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У статті доведено необхідність обґрунтованої моделі процесу навчання 
курсантів основ безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі, 
надано характеристику основних блоків розробленої ієрархічної чотири-
блокової моделі та визначено послідовність навчання курсантів під час льотної 
практики з використанням експериментальної методики. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Реалізація практичних 

заходів щодо реформування Збройних сил України потребує переосмислення 

концептуальних засад підготовки військових фахівців, упровадження сучасних 

педагогічних технологій навчання курсантів технічних дисциплін у вищому 

військовому навчальному закладі. При цьому основна стратегія повинна 

полягати в обґрунтуванні і розробці ефективних методик навчання, створенні 

відповідних дидактичних умов під час проходження військового стажування з 

урахуванням міжпредметних зв’язків технічних дисциплін.  

З’ясування сучасного стану навчання курсантів-вертольотчиків основ 

безпеки польотів надало можливість охарактеризувати його таким, що не в 

повному обсязі відповідає вимогам їх майбутньої професійної діяльності. 

Причинами цього є: орієнтація у навчанні технічних дисциплін на передачу 

запрограмованих знань, навичок та умінь (далі – ЗНУ); перевага традиційної 

парадигми навчання, яка не враховує сучасних тенденцій міжнародної 

військово-технічної інтеграції; недосконалість робочих навчальних програм і 
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тематичних планів; недостатня практична спрямованість на майбутню 

діяльність у складі миротворчих підрозділів; наявність слабких міжпредметних 

зв’язків технічних та спеціальних дисциплін; прогалини і недостатнє 

моделювання основних видів майбутньої діяльності курсантів-вертольотчиків з 

безпеки польотів у складі миротворчих підрозділів.  

Для повноцінної організації та здійснення навчання курсантів основ 

безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі (далі – МПП) під час 

льотної практики необхідно мати обґрунтовану модель такого процесу . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В останні десять 

років в Україні проведено декілька досліджень з проблем підготовки пілотів: 

формування спеціальних умінь майбутніх пілотів (В. Л. Асріян); формування 

теоретичних знань курсантів з безпеки польотів (Л. М. Зеленська) [2]; методики 

навчання курсантів просторового орієнтування (Ю. М. Руденко); методики 

тренажерної підготовки пілотів під час тривалих перерв у польотах 

(Н. О. Єпіхіна) [3]; формування психологічної готовності курсантів-льотчиків 

(О. М. Керницький) [4]; підготовки льотчиків-інструкторів (П. М. Онипченко); 

контролю сформованості навичок пілотування курсантів-льотчиків 

(Д. В. Синенко) та інші. 

У навчанні курсантів-вертольотчиків може бути використано 

концептуальні, логічні, функціональні, кібернетичні й уявні моделі. 

Концептуальні моделі сформовано у результаті спостереження та у процесі 

функціонування об’єкта. Уявні моделі використовуються в наукових 

дослідженнях і в навчально-виховному процесі. На основі апарату 

математичної логіки створено логічні моделі, що використовуються для 

змістовної інтерпретації. Функціональні моделі надають можливість імітувати 

способи поведінки певної системи. Кібернетичні моделі відображають 

досліджуване явище без розкриття його внутрішньої структури. У системі 

освіти, в основному, розробляються моделі, які використовуються з різними 

цілями і на різних рівнях (моделі фахівця, моделі освіти тощо). 
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Науковець Ю. О. Лавріков вважає, що модель – це відображення 

навчальних планів, програм та інших документів, у яких описується і 

регламентується процес підготовки фахівців у вищій школі. Він підкреслює, 

що: “Побудова моделі передбачає встановлення: а) функціональної сутності 

фахівця; б) широти його професійного профілю; в) професіологічних 

характеристик; г) експертних оцінок та прогнозів розвитку цієї діяльності на 

найближчу і віддалену перспективу; д) схеми навчальних дисциплін з 

урахуванням їх обсягу та співвідношення” [6]. 

