № 3 

 

 

Рис. 2.40. Узагальнена структура виробничої ситуації № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена структура виробничої ситуації 
№ 7 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

у разі 
виникнення 

пожежі перша дія 
провідника 

1. повідомити про пожежу провідникам сусідніх 
вагонів; 

2. зупинити поїзд стоп-краном в дозволених 

місцях і вивісити сигнал зупинки; 
3. оповістити начальника поїзда.  

 

правильне 
рішення № 2 

 

Рис. 2.41. Узагальнена структура виробничої ситуації № 7 

 

Таким чином, на цьому етапі розроблено «системно-діяльнісні моделі 

структурних компонентів предмета діяльності» та «системно-діяльнісні моделі 
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моделі структурних компонентів процесу діяльності» охорони праці 

і життєдіяльності майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

Інформацію висвітлено стисло, у логічній послідовності та структуровано. 

Структура моделей охоплює ряд найважливіших питань та завдань модуля, сприяє 

швидкому засвоєнню важливої інформації та безпроблемному її перекладу на інші 

мови. 

 

   Висовки до розділу 2 

1. Для формування полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації 

пасажирських вагонів у майбутніх провідників міжнародного сполучення було 

розроблено практичні системно-діяльнісні полілінгвальні моделі змісту навчання 

для кожного модуля з розділів «Механічне обладнання», «Електричне обладнання», 

«Охорона праці і життєдіяльності».  

2. Розроблені україномовні, англомовні, німецькомовні та російськомовні 

практичні системно-діяльнісні полілінгвальні моделі відповідають розробленим 

моделям цілей, змісту, методу,  засобів та форм навчання, що теоретично 

обґрунтовані та розроблені на основі моделі методичної системи навчання будови та 

експлуатації пасажирського вагона.  

3. Визначено перелік переваг розроблених системно-діяльнісних 

полілінгвальних моделей змісту навчання та доведена їх практична значущість: 

3.1. Узагальнений обсяг матеріалу зменшується, а отже і зменшується обсяг часу, 

необхідного для вивчення даного матеріалу, а рівень засвоєння знань підвищується.  

3.2. Структура моделей охоплює ряд найважливіших питань про навчальний 

елемент, який вивчається і є універсальною, тобто її можна доповнювати або 

узагальнювати.  

3.3. Висвітлення інформації в системно-діяльнісних полілінгвальних моделях 

змісту навчання  кількома мовами вирішує актуальне завдання сьогодення – 

формування професійних полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації 

пасажирських вагонів та полілінгвальної комунікативної компетентності, що 
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забезпечує підготовку конкурентоспроможних робітників, готових до роботи як на 

українському так і на іноземному ринку праці. 

3.4. Системно-діяльнісні полілінгвальні моделі змісту навчання можна 

застосовувати для вивчення або узагальнення навчального матеріалу з будь-якої 

технічної дисципліни. 

3.5. Дані моделі можуть бути опорною схемою, основою для тестових та 

контрольних завдань, запропонованою викладачем, як певний вид контролю 

засвоєння інформації.  

4. Розроблені проблемні виробничі ситуації для застосовані перевірки рівня 

засвоєння інформації та практики професійних полілінгвальних знань та умінь із 

будови та експлуатації пасажирських вагонів. Виконання вище зазначених 

практичних форм роботи сприяють утворенню професійних якостей, таких як 

оперативність прийняття рішень, організованість, системність та колективна 

діяльність. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора [111, 113].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА МАЙБУТНІХ 

ПРОВІДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ 

 

3.1. Загальні питання організації і проведення педагогічного 

експерименту 

 

 Мета проведення педагогічного експерименту є перевірка 

результативності розроблених методів, цілей та змісту навчання, дидактичних 

засобів та форм навчання будови та експлуатації пасажирського вагона майбутніх 

провідників міжнародного сполучення і служить основним критерієм для перевірки 

їх достовірності та практичної значущості.   

 Завдання педагогічного дослідження відповідають меті педагогічного 

експерименту: 

1. Визначення критеріїв та показників оцінювання результативності 

розробленої методики навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

2. Аналіз результатів навчання студентів за традиційною методикою навчання 

будови та експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення у освітньому процесі. 

3. Експериментальна перевірка розробленої методики навчання будови 

та експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення у освітньому процесі. 

Педагогічний експеримент проводився у кілька етапів. Перший 

констатувальний етап  педагогічного експерименту проводився протягом 2013 року. 

Метою цього етапу дослідження було вивчення рівня підготовки майбутніх 

провідників спеціальності «Професійне навчання. Будова та експлуатація 

пасажирського вагона», які навчаються за традиційною методикою.  У ньому взяли 
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участь 31 студент Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту 

(ЛПЛЗТ) (м. Люботин) і 27 студентів Здолбунівського вищого професійного 

училища залізничного транспорту (м. Здолбунів)., які вивчали дисципліну «Будова 

та експлуатація пасажирського вагона». Результати, які були отримані під час 

проведення констатувального етапу педагогічного експерименту дозволили виявити 

недоліки традиційної методики навчання будови та експлуатації пасажирського 

вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення, що дає змогу дійти 

висновку про її недостатню результативність. 

Формувальний етап педагогічного експерименту був здійснений у 2013-

2014рр., у якому брали участь 172 студента спеціальності «Професійне навчання. 

Будова та експлуатація пасажирського вагона» Люботинського професійного ліцею 

залізничного транспорту (ЛПЛЗТ) (м. Люботин). Цей етап дослідження передбачає 

впровадження розробленої методики навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона на практичних заняттях при вивченні дисципліни «Будова та 

експлуатація пасажирського вагона».  

У контрольних групах процес навчання здійснювався за традиційною 

методикою, в експериментальних групах – за розробленою методикою, що 

спрямована на формування у майбутніх провідників полілінгвальних знань, умінь та 

професійно важливих якостей з використанням системно-діяльнісних 

полілінгвальних моделей змісту навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів. 

Перевірка ефективності розробленої методики здійснювалася за допомогою 

порівняльного етапу педагогічного експерименту. Даний етап передбачає порівняння 

результатів якісних досягнень студентів, які навчалися за традиційною 

і розробленою методиками навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення. Основними вимогами 

до проведення експериментальних досліджень є забезпечення надійності, 

вірогідності та валідності одержання експериментальних даних [59, 85, 96, 119]. 

В експериментальних дослідженнях використовувалась стандартизована методика 
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проведення педагогічного експерименту [85], що забезпечує надійність одержання 

експериментальних даних. Ефективність методики є результатом взаємовпливу 

кількох складників: системи організації і здійснення навчання, контингенту 

студентів, умов організації і здійснення експерименту. 

Беручи до уваги ці положення, порівняльний етап експерименту проводився за 

комплексною методикою, яка відповідає вище зазначеним вимогам. 

Для забезпечення валідності експериментальних даних умови експерименту 

вибирали таким чином, щоб усі фактори (контингент студентів, умови організації 

експерименту) залишалися стабільними, за винятком фактору, що перевіряємо 

(методики навчання). 

Порівняльний етап педагогічного експерименту було здійснено у такій 

послідовності: аналіз отриманих експериментальних результатів, порівняння 

аналітичної інформації із завданнями експериментального дослідження, 

математична обробка результатів педагогічного експерименту за допомогою 

статистичних методів аналізу, узагальнення та аналітичний виклад матеріалів, 

оформлення висновків. 

Оскільки даний етап дослідження спирається на порівняння результатів 

контрольних та ексепериментальних груп, тому в ході дослідження 

використовувалися теоретичні та емпіричні методи [50]. 

– теоретичні: аналіз педагогічної та психологічної літератури з проблеми 

розробки методики формування полілінгвальних знань та умінь із будови 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення. 

– емпіричні: анкетування, опитування, педагогічне спостереження 

за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; математичні методи статистичної 

обробки експериментальних даних (перевірка статистичних гіпотез та дисперсійний 

аналіз), за допомогою яких визначались кількісні і якісні залежності між 

показниками дослідження. 

Першим кроком у розробці експериментального плану був вибір схеми 
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проведення експериментального педагогічного дослідження. Міжгрупова схема 

порівнянь вважається традиційною схемою проведення експериментального 

педагогічного дослідження [96]. 

За цією схемою окремі студентські групи навчаються за різними методиками. 

Для забезпечення надійності, вірогідності та валідності експериментальних 

результатів було обрано експериментальний план з рандомізацією (випадковий 

порядок відбору) груп, а також з обов’язковим вхідним та вихідним тестуванням у 

контрольних та експериментальних групах [59].  

Схема зазначеного експериментального плану наведена на рис. 3.1 [61]. 

 

 

Рис. 3.1. Схема експериментального плану педагогічного дослідження: 
R – рандомізація (випадковий порядок вибору груп);  

Х', Х'' – незалежні параметри експериментальної та контрольної груп; 
О1, О3 – вхідне тестування в експериментальній та контрольній групах; 
О2, О4 – вихідне тестування в експериментальній та контрольній групах 

Після визначення схеми проведення експериментального педагогічного 

дослідження необхідно з’ясувати зміст незалежних параметрів експерименту для 

експериментальної та контрольної груп (Х', Х''). 

Оскільки основним завданням експериментального дослідження є перевірка 

розробленої методики навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення, то саме методика навчання 

будови та експлуатації пасажирського вагона (традиційна та розроблена) 

є незалежними параметрами педагогічного експерименту. Тому для 

експериментальної групи  Х' – це розроблена методика формування знань та умінь 

із будови та експлуатації пасажирського вагона, а для контрольної групи Х''– це 

традиційна методика формування знань та умінь з будови та експлуатації 

пасажирського вагона 

Наступний крок − визначення критеріїв результативності методики будови та 

експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення  

R О3 Х'' O4 Контрольні групи 

R О1 Х' O2 Експериментальні групи 
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Відповідно до визначених ОКХ для ПТНЗ у п. 1.3 було розглянуто, рівні 

засвоєння знань та умінь з дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського 

вагона» для майбутніх провідників міжнародного сполучення, що визначені ДСВО 

та до яких було віднесено такі рівні засвоєння знань, як ознайомчо-орієнтовний 

(ОО), понятійно-аналітичний (ПА) та продуктивно-синтетичний (ПС). Відповідно, 

перший критерій можна визначити, як критерій засвоєння професійних знань та 

умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона (К1). До групи показників 

першого критерію (К1), можемо віднести наступні підгрупи показників. Підгрупа 

показників сформованості професійних полілінгвальних знань з «Механічного 

обладнання», що складається з показників сформованості професійних 

полілінгвальних знань з «Механічного обладнання» на ознайомчо-орієнтовному 

рівні (Кз(мех.)
00), понятійно-аналітичному рівні (Кз(мех.)

ПА) та продуктивно-

синтетичному рівні (Кз(мех.)
ПС). Підгрупа показників сформованості професійних 

полілінгвальних знань з «Електричного обладнання», що складається з показників 

сформованості професійних полілінгвальних знань з «Електричного обладнання» 

на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(ел.)
00), понятійно-аналітичному рівні (Кз(ел.)

ПА) 

та продуктивно-синтетичному рівні (Кз(ел.)
ПС). Підгрупа показників сформованості 

професійних полілінгвальних знань з «Охорони праці та життєдіяльності» 

на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(опж.)
00), понятійно-аналітичному рівні (Кз(опж)

ПА) 

та продуктивно-синтетичному рівні (Кз(опж.)
ПС). 

Наступною розглянемо підгрупу професійних полілінгвальних умінь, 

що складається з трьох показників відповідно до логіки подання змісту начального 

матеріалу, а саме: показник сформованості професійних полілінгвальних умінь 

з механічного обладнання (К1(мех.)
,ум), показник сформованості професійних 

полілінгвальних умінь з електричного обладнання (К1(ел.)
,ум), показник 

сформованості професійних полілінгвальних умінь з охорони праці 

та життєдіяльності (К1(опж.)
,ум). Останньою підгрупою цього критерію є підгрупа 

показників відносних витрати навчального часу, що включає наступні показники: 

відносні витрати навчального часу на засвоєння професійних полілінгвальних знань 
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та умінь з механічного обладнання (t(мех.)
1), відносні витрати навчального часу на 

засвоєння професійних полілінгвальних знань та умінь з електричного обладнання 

(t(ел.)
1) та відносні витрати навчального часу на засвоєння професійних 

полілінгвальних знань та умінь з охорони праці та життєдіяльності (t(об.)
1). 

Другий критерій має відображати сформованість визначених ДСВО 

професійно важливих якостей (К2), до нього належать показник сформованості: 

оперативності прийняття рішень (К2опр); системності діяльності (К2сд); 

організованості (К2о); колективної діяльності(К2кд). Критерії та показники 

експериментального педагогічного дослідження наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Параметри експериментального педагогічного дослідження 

№ 
показника 

Назва показника 

1 2 
Критерій засвоєння професійних полілінгвальних знань та умінь (К1) 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Механічного 
обладнання» 

1 Показник сформованості професійних знань з «Механічного 
обладнання» на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(мех.)

00) 
2 Показник сформованості професійних знань з «Механічного 

обладнання» на понятійно-аналітичному рівні (Кз(мех.)
ПА) 

3 Показник сформованості професійних знань з «Механічного 
обладнання» на продуктивно-синтетичному рівні рівні (Кз(мех.)

ПС) 
Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Електричного 
обладнання» 

4 Показник сформованості професійних знань з «Електричного 
обладнання» на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(ел.)

00) 
5 Показник сформованості професійних знань з «Електричного 

обладнання» на понятійно-аналітичному рівні (Кз(ел.)
ПА) 

6 Показник сформованості професійних знань з «Електричного 
обладнання» на продуктивно-синтетичному рівні ((Кз(ел.)

ПС) 
Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Охорони праці та 
життєдіяльності» 

7 Показник сформованості професійних знань з «Охорони праці та 
життєдіяльності» на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(опж.)

00) 
8 Показник сформованості професійних знань з «Охорони праці та 

життєдіяльності» на понятійно-аналітичному рівні (Кз(опж)
ПА) 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 
9 Показник сформованості професійних знань з «Охорони праці та 

життєдіяльності» на продуктивно-синтетичному рівні (Кз(опж.)
ПС) 

Підгрупа показників сформованості професійних умінь 
10 Показник сформованості професійних умінь з механічного 

обладнання (К1(мех.)
,ум) 

11 Показник сформованості професійних умінь з електричного 
обладнання (К1(ел.)

,ум) 
12 Показник сформованості професійних умінь з охорони праці та 

життєдіяльності (К1(опж.)
,ум)   

Підгрупа показників відносних витрат навчального часу 

13 Відносні витрати навчального часу на засвоєння професійних 
знань та умінь з механічного  обладнання (t(мех.)

1). 
14 Відносні витрати навчального часу на засвоєння професійних 

знань та умінь з електричного обладнання (t(ел.)
1). 

15 Відносні витрати навчального часу на засвоєння професійних 
знань та умінь з охорони праці та життєдіяльності (t(об.)

1). 
Критерій сформованості професійно важливих якостей (К2) 

16 Показник сформованості мотивації навчальної діяльності (К2 мнд);  
17 Показник сформованості оперативності прийняття рішень (К2опр); 
18 Показник сформованості системності діяльності (К2сд); 
19 Показник сформованості організованості(К2о); 
20 Показник сформованості колективної діяльності(К2кд). 

 

Одним із основних завдань, що стоять при проведенні психолого-

педагогічного дослідження є збір необхідних емпіричних даних про об’єкт. Хоча, на 

перший погляд, найбільш простим способом збору даних є суцільне обстеження 

генеральної сукупності. Але застосування суцільного обстеження в даному випадку 

представляється неможливим. Тому, на наш погляд, доцільним буде застосування 

вибіркового обстеження. Його суть полягає в обстеженні тільки частини елементів 

генеральної сукупності, яка називається вибірковою сукупністю або вибіркою. 

Формування вибірки залежить від отримання необхідної інформації, а також її 

достовірності. Основними вимогами вибірки є однорідність і репрезентативність. 

Іншими словами, вибірка повинна бути представницькою (репрезентативною) й 

адекватно відображати властивості генеральної сукупності. Ступінь показності 
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вибірки визначається способом організації її формування і обсягом [84]. 

Згідно зі статистичними даними праці С. Лапач [65], визначити кількість 

студентів для забезпечення репрезентативності вибірки можливо за формулою: 

2 2
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2 2
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де tn,α – критичне значення розподілу Стьюдента для числа ступенів n і рівня 

значимості α (для n→∞ та α = 0,95, то обираємо tn,α = 1,96); 

σ – стандартне відхилення (σ = 2); 

d – абсолютна гранично припустима похибка у визначенні значення (d = 0,5); 

N – обсяг генеральної сукупності (приблизно 600 осіб). 