Виходячи з цього, можна зазначити, що, по-перше, модель виступає як 

існуючий навчально-виховний комплекс, який проектується, коригується і 

вдосконалюється на основі вимог соціального замовлення, керівних та 

нормативних документів; по-друге, вимоги практики повинні враховувати 

результативність практичної діяльності фахівців, сформованості їх професійних 

якостей, сучасних тенденцій розвитку сфери їхньої професійної діяльності 

тощо. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати і розробити послідовну 

ієрархічну чотириблокову модель навчання курсантів основ безпеки польотів у 

МПП під час льотної практики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Модель складається з таких блоків та їх складових: блок управління 

(цільовий, функціональний і теоретичний компоненти); блок умов (психолого-

педагогічні умови навчання курсантів основ безпеки польотів у МПП); 

процесуальний блок (змістовий, організаційний та технологічний компонент); 

суб’єкт-суб’єктний блок (викладачі, курсанти і взаємодія між ними); 

результативний блок (критерії оцінювання якості навчання курсантів-

вертольотчиків основ безпеки польотів у МПП та рівні ЗНУ, професійно 

важливі якості) (див. рисунок). 

Процесуальний блок системи навчання курсантів основ безпеки польотів 

у МПП під час льотної практики складається з таких компонентів:  

 



Педагогічні науки 

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013       Випуск 2 

 
Рисунок – Модель системи навчання 

Цільовий компонент 
Мета: формування знань, умінь та навичок з основ безпеки польотів у МПП 

Організаційний компонент 
Етапи процесу: мотиваційний; 
пошуковий; контрольно-смисловий; 
адаптивно-перетворюючий; системно-
узагальнюючий; контрольно-
рефлексивний 
 

Змістовий компонент 
Програма спецкурсу “Основи безпеки 
польотів у МПП”, КСН “Безпека”, навчально-
методичний посібник “Формування 
психологічної готовності курсантів до 
польотів” 

Функціональний компонент 
Функції: формування, навчання, виховання, 

розвиток, психологічна підготовка 

 Рівні: високий, середній, низький 

Курсант, який демонструє наявний рівень розвитку ЗНУ з основ безпеки 
польотів у МПП 

Курсант, який демонструє високий рівень розвитку 
ЗНУ з основ безпеки польотів у МПП 

Технологічний компонент 
містить змістовний і процесуальний 
(діагностичний, організаційний та 
корекційний етапи) блоки і виокремлені 
принципи, методи, прийоми 

Теоретичний компонент 
Підходи: системний, суб’єктно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, проблемний, модульний, випереджувального навчання і теорія 
фреймів, на базі яких побудована експериментальна методика. 
Принципи: загальнодидактичні; спеціальні (організаційні та процесуальні) 

Педагогічні умови: формувати і підтримувати прагнення курсантів виявити та ствердити себе через навчально-професійну діяльність під час льотної 
практики; мінімізувати навчальну тривожність, невпевненість у власних силах щодо професійної діяльності, приділяти увагу розвиткові професійних 
якостей, здібностей до саморегуляції; підтримувати допитливість через розвиток професійного інтересу, критичності мислення і самостійної пізнавальної 
активності в курсантській групі; створювати під час занять іншомовне середовище, де дидактичні матеріали з безпеки польотів повинні підкріплюватись та 
опосередковуватись англійською мовою за професійним спрямуванням 
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безпеки польотів у проблемних ситуаціях; в умовах МПП 

Соціальне замовлення Викладачі Нормативні документи 
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змістовно-процесуальний компонент (спрямований на вивчення ними 

способів діяльності з безпеки польотів у МПП, знання механізмів і способів дій, 

формування вмінь, необхідних для такої діяльності);  

організаційний компонент (навчання відбувалося за такими етапами: 

мотиваційний – формування внутрішньої мотивації навчання курсантів щодо 

майбутньої льотної діяльності в умовах МПП, пошуковий – організація 

викладачем пошукової та самостійної активності курсантів, контрольно-

смисловий – самооцінювання курсантами рівня засвоєних на попередніх етапах 

ЗНУ з безпеки польотів у МПП, адаптивно-перетворюючий – опанування 

курсантами способів і засобів здійснення заходів щодо безпеки польотів 

(комп’ютерні системи навчання (далі – КСН), тренажерна підготовка, спецкурс, 

рольові ігри), системно-узагальнюючий – узагальнення та систематизація ЗНУ 

під час льотної практики, контрольно-рефлексивний – підсумкове 

контролювання й оцінювання отриманих ЗНУ курсантів) 

Технологічний компонент пов’язано з розробкою технології, що містить 

змістовний і процесуальний (діагностичний, організаційний та корекційний 

етапи). 