 

Визначимо кількість студентів у вибірці для tn,α = 1,96; σ = 2; d = 0,5; N =600 за 

формулою (3.1): 

 

 

Отже, у відповідності з розрахунками (формула 3.2), кількість учасників у 

контрольній та експериментальній групах повинна бути не менше ніж 55 студентів. 

У констатувальному етапі експерименту взяли участь 58 студентів за 

спеціальністю «Професійне навчання. Будова та експлуатація пасажирського 

вагона», а у формувальному та порівняльному етапах експерименту – 172 студенти 

спеціальності «Професійне навчання. Будова та експлуатація пасажирського 

вагона». Відповідно загальна кількість учасників педагогічного експерименту склала 

206 студентів. Інформація щодо кількості учасників педагогічного експерименту 

відповідно до етапів дослідження представлена в табл. 3.2. 

, (3.1) 

(3.2) 
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Таблиця 3.2 

Етапи педагогічного експерименту та його учасники 

№ Етапи експерименту 
Характеристика учасників 

експерименту 

Кількість 
учасників 

експерименту 
1 2 3 4 

1 

Констатувальний етап 
експерименту 
(дослідження традиційної 
методики навчання будові 
та експлуатації 
пасажирського вагона)  

студенти спеціальності 
«Професійне навчання. Будова та 
експлуатація пасажирського 
вагона» студентів 
Люботинського професійного 
ліцею залізничного транспорту 
(ЛПЛЗТ) (м. Люботин)  

31 

студенти спеціальності 
«Професійне навчання. Будова та 
експлуатація пасажирського 
вагона» Здолбунівського вищого 
професійного училища 
залізничного транспорту 

27 

2 

Формувальний та 
порівняльний етапи 
експерименту 
(реалізація та дослідження 
розробленої методики 
навчання будові та 
експлуатації пасажирського 
вагона) 

Студенти спеціальностей 
«Професійне навчання. Будова та 
експлуатація пасажирського 
вагона» Люботинського 
професійного ліцею залізничного 
транспорту, що навчаються за 
експериментальною методикою 
навчання будови та експлуатації 
пасажирського вагона 

85 

Студенти спеціальності 
«Професійне навчання. Будова та 
експлуатація пасажирського 
вагона» Люботинського 
професійного ліцею залізничного 
транспорту, що навчаються за 
традиційною методикою 
навчання будови та експлуатації 
пасажирського вагона 

87 

 230 
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3.2. Аналіз ефективності методики навчання студентів дисципліни 

«Будова та експлуатація пасажирських вагонів» 

 
Традиційна методика формування знань та умінь будови та експлуатації 

пасажирського вагона у студентів педагогічних університетів у процесі вивчення 

дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона», здійснює підготовку 

у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ 

зі спеціальності «Професійне навчання. Будова та експлуатація пасажирського 

вагона» і сприяє формуванню відповідних теоретичних знань. Проте, як було 

визначено в п.1.1 традиціна методика не дає студентам можливості повноцінно 

й системно сформувати професійн знання та уміння з будови та експлуатації 

пасажирського вагона та не дозволяє сформувати у студентів визначені ДСВО 

професійно важливі якості. 

Розробимо програму констатувального етапу експерименту на основі 

критеріїв і показників дослідження, які були визначені в п. 3.1. Елементами цієї 

програми є: визначення завдань констатувального етапу; визначення видів змінних 

(незалежні та залежні); умови проведення констатувального етапу експерименту; 

критерії і показники оцінювання ефективності традиційної методики формування 

знань та умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона; характеристика 

вибірки; опис методики проведення констатувального етапу; математичний аналіз 

експериментальних даних; обробки та інтерпретації результатів експериментального 

дослідження. Завдання констатувального етапу полягають у визначенні 

ефективності традиційної методики формування знань та умінь з будови та 

експлуатації пасажирського вагона у майбутніх провідників міжнародного 

сполучення з дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона». При 

цьому незалежними змінними традиційної методики були цілі, зміст, методи, засоби 

навчання, а залежними змінними – критерії і показники, що наведені в табл. 3.1. 

Умовами проведення констатувального етапу експерименту є реальний 

педагогічний процес підготовки майбутніх провідників міжнародного сполучення з 

дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона» у ЛПЛЗТ та УДАЗТ. 
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Для оцінювання досягнень і виявлення рівня засвоєння професійних знань 

студентів на ознайомчо-орієнтовному рівні необхідно визначити коефіцієнт їх 

сформованості, який розраховується за формулою 3.3: 

 

де К3
оо– показник сформованості професійних знань на рівні ОО (з= 1÷9) 

m – фактична кількість вирішення завдань студентом на рівні ОО; 

n – загальна кількість завдань рівня ОО. 

Аналогічно, використовуючи вищенаведену формулу, розраховуюся кількісне 

значення засвоєння професійних знань студентів на рівнях ПА та ПС. 

Кількісне значення показника сформованості професійних умінь (K1
ум)  

розраховується за формулою 3.4 і визначається через кількість помилок, яку 

допускав студент під час вирішення завдання, яке формує це уміння: 

 

де К1
ум– показник сформованості професійних умінь і- компетенції (і = 1÷9); 

l – кількість правильно виконаних операцій і дій; 

p – загальна кількість операцій і дій, необхідних для вирішення завдання. 

У праці В. Беспалько [10] визначено шкалу значень K1: 

– низький рівень (Kі < 0,7); 

– середній рівень (0,7 ≤ Kі  < 0,85); 

– високий рівень (0,85 ≤ Kі  ≤ 1). 

Наступним об'єктивним показником, який характеризує якість формування 

професійних умінь, було обрано час, витрачений студентом на виконання завдання. 

Для визначення відносних витрат навчального часу (t1) у якості еталону обирався 

час виконання завдання фахівцем – кваліфікованим викладачем. Для обчислення 

відносних витрат навчального часу використовувалася формула: 

  * .Ñòt
t

t
= , (3.5) 

де  tСт. – час виконання завдання студентом; 

3.3 

3.4 
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t – час виконання завдання фахівцем-викладачем. 

Цей показник є зворотною величиною до коефіцієнта засвоєння навчального 

матеріалу ( Kα ), що визначався за шкалою [12]: 

– низький рівень (t*≥4); 

– середній рівень (2≤ t*<4); 

– високий рівень (t*<2). 

Наступний критерій, що характеризує ефективність методики навчання 

будови та експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення є формування професійно важливих якостей у процесі вирішення 

студентом завдань. Для визначення показників цього критерію для майбутніх 

провідників міжнародного сполучення необхідно розглянути кожен з них окремо. 

Почнемо розгляд показника, що визначає вплив методики на формування 

мотивації навчальної діяльності, оскільки формування мотивації навчальної 

діяльності є важливою складовою професійно важливих якостей майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. Вона являє собою бажання постійно 

удосконалювати знання та уміння в майбутній професійній діяльності. 

Визначення рівня розвитку впливу методики на формування мотивації 

навчальної діяльності (К2мнд) майбутніх провідників міжнародного сполучення 

будемо здійснювати за допомогою анкетування та експертного оцінювання. Щодо 

експертного оцінювання, то кваліфікованим спеціалістам пропонується спираючись 

на власні педагогічні спостереження заповнити анкету експертного оцінювання 

рівня сформованості професійно-важливих якостей майбутніх провідників 

міжнародного сполучення. Результати анкетування та експертного оцінювання 

дозволяють виявити рівні сформованості мотивації навчальної діяльності, а саме: 

низький, середній та високий. 

Наступна професійно важлива якість – це показник оперативності прийняття 

рішень – коефіцієнт К2 опр, що характеризується здатністю студента швидко 

і безпомилково приймати рішення при виконанні виробничих проблемних завдань. 

Розглянемо якісні характеристики даного показника: 
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1 бал – студент не впевнений при поясненні і виконанні проблемного 

завдання, не дотримується чіткого порядку виконання етапів вирішення завдання, 

виконує окремі етапи завдання, з великою кількістю помилок; 

2 бали – студент вагається при поясненні і виконанні проблемного завдання, 

не дотримується чіткого порядку виконання етапів вирішення завдання, виконує 

окремі етапи завдання, з суттєвими помилками; 

3 бали – студент не вагається при поясненні і виконанні проблемного 

завдання, але не дотримується чіткого порядку виконання етапів вирішення 

завдання, виконує частину завдання, припускається помилок; 

4 бали – студент оперативно приймає рішення при поясненні і виконанні 

проблемного завдання, дотримується достатньо чіткого порядку виконання етапів 

вирішення завдання, виконує завдання повністю, але припускається помилок; 

5 балів – студент оперативний при прийнятті рішень, поясненні і виконанні 

проблемного завдання, дотримується чіткого порядку виконання етапів вирішення 

завдання, виконує завдання повністю, але припускається незначних неточностей; 

6 балів – оперативний при прийнятті рішень, поясненні і виконанні 

проблемного завдання, дотримується чіткого порядку виконання етапів вирішення 

завдання, виконує завдання повністю, правильно, точно [55]. 

Для кількісного оцінювання коефіцієнта оперативності прийняття рішень Копр 

використовуємо трирівневу шкалу: 

– низький рівень – 1–2 бали; 
– середній рівень – 3–4 бали; 
– високий рівень – 5–6 балів. 
Формування системності професійної діяльності є важливою складовою 

професійно важливих якостей студентів залізничних навчальних закладів. Під 

системністю розуміємо послідовність у виконанні професійних завдань, чіткості у 

своїй професійній діяльності.  

Визначення рівня розвитку формування системності професійної діяльності 

(К2сд) майбутнього провідника будемо здійснювати за допомогою експертного 

оцінювання й анкетування. Цей показник характеризується кількістю звернень 
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студента до підказок та консультації викладача, що надаються під час виконання 

конкретного завдання. Коефіцієнт системності діяльності К2с розраховується за 

формулою 3.6: 

   (3.6) 

де n – кількість звернень студента до підказок або до допомоги викладача при 

виконанні контрольного завдання; 

m – кількість звернень студента до підказок або до консультації, яку надає 

викладач при виконанні першого завдання. 

Коефіцієнт системності Кс визначається за шкалою: 

– низький рівень – 0,00÷0,30; 
– середній рівень – 0,31÷0,70; 
– високий рівень – 0,71÷1,00. 
Показник рівня організованості (К.2ор.) визначається за допомогою методу 

педагогічно спостереження та опитування експертної групи, що слідкувала 

за чіткістю, швидкістю, охайністю виконання завдань і логічністю розподілення 

часу, системністю мислення студентів упродовж роботи над завданнями. Результати 

опитування експертної групи також дозволяють виявити три рівні організованості, а 

саме: низький, середній та високий. 

Наступна професійно важлива якість – це колективна діяльність. ЇЇ показник 

характеризується кількістю звернень студента до групи з якою виконується 

конкретне завдання, рівнем сформованості ведення дискусій та діалогів під час 

виконання конкретного завдання. здійснювати за допомогою анкетування 

та експертного оцінювання. В анкеті студентам пропонується оцінити рівень 

сформованості колективної роботи. Результати анкетування дозволяють виявити 

рівні сформованості колективної роботи під час професійної діяльності, а саме: 

низький, середній та високий. 

Констатувальний експеримент здійснювався згідно з умовами його 

проведення і тому проводився без порушення процесу навчання майбутніх 

провідників міжнародного сполучення. Після виконання завдань, які спрямовані на 

формування у студента полілінгвальних знань та умінь із Будови та експлуатації 
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пасажирського вагона, проводилася кількісна і якісна оцінки сформованості 

професійних полілінгвальних знань, умінь і професійно важливих якостей за 

допомогою показників, які були представлені в п. 3.1 (див. табл. 3.1). 

Розроблена форма протоколу перевірки якості формування знань та умінь з 

дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона» з визначеними 

показниками наведена в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Перевірка якості формування знань та умінь з «Будови та експлуатації 
пасажирського вагона» у майбутніх провідників міжнародного сполучення 

Дата: 

Група: 
Професійне знання (рівень сформованості) 
Професійне уміння (рівень сформованості): 
Завдання (рівень складності): 
Експериментатор: 
Показники, що визначаються:  

№ 
з/п 

Кількість зроблених 
помилок 

Критерії відповідають визначеним в 
методиках  

При засвоєнні 
професійних знань 

П
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1          
2          
…          
n          

 
Статистичний аналіз експериментальних результатів констатувального 

експерименту проведено за допомогою статистичних функцій та модуля «Аналіз 

даних» програми Microsoft Excel. 

Проведемо аналіз результатів використання традиційної методики 

формування знань та умінь із «Будови та експлуатації пасажирського вагона» у 

майбутніх провідників міжнародного сполучення за критерієм засвоєння 

професійно-орієнтованих знань та умінь (К1). Таблиця 3.4 містить результати 

виконання практичних завдань, що передбачають застосування знань з  «Будови та 
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експлуатації пасажирського вагона» на рівнях ОО, ПА та ПС, а також опанування 

професійних умінь. 

Аналіз даних констатувального етапу експерименту (табл. 3.4) показує, що, 

середні значення показників знань знаходяться у межах від 1,82 до 2, а професійних 

умінь – 1,7. Що свідчать про низький та середній рівні сформованості професійних 

знань, умінь студентів.  

Таблиця 3.4 
Показники використання традиційної методики навчання будові та експлуатації 
пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення за 

критерієм засвоєння професійних знань та умінь 

№ Назва показників критерію  

Кількість студентів Середнє 
значення 
показник

а 

Середнє 
значення 
показникі

в 
підгрупи 

з низьким 
рівнем 

з середнім 
рівнем 

з високим 
рівнем 

1 2 3 4 5 6 7 
Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Механічного обладнання» 

1 Показник сформованості 
професійних знань з 
«Механічного обладнання» на 
ознайомчо-орієнтовному рівні 
(Кз(мех.)

00) 

7 
12,1% 

43 
74,1% 

8 
13,8% 

2 

1,98 

2 Показник сформованості 
професійних знань з 
«Механічного обладнання» на 
понятійно-аналітичному рівні 
(Кз(мех.)

ПА) 

8 
13,8% 

42 
72,4% 

8 
13,8% 

2 

3 Показник сформованості 
професійних знань з 
«Механічного обладнання» на 
продуктивно-синтетичному 
рівні (Кз(мех.)

ПС) 

10 
17,25% 

42 
72,4% 

6 
10,35% 

1,93 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Електричного обладнання» 
4 Показник сформованості 

професійних знань з 
«Електричного обладнання» на 
ознайомчо-орієнтовному рівні 
(Кз(ел.)

00) 

9 
15,5% 

41 
70,7 

8 
13,8% 

1,98 

1,9 
5 Показник сформованості 

професійних знань з 
«Електричного обладнання» на 
понятійно-аналітичному рівні 
(Кз(ел.)

ПА) 

11 
18,95% 

40 
68,95% 

7 
12,1% 

1,93 
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Продовж. табл.  3.4 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Показник сформованості 

професійних знань з 
«Електричного обладнання» на 
продуктивно-синтетичному рівні 
((Кз(ел.)

ПС) 

15 
25,87% 

40 
68,95% 

3 
5,18 

1,79 

 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Охорони праці та життєдіяльності» 
7 Показник сформованості 

професійних знань з «Охорони 
праці та життєдіяльності» на 
ознайомчо-орієнтовному рівні 
(Кз(опж.)

00) 

9 
15,5% 

42 
72,4% 

7 
12,1% 

1,97  

8 Показник сформованості 
професійних знань з «Охорони 
праці та життєдіяльності» на 
понятійно-аналітичному рівні 
(Кз(опж)

ПА) 

14 
24,14% 

38 
65,52% 

6 
10,34% 

1,86 

1,85 
9 Показник сформованості 

професійних знань з «Охорони 
праці та життєдіяльності» на 
продуктивно-синтетичному рівні 
(Кз(опж)

ПС) 

18 
31,04% 

39 
67,24 

1 
1,72 

1,71 

Підгрупа показників сформованості професійних умінь 
10 Показник сформованості 

професійних умінь з механічного 
обладнання (К1(мех.)

,ум) 

15 
25,87% 

34 
58,63% 

9 
15,5% 

1,89 

1,76 
11 Показник сформованості 

професійних умінь з електричного 
обладнання (К1(ел.)

,ум) 

19 
32,76% 

33 
56,89 

6 
10,35% 

1,78 

12 Показник сформованості 
професійних умінь з охорони праці 
та життєдіяльності (К1(обж)

,ум) 

26 
44,82% 

29 
50% 

3 
5,18% 

1,6 

Підгрупа показників відносних витрат навчального часу 
13 Відносні витрати навчального часу 

на засвоєння професійних знань та 
умінь з механічного  обладнання 
(t(мех.)