Реалізація нашої методики в межах розробленої моделі системи навчання 

курсантів основ безпеки польотів у МПП під час льотної практики повинна 

надати змогу вирішити такі основні завдання: 

– забезпечити інтеграцію професійно-орієнтованих, природничих і 

спеціальних дисциплін; 

– забезпечити інтеграцію, диференціацію й індивідуалізацію навчання 

курсантів основ безпеки польотів під час льотної практики; 

– створити психолого-педагогічні умови для оптимального забезпечення 

цього процесу і проектування траєкторії власного розвитку для польотів у 

МПП; 

– удосконалити методики навчання курсантів під час льотної практики; 
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– оптимізувати міжпредметні зв’язки професійно-орієнтованих дисциплін 

та іноземної мови як засобу формування професійної готовності курсантів до 

польотів у МПП; 

– сформувати творчі способи навчальної діяльності для польотів у МПП, 

навчання основ безпеки польотів, самоаналізу своєї діяльності; 

– нівелювати суперечності між наявною моделлю фахівця-випускника і 

реальними вимогами до особистості курсанта для польотів у МПП; 

– цілеспрямовано формувати професійно важливі якості курсантів, які 

необхідні для виконання миротворчих операцій (для льотчиків це – особливості 

психічних пізнавальних процесів, зокрема мислення (повнота, гнучкість, 

швидкість), стресостійкість тощо) [5]; 

– подолати протиріччя між необхідністю формування властивостей 

особистості курсанта та відносною застарілістю форм і методів навчання у 

вищому навчальному закладі. 

Отже, методика навчання курсантів-вертольотчиків основ безпеки 

польотів у МПП під час льотної практики повинна відповідати сучасним 

вимогам керівних документів щодо організації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі, мати інноваційний характер, бути побудованою на основі 

системного, проблемного, модульного, випереджувального та суб’єктно-

діяльнісного підходів, послідовно забезпечувати проведення навчання 

курсантів-вертольотчиків основ безпеки польотів у МПП. 

Методологічна і теоретична доцільність вимагали від нас побудувати 

модель системи навчання курсантів основ безпеки польотів у МПП під час 

льотної практики з таких компонентів: вимоги соціального замовлення, 

вимоги нормативних документів, об’єкти та суб’єкти впливу. Основними 

блоками цієї системи є: блок управління, блок умов, процесуальний блок, 

суб’єкт-суб’єктний блок, результативний блок та відповідні взаємозв’язки між 

цими компонентами. 
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Концептуальною основою стали системний і суб’єктно-діяльнісний 

підхід, а теоретичною – теорії випереджувального та проблемного навчання, 

безпеки польотів. 

Методика навчання курсантів-вертольотчиків основ безпеки польотів у 

МПП визначена як сукупність систематизованих, цілеспрямовано і науково 

скомпонованих методів, прийомів, засобів, організаційних форм навчання, 

принципів їх застосування під час льотної практики, спрямованих на загальний 

особистісний та професійний розвиток особистості майбутнього військового 

вертольотчика, на формування і розвиток у нього ЗНУ з основ безпеки польотів 

у МПП при виконанні миротворчих операцій під егідою ООН [1]. 

Зміст методики відображено в робочій програмі, що містить два 

навчальних модуля, які подано теоретичною та практичною частинами (усього 

50 годин, з них: лекції – 20 годин, практичні заняття – 10 годин, самостійні 

заняття під керівництвом викладача – 20 годин). Теоретична частина методики 

передбачає проведення лекційних занять в обсязі 20 годин. Засобом реалізації 

таких занять є КСН “Безпека”. 