1). 

7 
12,1% 

43 
74,1% 

8 
13,8% 

2 

1,84 

14 Відносні витрати навчального часу 
на засвоєння професійних знань та 
умінь з електричного обладнання 
(t(ел.)

1). 

16 
27,58 

35 
60,32 

7 
12,1% 

1,84 

15 Відносні витрати навчального часу 
на засвоєння професійних знань та 
умінь з охорони праці та 
життєдіяльності (t(об.)

1). 

22 
37,93 

32 
55,17 

4 
6,9 

1,69 

 
Аналіз даних констатувального етапу експерименту (табл. 3.4) показує, що, 

середні значення показників критерію знаходяться у межах від 1,71 до 2, оскільки 
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середнє значення підгруп знань знаходяться в межах від 1,85 до 1,98 а середнє 

значення підгрупи показників умінь – 1,76, що свідчить про низький і середній рівні 

сформованості професійних знань та умінь майбутніх провідників міжнародного 

сполучення.  

Аналогічно визначимо ефективність використання традиційної методики 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників 

міжнародного сполучення за критерієм сформованості професійно важливих 

якостей (К2) (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Показники використання традиційної методики навчання будови та 

експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення за критерієм сформованості професійно важливих якостей  

№ Назва показників критерію 
Кількість студентів Середнє 

значення 
показника 

з низьким 
рівнем 

з середнім 
рівнем 

з високим 
рівнем 

1 Показник впливу методики на 
формування мотивації 
навчальної діяльності (К2 мнд);  

20 
34,48% 

30 
51,72% 

8 
13,8% 

1,79 

2 
Показник сформованості 
оперативності прийняття 
рішень (К 2опр); 

10 
17,25% 

38 
65,5% 

10 
17,25% 

2 

3 Показник сформованості 
системності діяльності (К 2сд.); 

19 
32,76% 

34 
58,62% 

5 
8,62% 

1,76 

4 Показник сформованості 
організованості (К2о.); 

10 
17,25% 

37 
63,79% 

11 
18,96% 

2,02 

5 Показник сформованості 
колективної діяльності (К2 кд.). 

25 
43,1% 

32 
55,18% 

1 
1,72% 

1,59 

 

Аналіз результатів наведених в табл. 3.5 показав, що середні значення 

показників знаходяться на середньому та низькому рівнях від 1,59 до 2,02, 

що показує невисоку ефективність традиційної методики навчання будові 

та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення та підтверджує актуальність обраної теми дослідження. 
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3.3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики 

навчання студентів дисципліни «Будова та експлуатація пасажирських 

вагонів» 

 

Програма проведення педагогічного експерименту передбачає впровадження 

розробленої методики навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх 

провідників міжнародного сполучення (див. п. 3.1) і складається з констатувального, 

формувального та порівняльного етапів. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачає встановлення рівня 

знань та умінь студентів із будови та експлуатації пасажирських вагонів у контрольній 

та експериментальній групах.  Відповідно мета формувального етапу дослідження 

полягає у впровадженні розробленої методики формування полілінгвальних знань та 

умінь із будови та експлуатації пасажирських вагонів. 

Незалежними змінними формувального експерименту для контрольної групи 

є зміст, методи та засоби традиційної методики; для експериментальної групи – цілі, 

зміст, метод та засоби на основі моделі методичної системи розробленої методики 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників 

міжнародного сполучення. Залежними змінними формувального експерименту є 

розроблені параметри, що наведені в табл. 3.2. Умовами проведення формувального 

експерименту є реальний педагогічний процес підготовки майбутніх провідників 

міжнародного сполучення. Для оцінювання ефективності розробленої методики 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів в застосовані критерії і 

показники, які визначені у підрозділі. 3.1. 

Кількість учасників для проведення формувального етапу (обсяг вибірки) 

зумовлена мінімальною кількістю учасників – 55 осіб (див. формулу 3.1) – та становить: 

85 студентів у 3 експериментальних групах; 87 студентів у 3 контрольних групах. 

Методика проведення формувального етапу в експериментальній і контрольній групах 

визначалася якістю навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів. 

Математичний аналіз результатів експериментального дослідження проведено за 
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допомогою програми Microsoft Excel, а саме: статистичної функції АNOVA та модуля 

«Аналіз даних», що дозволяють перевіряти однорідність дисперсій у контрольній та 

експериментальній групах, що ґрунтується на критерії Фішера [15, 65, 84]. Представимо 

результати вхідного контролю для експериментальної та контрольної груп за двома 

критеріями у вигляді  табл. 3.6 та 3.7.  

Таблиця 3.6 

Узагальнена інформація результатів вхідного контролю за показниками 
критерію засвоєння професійних знань та умінь 

№ з/п Показники КГ ЕГ 

1 2 3 4 
Критерій засвоєння професійних знань та умінь (К1) 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Механічного 
обладнання» 

1 Показник сформованості професійних знань з 
«Механічного обладнання» на ознайомчо-
орієнтовному рівні (Кз(мех.)

00) 
1,98 2 

2 Показник сформованості професійних знань з 
«Механічного обладнання» на понятійно-
аналітичному рівні  (Кз(мех.)

ПА) 
1,87 1,88 

3 Показник сформованості професійних знань з 
«Механічного обладнання» на продуктивно-
синтетичному рівні (Кз(мех.)

ПС) 
1,88 1,86 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Електричного 
обладнання» 

4 Показник сформованості професійних знань з 
«Електричного обладнання» на ознайомчо-
орієнтовному рівні (Кз(ел.)

00) 
2 1,97 

5 Показник сформованості професійних знань з 
«Електричного обладнання» на понятійно-
аналітичному рівні (Кз(ел.)

ПА) 
1,86 1,84 

6 Показник сформованості професійних знань з 
«Електричного обладнання» на продуктивно-
синтетичному рівні (Кз(ел.)

ПС) 
1,71 1,73 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Охорони праці та 
життєдіяльності» 

7 Показник сформованості професійних знань з 
«Охорони праці та життєдіяльності» на ознайомчо-
орієнтовному рівні (Кз(опж.)

00) 
1,83 1,82 
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Продовж. табл. 3.7 
1 2 3 4 
8 Показник сформованості професійних знань з 

«Охорони праці та життєдіяльності» на понятійно-
аналітичному рівні (Кз(опж)

ПА) 
1,73 1,74 

9 Показник сформованості професійних знань з 
«Охорони праці та життєдіяльності» на продуктивно-
синтетичному рівні (Кз(опж)

 ПС) 
1,7 1,71 

Підгрупа показників сформованості професійних умінь 
10 Показник сформованості професійних умінь з 

механічного обладнання (К1(мех.)
,ум) 

1,89 1,9 

11 Показник сформованості професійних умінь з 
електричного обладнання (К1(ел.)

,ум) 
1,75 1,73 

12 Показник сформованості професійних умінь з 
охорони праці та життєдіяльності (К1(опж.)

,ум) 
1,68 1,67 

Підгрупа показників відносних витрат навчального часу 
13 Відносні витрати навчального часу на засвоєння 

професійних знань та умінь з механічного  
обладнання (t(мех.)

1). 
1,91 1,93 

14 Відносні витрати навчального часу на засвоєння 
професійних знань та умінь з електричного 
обладнання (t(ел.)

1). 
1,76 1,74 

15 Відносні витрати навчального часу на засвоєння 
професійних знань та умінь з охорони праці та 
життєдіяльності (t(об.)

1). 
1,66 1,68 

 

Представимо узагальнену інформацію результатів вхідного контролю за 

показниками другого критерію. 

Таблиця 3.7 

Узагальнена інформація результатів вхідного контролю за показниками 
критерію сформованості професійно важливих якостей 

№ 
з/п 

Показники КГ ЕГ 

1 2 3 4 
Критерій сформованості професійно важливих якостей (К2) 

1 Показник впливу методики на формування мотивації 
навчальної діяльності (К2 мнд); 

1,71 1,73 

2 Показник сформованості оперативності прийняття рішень  
(К 2опр); 

1,85 1,82 
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Продовж. табл. 3.7 
1 2 3 4 
3 Показник сформованості системності діяльності  

(К 2сд.); 
1,73 1,72 

4 Показник сформованості організованості (К2о.); 1,9 1,91 
5 Показник сформованості колективної діяльності (К2 кд). 1,69 1,7 
 

Перевіримо однорідність дисперсій у контрольній та експериментальній 

групах. Для перевірки аналізу у контрольній та експериментальній групах 

використаємо нуль-гіпотези за критерієм Фішера (табл. 3.8 та 3.9). 

Таблиця 3.8 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу для результатів вхідного 

контролю за критерієм засвоєння професійних знань та умінь (К1) 

Дисперсійний аналіз 

Джерело 
варіації 

SS df MS F р F критичне 

Між групами 3,33333E-06 1 3,33333E-06 0,000284472 0,986662894 4,195971819 
Всередині 
груп 0,328093333 28 0,011717619    
Всього 0,328096667 29     

 

Таблиця 3.9 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу вхідного контролю за 

критерієм сформованості професійно важливих якостей (К2) 

Дисперсійний аналіз 

Джерело 
варіації 

SS df MS F р F критичне 

Між групами 1,38778E-17 1 1,38778E-17 1,69138 0,999999968 5,317655072 
Всередині 
груп 0,06564 8 0,008205    
Всього 0,06564 9     

 

На основі аналізу табл. 3.8 та 3.9 можна зробити висновок, що 

експериментальне значення критерію Фішера менше за його критичне значення 

(0,000284472<4,195971819) та (1,69<5,32), це свідчить про підтвердження нуль-
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гіпотези: різниця між показниками контрольної та експериментальної груп 

статистично незначна. Таким чином, однорідність та репрезентативність вибірок 

дозволяє надалі перейти до проведення в контрольній і експериментальній групах 

формувального та порівняльного етапів експерименту. 

Під час проведення формувального етапу експерименту в контрольній групі 

навчання будові та експлуатації пасажирського вагона відбувалося за традиційною 

методикою, а в експериментальних групах – за розробленою методикою навчання 

будові та експлуатації пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного 

сполучення. Відповідно до програми проведення експериментального дослідження 

студенти експериментальних та контрольних груп у процесі вивчення дисципліни 

«Будова та експлуатація пасажирського вагона» виконували схожі навчальні 

завдання на практичних заняттях та однакові додаткові завдання в рамках 

самостійної роботи. Для контрольної групи в основі навчання будови та 

експлуатації пасажирського вагона була закладена традиційна послідовність дій; для 

експериментальної групи – було навчання будови та експлуатації пасажирського 

вагона на основі побудови системно-діяльнісних полілінгвальних моделей змісту 

навчання. Для перевірки успішності навчання будови та експлуатації пасажирського 

вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення проводилися контрольні 

роботи у вигляді проблемних виробничих ситуацій, що передбачають застосування на 

різних рівнях знань та умінь із будови та експлуатації пасажирського вагона, за 

результатами яких розраховувалися значення об’єктивних параметрів педагогічного 

експерименту. Для перевірки рівня сформованості у студентів професійно важливих 

якостей (оцінювання суб'єктивних параметрів експерименту) використовувався метод 

експертних оцінок та анкетування. Ефективність методики визначимо за допомогою 

розрахунків середніх значень показників, які отримані після проведення 

контрольних робіт окремо в експериментальній та контрольній групах.  

Після навчання будови та експлуатації пасажирського вагона майбутніх 

провідників міжнародного сполучення у контрольній і експериментальний групах 

підрахуємо середні значення показників ефективності методики за кожним 
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визначеним показником для критерію засвоєння професійних знань та умінь та 

наведемо їх значення в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Результати порівняльного етапу експерименту за показниками критерію 
засвоєння професійних знань та умінь 

№ з/п Показники КГ ЕГ 
Приріст 

у % 
Середній 

приріст у % 
підгруп 

1 2 3 4 5 6 
Критерій засвоєння професійних знань та умінь (К1)  

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Механічного обладнання» 
1 Показник сформованості професійних 

знань з «Механічного обладнання» на 
ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(мех.)

00) 
2,40 2,51 4,6 

8,6 
2 Показник сформованості професійних 

знань з «Механічного обладнання» на 
понятійно-аналітичному рівні (Кз(мех.)

ПА) 
2,06 2,22 7,7 

3 Показник сформованості професійних 
знань з «Механічного обладнання» на 
продуктивно-синтетичному рівні (Кз(мех.)

ПС) 
1,92 2,18 13,4 

 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Електричного 
обладнання» 

4 Показник сформованості професійних 
знань з «Електричного обладнання» на 
ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(ел.)

00) 
2,23 2,37 6,3 

10,5 
5 Показник сформованості професійних 

знань з «Електричного обладнання» на 
понятійно-аналітичному рівні (Кз(ел.)

ПА) 
1,94 2,17 11,8 

6 Показник сформованості професійних 
знань з «Електричного обладнання» на 
продуктивно-синтетичному рівні (Кз(ел.)

ПС) 
1,86 2,11 13,4 

Підгрупа показників сформованості професійних знань з «Охорони праці та 
життєдіяльності» 

7 Показник сформованості професійних 
знань з «Охорони праці та життєдіяльності» 
на ознайомчо-орієнтовному рівні (Кз(опж.)

00) 
2,14 2,28 7,5 

11,9 
8 Показник сформованості професійних 

знань з «Охорони праці та життєдіяльності» 
на понятійно-аналітичному рівні (Кз(опж)

ПА) 
1,82 2,2 16,0 
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Продовж. табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 
9 Показник сформованості професійних 

знань з «Охорони праці та життєдіяльності» 
на продуктивно-синтетичному рівні 
(Кз(опж)

 ПС) 

1,82 2,04 12,2 

 

Підгрупа показників сформованості професійних умінь 
10 Показник сформованості професійних 

умінь з механічного обладнання (К1(мех.)
,ум) 

2,26 2,35 4 

14,1 
11 Показник сформованості професійних 

умінь з електричного обладнання (К1(ел.)
,ум) 

1,91 2,28 19,3 

12 Показник сформованості професійних 
умінь з охорони праці та життєдіяльності 
(К1(опж.)

,ум) 
1,75 2,07 18,9 

Підгрупа показників відносних витрат навчального часу 
13 Відносні витрати навчального часу на 

засвоєння професійних знань та умінь з 
механічного  обладнання (t(мех.)

1). 
2,23 2,41 8,1 

14,4 
14 Відносні витрати навчального часу на 

засвоєння професійних знань та умінь з 
електричного обладнання (t(ел.)

1). 
2,02 2,36 16,8 

15 Відносні витрати навчального часу на 
засвоєння професійних знань та умінь з 
охорони праці та життєдіяльності (t(об.)

1). 
1,74 2,06 18,4 

 

Кінцеві результати контрольної групи за показниками знань знаходяться в 

межах 1,81 – 2,41, експериментальної у межах 2,1 – 2,52; за показниками умінь 

результати контрольної групи знаходяться в межах 1,75 – 2,27, експериментальної у 

межах 2,08 – 2,36. Щодо кінцевих результатів за показниками часу, для контрольної 

групи вони знаходяться в межах 1,74 – 2,23, для експериментальної у межах 8,1 – 

18,4. 

Можемо дійти висновку, що загальні кінцеві результати експериментальної 

групи суттєво вище результатів контрольної групи. Далі необхідно здійснити 

однофакторний дисперсійний аналіз даних, метою якого є визначення статистичної 

різниці між показниками критерію засвоєння професійних знань та умінь у 

контрольній та експериментальній групах. Однофакторний дисперсійний аналіз 
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визначимо за критерієм Фішера, результати наведемо в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 
Результати однофакторного дисперсійного аналізу 

Дисперсійний аналіз 

Джерело 

варіації SS df MS F р 

F 

критичне 

Між групами 0,39675 1 0,39675 12,23189 0,001587 4,195972 

Всередині груп 0,9082 28 0,032436    

Всього 1,30495 29     

 
Аналізуючи результати табл. 3.11 можна зробити висновок, що 

експериментальне значення критерію Фішера більше за його критичне значення 

(12,23> 4,19). Отже, існує різниця між показниками контрольної та 

експериментальної груп, а це свідчить про відхилення нуль-гіпотези. 

Результати дисперсійного аналізу підтвердили, що різниця між усіма 

показниками критерію засвоєння професійних знань та умінь (К1) у контрольній та 

експериментальній групах статистично значима. 