Послідовність навчання курсантів під час льотної практики при 

застосуванні експериментальної методики наведено у таблиці. 
Таблиця – Послідовність навчання курсантів під час льотної практики при 
застосуванні експериментальної методики  
 Етапи 

Вид 
підготовки 

1 2 3 4 5 6 
Теоретичний блок 
(лекційні заняття) 

 
 

  

 Практичний блок  
Підготовка за 

допомогою КСН 
Тренажерна 
підготовка 

 Інтеграційний блок 
Традиційні методи 

навчання (формування 
базових ЗНУ) 

Активні та інтерактивні методи 
навчання (формування спеціальних 

умінь для польотів у МПП) 
 Контрольний блок 

Наземна підготовка 
(самостійні заняття на основі КСН) 

  
 Льотне навчання 
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Реалізація методики в межах розробленої моделі системи навчання 

курсантів основ безпеки польотів у МПП під час льотної практики вирішує такі 

основні завдання: забезпечити інтеграцію професійно-орієнтованих, 

природничих і спеціальних дисциплін; забезпечити інтеграцію, диференціацію 

й індивідуалізацію навчання курсантів основ безпеки польотів під час льотної 

практики; створити психолого-педагогічні умови для оптимального 

забезпечення цього процесу і проектування траєкторії власного розвитку для 

польотів у МПП; удосконалити методики навчання курсантів під час льотної 

практики; оптимізувати міжпредметні зв’язки професійно-орієнтованих 

дисциплін та іноземної мови як засобу формування професійної готовності 

курсантів до польотів у МПП; сформувати творчі способи навчальної 

діяльності для польотів у МПП, навчання основ безпеки польотів, самоаналізу 

своєї діяльності; нівелювати суперечності між наявною моделлю фахівця-

випускника і реальними вимогами до особистості курсанта для польотів у 

МПП; цілеспрямовано формувати професійно важливі якості курсантів, що 

необхідні для виконання миротворчих операцій; подолати протиріччя між 

необхідністю формування властивостей особистості курсанта та відносною 

застарілістю форм і методів навчання у вищому навчальному закладі. 

У методиці використовувались такі методи навчання: у теоретичному 

блоці – пояснювально-наочні (репродуктивні) (лекції, пояснення, ілюстрація, 

демонстрація): у практичному блоці – проблемний виклад (практичні заняття); 

в інтеграційному блоці – частково-пошукові (евристичні), метод аналізу 

конкретних ситуацій, метод інцидентів, метод інсценування, рольові ігри, 

тренажі, вправи; у контрольному блоці – тестові завдання, проблемні завдання 

(тести, вправи). 

Квазіпрофесійні завдання, які використовувались при навчанні курсантів 

основ безпеки польотів у МПП забезпечували: усвідомлення курсантами прямої 

залежності успішності їх майбутньої діяльності від виконання завдань льотної 

практики з безпеки польотів; послідовне зростання рівня складності завдань з 

безпеки польотів у МПП; відображення у структурі завдання змісту не окремих 
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навчальних дисциплін, а способів і прийомів вирішення проблеми, операцій та 

організаційних форм діяльності вертольотчиків під час польотів у МПП; 

застосування як словесно-логічних, так і наочно-образних систем дій та 

операцій (моделей, схем, зразків дій у МПП тощо); проблемність занять та їх 

адекватність пізнавальним можливостям курсантів; повноту охоплення змісту 

професійної діяльності і диференційованість у моделюванні ситуацій з безпеки 

польотів; зростання рівня складності завдань для їх відпрацювання на 

самостійній підготовці. 

На основі обґрунтованих параметрів та критеріїв виокремлено рівні 

знань, навичок і вмінь виконання завдань військової авіації з безпеки польотів у 

проблемних ситуаціях та в умовах польотів у МПП (спеціальні навички і 

вміння): високий, середній і низький. 

Згідно з обраною логікою дослідження, запропоновано й аргументовано 

психолого-педагогічні умови забезпечення процесу навчання курсантів основ 

безпеки польотів під час льотної практики: формувати та підтримувати 

прагнення курсантів виявити і ствердити себе через навчально-професійну 

діяльність при експлуатації вертольотів під час льотної практики; мінімізувати 

навчальну тривожність, невпевненість у власних силах щодо професійної 

діяльності, приділяти увагу розвиткові професійних якостей, здібностей до 

саморегуляції; підтримувати допитливість через розвиток професійного 

інтересу, критичності мислення та самостійної пізнавальної активності в 

курсантській групі; створювати під час занять іншомовне середовище (технічні 

терміни, команди, поняття, діалоги тощо). 