Далі приведемо результати формувального етапу експерименту за 

показниками критерію сформованості професійно важливих якостей та приріст 

середніх значень показників (див. табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

 
Результати порівняльного етапу експерименту за показниками критерію 

сформованості професійно важливих якостей  

№ 

з/п  
Показники КГ ЕГ 

Приріст 

у % 

1 2 3 4 5 

Критерій сформованості професійно важливих якостей (К2) 

1 Показник впливу методики на формування 
мотивації навчальної діяльності (К2 мнд); 

1,85 2,28 23,1 
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Продовж. табл. 3.12 

1 2 3 4 5 

2 Показник сформованості оперативності 
прийняття рішень (К 2опр); 

1,95 2,11 8,2 

3 Показник сформованості системності 
діяльності (К 2сд.); 

1,97 2,36 19,7 

4 Показник сформованості організованості (К2о.); 2,24 2,34 5,3 

5 Показник сформованості колективної 
діяльності (К2 кд). 

1,92 2,24 16,8 

 

Аналізуючи отримані дані за критерієм сформованості професійно важливих 

якостей (табл. 3.12) зазначимо, що результати контрольної групи знаходяться в 

межах 1,86-2,23, натомість результати експериментальної групи значно вищі й 

знаходяться в межах 2,12 – 2,37. Відповідно приріст коливається від 5,4 – 23,1%. 

Здійснимо однофакторний дисперсійний аналіз даних, метою якого є визначення 

статистичної різниці між показниками критерію сформованості професійно 

важливих якостей у контрольній та експериментальній групах табл. 3.13.  

 
Таблиця 3.13 

 
Результати однофакторного дисперсійного аналізу 

Дисперсійний аналіз 

1 2 3 4 5 6 7 

Джерело варіації SS df MS F р F критичне 

Між групами 0,20164 1 0,20164 13,14044 0,006734 5,317655 

Всередині груп 0,12276 8 0,015345    

Всього 0,3244 9     

 

За результати табл. 3.13 можна зробити висновок, що експериментальне 

значення критерію Фішера більше за його критичне значення (13,14>5,32), отже, 
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існує різниця між показниками контрольної та експериментальної груп, а це 

свідчить про відхилення нуль-гіпотези. 

Дані результати дисперсійного аналізу підтвердили, що різниця між усіма 

показниками критерію сформованості професійно важливих якостей (К2) 

у контрольній та експериментальній групах статистично значима. 

На основі аналізу результатів табл. 3.10 і 3.12 можна зробити висновок, що для 

контрольної групи середні значення показників ефективності традиційної методики 

згідно з раніше визначеними шкалами оцінювання належать до середнього 

та низького рівнів сформованості. Так, наприклад, середні показники сформованості 

знань за підгрупою показників понятійно-аналітичного, понятійно-синтетичного 

рівня та підгрупи умінь критерію засвоєння професійно-орієнтованих знань 

та умінь, належать до низького рівня їх сформованості у студентів. 

Щодо середніх показників ефективності розробленої методики для 

експериментальної групи, то вони відносяться до середнього та високого рівнів. 

Узагальнена інформація щодо результатів порівняльного етапу експерименту 

за підгрупами показників критерію засвоєння професійно-орієнтованих знань 

та умінь (К1) та критерієм сформованості професійно важливих якостей (К2) 

представлена на рис. 3.2 та 3.3. 

 

 

Рис. 3.2. Результати порівняльного експерименту за підгрупами показників 

критерію засвоєння професійно-орієнтованих знань та умінь (К1) 
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Представимо результати порівняльного експерименту за критерієм 

сформованості професійно важливих якостей (К2). 

 

 

 

Рис. 3.3. Результати порівняльного експерименту за критерієм сформованості 

професійно важливих якостей (К2) 

Розрахуємо середнє значення приросту показників в експериментальній групі 

по відношенню до контрольної з метою кількісного визначення покращення 

показників ефективності методики, результати представимо в табл. 3.14. 

 
Таблиця 3.14 

 
Приріст середніх значень показників ефективності методики 

в експериментальній групі щодо контрольної 
 

№ Показники 

Приріст 

у % 

Середнє 

значення 

приросту, % 

1 2 3 4 

Критерій засвоєння професійно-орієнтованих знань та умінь (К1) 
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Продовж. табл. 3.14 

1 2 3 4 

1 
Підгрупа показників сформованості професійних знань 

на ознайомчо-орієнтовному рівні 

6,1 

11,88 

2 
Підгрупа показників сформованості професійних знань 

на понятійно-аналітичному рівні 

11,8 

3 Підгрупа показників сформованості професійних знань 

на продуктивно-синтетичному рівні 

13,0 

4 Підгрупа показників сформованості професійних умінь 14,1 

5 Підгрупа показників відносних витрат навчального часу 14,4 

Критерій сформованості професійно важливих якостей (К2) 

6 Показник сформованості мотивації навчальної 

діяльності (К2 мнд);   

23,1 

14,64 

7 Показник сформованості оперативності прийняття 

рішень (К 2опр); 

8,2 

8 Показник сформованості системності діяльності  

(К 2сд.); 

19,7 

9 Показник сформованості організованості (К2о.); 5,4 

10 Показник сформованості колективної діяльності (К2 кд). 16,8 

 

На основі аналізу даних табл. 3.14 можна зробити висновок, що 

в експериментальній групі показники сформованості знань, умінь і професійно-

важливих якостей у майбутніх провідників міжнародного сполучення під час 

вивчення дисципліни «Будова та експлуатація пасажирського вагона» зросли. 

Отже приріст середніх значень показників критерію сформованості знань 

та умінь з навчання будові та експлуатації пасажирського вагона та критерію 

сформованості професійно-важливих якостей їх застосування в експериментальній 

групі по відношенню до контрольної складає від 11,88 % до 14,64 %. 

Таким чином, проведене експериментальне дослідження підтвердило 
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правильність висунутої гіпотези: розроблена методика навчання будови 

та експлуатації пасажирського вагона забезпечує кращі результати засвоєння 

майбутніми провідниками міжнародного сполучення полілінгвальних знань та умінь 

з дисципліни «Будова та експлуатації пасажирського вагона». 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз результатів констатувального експерименту показав, що традиційна 

методика забезпечує низький рівень якості навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення, оскільки 

середні значення показників ефективності методики знаходяться в межах від 

низького до середнього рівня. 

2. Результати формувального етапу експерименту підтвердили висунену 

гіпотезу про те, що процес оволодіння майбутніми провідниками міжнародного 

сполучення полілінгвальних знань та умінь із дисципліни «Будова та експлуатації 

пасажирського вагона» та застосування їх в професійній діяльності відбуватиметься 

більш продуктивно, якщо методику навчання будувати на основі системно-

діяльнісного полілінгвального підходу. 

3. Дисперсійний аналіз експериментальних даних показав статистично 

значиму різницю (на рівні значимості 0,05) між показниками ефективності методики 

для контрольних та експериментальних груп, що свідчить про вищу 

результативність розробленої методики навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення. 

3. Аналіз результатів експериментального дослідження доводить, 

що розроблена методика навчання будови та експлуатації пасажирського вагона 

майбутніх провідників міжнародного сполучення є ефективною та сприяє 

підвищенню якості навчання будови та експлуатації пасажирського вагона. 

Отримані результати експериментального дослідження дають підставу 
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вважати, що розроблені теоретичні положення одержали експериментальне 

підтвердження. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора [89]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми підвищення якості навчання будови та експлуатації 

пасажирського вагона майбутніх провідників міжнародного сполучення. Вирішення 

цієї наукової проблеми здійснено шляхом теоретичного обґрунтування, практичної 

розробки, експериментальної перевірки та впровадження у процес професійної 

підготовки  майбутніх провідників міжнародного сполучення методики навчання 

будови та експлуатації пасажирських вагонів, основою якої є системно-діяльнісний 

полілінгвальний підхід.  

 1. Аналіз професійної діяльності провідників міжнародного сполучення 

дозволив визначити основні вимоги світового ринку праці до майбутніх фахівців, 

а саме мобільність, творче мислення, здатність професійно виконувати свою 

діяльність, яка реалізується у різних мовних середовищах. Тому формування 

професійних полілінгвальних знань і умінь у фахівців цієї галузі є однією з головних 

вимог сьогодення. Проведений аналіз існуючих методик навчання будови та 

експлуатації пасажирських вагонів виявив, що цілі, зміст, методи та засоби навчання 

не дозволяють у достатній мірі сформувати у майбутніх провідників міжнародного 

сполучення професійні полілінгвальні знання і вміння та не забезпечують 

формування професійної полілінгвальної комунікативної компетентності. 

Це негативно впливає на якість навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів цих фахівців. Аналіз праць вчених виявив, що вирішення цієї проблеми 

можливе за умови розроблення методики навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі 

системно-діяльнісного полілінгвального підходу. Його реалізація передбачає 

відображення системи професійної діяльності фахівця у змісті навчання 

та формування у майбутніх провідників міжнародного сполучення полілінгвальних 

знань та умінь. 

2. Теоретично обґрунтовано та розроблено: 

− модель цілей навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів, 
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які включають цілі вивчення дисципліни «Будова та експлуатація пасажирських 

вагонів», конкретизовані до рівня розділів «Механічне обладнання», «Еелектричне 

обладнання», «Охорона праці та життєдіяльності»; 

− системно-діяльнісну полілінгвальну модель змісту навчання будови та 

експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного 

сполучення. Дана модель складається з базового рівня, який відображає елементи 

системи професійної діяльності цих фахівців, та розширеного рівня, який містить 

полілінгвальний опис з призначення, структури, дії, функції та характеристики 

елементів їхньої професійної діяльності. Розроблена модель змісту навчання 

забезпечує засвоєння полілінгвальних знань та умінь із будови та експлуатації 

пасажирських вагонів та формування професійної полілінгвальної компетентності;  

− модель двоетапного методу навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі системно-

діяльнісного полілінгвального підходу. Перший етап методу реалізується на основі 

базового та розширеного рівнів системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту 

навчання; другий етап − передбачає вибір та вирішення проблемної ситуації, 

побудованої на основі системно-діяльнісної полілінгвальної моделі змісту навчання; 

− модель дворівневих засобів навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення, яка передбачає реалізацію 

комплексу практичних системно-діяльнісних полілінгвальних моделей змісту 

навчання. Рівні засобу навчання відповідають етапам методу навчання будови та 

експлуатації пасажирських вагонів. 

 Теоретично обґрунтовано та розроблено форми навчання будови 

та експлуатації пасажирських вагонів, які реалізують полілінгвальні діалоги 

для обговорення і вирішення проблемних виробничих ситуацій. 

 3. Розроблено методику навчання будови та експлуатації пасажирських 

вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення на основі теоретично 

обґрунтованих і розроблених системно-діяльнісних полілінгвальних моделей цілей, 

змісту, методу, засобів та форм навчання за наступними розділами: механічне 
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обладнання, електричне обладнання, охорона праці та життєдіяльності. Розроблено 

практичні системно-діяльнісні полілінгвальні моделі змісту навчання будови та 

експлуатації пасажирських вагонів для розділів цієї дисципліни та на їх основі 

проблемні виробничі ситуації, що реалізуються у навчальному процесі на основі 

використання відповідних методів, форм та засобів навчання будови та експлуатації 

пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення.  

На основі розробленої методики підготовлений методичний посібник 

«Методика навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів» для фахівців 

спеціальності «Провідник пасажирського вагона» професійних технічних та вищих 

навчальних закладів залізничного транспорту. 

4. Для оцінювання результативності розробленої методики навчання будови 

та експлуатації пасажирського вагону провідників міжнародного сполучення було 

проведено експериментальне педагогічне дослідження за наступними  критеріями: 

критерій засвоєння професійних полілінгвальних знань та умінь з механічного 

обладнання, електричного обладнання, охорони праці та життєдіяльності 

на ознайомчо-орієнтовному, понятійно-аналітичному та продуктивно-синтетичному 

рівнях; критерій сформованості професійно важливих якостей. Показниками 

критерію сформованості професійно важливих якостей є сформованість мотивації 

навчальної діяльності, оперативності прийняття рішень, системності діяльності, 

організованості, колективної діяльності. 

Експериментальне дослідження показало, що розроблена методика навчання 

будови та експлуатації пасажирського вагона провідників міжнародного сполучення 

забезпечила підвищення якості навчання студентів експериментальної групи. 

У експериментальній групі порівняно з контрольною показники в підгрупах 

сформованості професійних полілінгвальних знань збільшилися в діапазоні від 4,6 

до 16,0%; у підгрупі сформованості професійних умінь збільшилися в діапазоні від 

4,0 до 19,3%; показники критерію сформованості професійно важливих якостей 

збільшилися у діапазоні від 5,4 до 23,1%. Це підтверджує гіпотезу дослідження та 

свідчить про виконання завдань і досягнення поставленої мети. 
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Проведене дослідження не вирішує всіх аспектів проблеми підвищення якості 

навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів провідників міжнародного 

сполучення. Подальшого дослідження потребує створення методичних систем, 

спрямованих на підвищення якості навчання інших технічних дисциплін 

провідників міжнародного сполучення. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Рис. А. 1. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності  «Вантажний вагон 

 

 
Рис. А. 2. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності  «Вантажний вагон» 
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Рис. А. 3. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності «Вантажний вагон» 

 

Рис. А. 4. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
процесу діяльності  «Дотримання габаритів» 
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Рис. А. 5. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі процесу 

діяльності  «Дотримання габаритів» 

 

 

 

Рис. А. 6. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності  «Дотримання габаритів» 
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Рис. А. 7. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
процесу діяльності  «Колісні пари» 

 

 
Рис. А. 8. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі процесу 

діяльності  «Колісні пари» 
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Рис. А. 9. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності  «Колісні пари» 

 

Рис. А. 10. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
процесу діяльності  «Процес збирання колісної пари» 
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Рис. А. 11. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності  «Процес збирання колісної пари» 
 

 

Рис. А. 12. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності  «Процес збирання колісної пари» 
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Рис. А. 13. Російськомовна частина діяльнісної полілінгвальної моделі предмета 
діяльності  «Ресорне підвішування»  
 

 
Рис. А. 14. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

процесу діяльності «Ресорне підвішування» 
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Рис. А. 15. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Ресорне підвішування» 
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Рис. А. 16. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності  «Кислотні батареї» 
 

 
Рис. А. 17. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Кислотні батареї» 

 



207 

 

 

 

 

Рис. А. 18. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності ««Кислотні батареї» 
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Рис. А. 19. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Мотор-генератори» 
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Рис. А. 20. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Мотор-генератори» 

 

 

 

Рис. А. 21. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності «Мотор-генератори» 
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Рис. А. 22. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності  «Механічна вентиляція» 

 

 
Рис. А. 23. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Механічна вентиляція» 
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Рис. А. 24. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності «Механічна вентиляція» 

 

Рис. А. 25. Російськомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 
предмета діяльності  «Охорона праці» 
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Рис. А. 26. Англомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

 

Рис. А. 27. Німецькомовна частина системно-діяльнісної полілінгвальної моделі 

предмета діяльності «Охорога праці»
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Додаток Б 
 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація №1 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

У вагоні почалася пожежа. Які дії 
провідника? 

Обговорення Вибір 
рішення 

 

Рис. Б.1 Україномовний варіант виробничої ситуації № 1 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація №1 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

The train is in fire. What is the 
conductor`s action? 

Discussion The choice of solutions 

 

Рис. Б.2. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації № 1 
 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація № 2 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

Обовязки провідника при огляді 
рухомих частин під час прямування. 

Обговорення Вибір рішення 

 

Рис. Б. 3. Україномовний варіант виробничої ситуації № 2 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація №2 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

The conductor`s action during the 
inspection of moving parts  

Discussion The choice of solutions 

 

Рис. Б. 4. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації № 2 
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Проблемна виробнича ситуація № 3 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

Який догляд необхідний за 
внутрішнім обладнанням вагона? 

Обговорення Вибір рішення 

 

Рис. Б.5 Україномовний варіант виробничої ситуації № 3 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація № 3 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

What car care is needful for internal 
hardware of wagon? 

Discussion The choice of solutions 

 

Рис. Б.6. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації № 3 
 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація № 4 

Перша 
частина 

Друга 
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Обговорення 
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Рис. Б. 7. Україномовний варіант виробничої ситуації № 4 
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Рис. Б. 8. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації № 4 
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Проблемна виробнича ситуація № 5 

Перша 
частина 

Друга 
частина 

Третя 
частина 

Які порушення правил експлуатації 
водяної системи викликають 
пошкодження? Які дії провідника? 

Обговорення 

 

Вибір 
рішення 

 

Рис. Б.9 Україномовний варіант виробничої ситуації № 5 
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Рис. Б.10. Англомовний варіант проблемної виробничої ситуації № 5 

 

 

 

 

 

 

Проблемна виробнича ситуація № 6 
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Рис. Б. 11. Україномовний варіант виробничої ситуації № 6 

 