За даними дослідників, близько 30 % всіх авіаційних подій і катастроф 

відбувається через недостатнє опанування англійської мови на міжнародних 

повітряних трасах [2]. Емерджентний ефект у процесі вивчення англійської 

мови за професійним спрямуванням може бути отримано лише в процесі 

інтегративної взаємодії, з одного боку, інженерно-технічних дисциплін між 

собою, а з іншого – інтегруванням технічних дисциплін з англійською мовою 
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професійного спрямування. Саме це складає сутність міжпредметних зв’язків з 

цієї проблеми. 

Одним з основних завдань нашої методики у вирішенні проблеми 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх вертольотчиків до польотів у 

МПП є те, щоб в її системі визначити та науково обґрунтувати оптимальне 

співвідношення між двома процесами пізнання: процесом диференційованого 

засвоєння знань, умінь і навичок з окремих дисциплін професійного циклу та 

процесом керованої інтеграції знань, які засвоюються курсантами, і вміннями 

на основі попередньо встановленої системи зв’язків авіаційної англійської мови 

з іншими дисциплінами, що стосуються безпеки польотів. 

Упровадження методики навчання курсантів-вертольотчиків основ 

безпеки польотів у МПП відбувалося у межах дисциплін “Основи безпеки 

польотів”, “Тренажерна підготовка на тренажерах”, “Англійська мова за 

професійним спрямуванням”, спецкурсу з основ безпеки польотів у МПП під 

час льотної практики, а також під час самостійного опрацювання матеріалу за 

допомогою КСН “Безпека”. 

Тому загальні етапи навчання курсантів основ безпеки польотів, які були 

побудовані згідно з цією теорією, містили: опанування теоретико-

методологічних основ льотної праці та безпеки польотів, опанування 

початкових умінь з основ безпеки польотів, опанування професійних ЗНУ видів 

діяльності офіцера льотного складу, формування простих навичок, формування 

навичок і складних умінь з основ безпеки польотів на МПТ. 

Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, що було обґрунтовано та 

розроблено модель навчання курсантів основ безпеки польотів у МПП під час 

льотної практики, яка проектується, коригується і вдосконалюється на основі 

вимог соціального замовлення, керівних та нормативних документів, відповідає 

вимогам практики польотів у МПП, забезпечує результативність практичної 

діяльності фахівців, сформованість їх професійних якостей. На підґрунті моделі 

навчання курсантів основ безпеки польотів у МПП під час льотної практики 
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експериментально перевірено методику навчання майбутніх вертольотчиків з 

цієї дисципліни. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Серед 

перспектив подальших пошуків у напрямку дослідження вважаємо за необхідне 

теоретично обґрунтувати і розробити дидактичні засоби навчання курсантів з 

інших технічних та спеціальних дисциплін з використанням розробленої моделі 

процесу навчання. 
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Арсеньева Н. Б. Модель процесса обучения курсантов-вертолетчиков 
основам безопасности полетов в международном воздушном пространстве 

В статье доказана необходимость обоснованной модели процесса 
обучения курсантов основам безопасности полетов в международном 
воздушном пространстве, приведена характеристика основных блоков 
разработанной иерархической четырех-блочной модели и определена 
последовательность обучения курсантов во время летной практики с 
использованием экспериментальной методики. 

Ключевые слова: модель обучения, военное образование, опережающее 
образование, методика обучения, последовательность обучения, 
квазипрофессиональные задания, управляемая интеграция знаний. 

 
Arsenieva N. B. The model of process of teaching flight safety in 

international air space helicopter to cadets-helicopter aviators  
In the article the necessity of creating substantiated model of process of 

teaching flight safety in international air space helicopter to cadets-helicopter 
aviators has been proven; the characteristics of the main blocks of the hierarchic 
four-block model have been given; the sequence of teaching cadets –helicopter 
aviators during flying practice using the experimental methodology. 

Key words: teaching model, military education, methods of teaching, sequence 
of teaching, quasi-professional tasks, controlled knowledge integration. 

 
 


