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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
Ⱥɜɪɚɦɱɭɤ
Ɉ. ȯ.
ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ
Розкрито та обґрунтовано низку педагогічних умов, виконання яких сприяє підвищенню якості професійної підгоɂɎȿɊȿɇɐ
ȱɃɈȼȺɇвɂумовах
Ƀ ɉȱнеперервної
ȾɏȱȾ ɉɊɈ
ȼȿȾȿ
ɇɇə
товки майбутніх фахівцівȾзалізничного
транспорту
освіти.
Актуальною
проблемою сьогодення
ɅȺ
ȻɈɊта
ȺɌметодів
ɈɊɇɂполіпшення
ɏ ɊɈȻȱɌякості
Ɂ Ɏȱпрофесійної
ɁɂɄɂ ȼ ɉ
ɊɈɐȿɋфахівців,
ȱ ɉȱȾȽɈ
ɌɈȼɄɂ ɄɍɊɋȺɇна
Ɍȱміжнародȼ
є пошук
шляхів
підготовки
конкурентоспроможних
ному ринку праці в умовах
світових
викликів.
ȼɂсучасних
ɓɂɏ ȼ
ȱɃɋɖɄ
Ɉȼɂɏ ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏ ɁȺɄɅȺȾȱȼ
Досліджено дефініцію «педагогічна умова», її тлумачення в різних авторів, а також рівні педагогічних умов (І рівень,
ІІ рівень).ɋɬɚɬɬɹ
Проаналізовано
види педагогічних
(організаційно-педагогічні,
психолого-педагогічні,
дидактичні).
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ умов
ɬɚ ɨɩɢɫɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
Розглядаючи
підготовку
майбутніх
фахівців
залізничного
транспорту
як
цілеспрямований
систематичний
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɤɚ”процес,
виокремлено ɡнизку
педагогічних
умов:
організаційно-методичне
забезпечення формування
готовності
майбутніх
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɚ
залізничників до професійної діяльності; формування професійної компетентності майбутніх залізничників засобами
ɨɫɜɿɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɱɚɫɭ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ
особистісно-орієнтованого навчання математики; впровадження інтерактивних методів навчання для підвищення
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɝɨɞɢɧ,
ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ
ɧɚ діяльності,
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
ɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɮɚɤɬ
ɡɦɿɧ використання
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣінфорɭ
мотиваційного
компонента
освітньої
формування самоефективності
студентів;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
ɡɚɧɹɬɶ
ɬɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ.
əɤɳɨ
ɤɨɠɟɧ
ɜɢɳɢɣ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɡɚɤɥɚɞ
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ
маційних технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців залізничного транспорту до професійної
ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɲɤɿɥ,дляɬɨ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɿякості
ɡɚɤɥɚɞɢ
ɧɟ ɽ ɜɢɧɹɬɤɨɦ.
ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ,
ɪɿɜɟɧɶ
діяльності;
застосування
метода проєктів
підвищення
підготовки
майбутніхȺɥɟ,
фахівців
залізничного
транɡɧɚɧɶ Дані
ɡ ɮɿɡɢɤɢ
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɽ ɪɿɡɧɢɦ, ɚєдиний
ɬɚɤɨɠ
ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ
спорту.
педагогічні
умови становлять
комплекс
(сукупність),
в якому
всі умови
перебувають
між собою
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɥɿɰɟʀɜ ɿКомплекс
ɝɿɦɧɚɡɿɣ.педагогічних
Ɉɬɠɟ, ɪɿɜɟɧɶ
ɡɧɚɧɶ ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ
в ɧɚ
різних
лінійнихɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ
та нелінійних
зв’язках, умови
є рівноправними.
умов підготовки
майбутніх
ɩɟɪɲɢɯ
ɤɭɪɫɿɜ
ɞɨɫɢɬɶ
ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ.
Ɍɨɦɭ
ɜ
ɞɚɧɿɣ
ɫɬɚɬɬɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɚ
ɭɜɚɝɭ
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
фахівців залізничного транспорту – це сукупність таких обставин освітнього процесу, які виокремлено
з урахуванням
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ
ɩɿɞɯɨɞɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ
ɡ ɮɿɡɢɤɢ,фахівця
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɹɤɢɯ ɤɭɪɫɚɧɬɢ
мети,
змісту, форм, методів,
спрямовані
на досягнення
результату
– формування
залізничного
транспорту,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ.
щоɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ
володіє професійною
компетентністю,
конкурентоспроможного
на ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
світовому ринку
праці, здатного до професійного зростання
протягом
Ʉɥɸɱɨɜɿ
ɫɥɨɜɚ: життя.
ɮɿɡɢɤɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɩɪɨɰɟɫ.
Обґрунтовано вибір кожної педагогічної умови, а також проаналізовано практичні шляхи її реалізації.
Ключові
слова:ɜɢɜɱɟɧɧɹ
педагогічні ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
умови, професійна
освіта, професійна
підготовка, майбутні
фахівці залізничного
ɉɪɨɰɟɫ
“Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɮɿɡɢɤɚ” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ,
транспорту, неперервна освіта, освітній процес, якість освіти, методика професійної освіти.

ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɜɢɦɨɝ
ɱɚɫɭ ɬɚ–ɩɨɬɪɟɛ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ХХІ століття
час викликів
у всіх сферах
діяльності
людини. Євроінтеграційні
процеси,
мобільність
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,
ɬɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ
ɽ ɮɚɤɬі техніки
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
ɡɚɧɹɬɶдоɡ якості
ɮɿɡɢɤɢпрофеɜ
ринків
праці, стрімкий
розвиток науки
– передумови,
які формують
нові вимоги
сійної
підготовки
фахівців Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
різних галузей.
Постала
та вдосконалення
системи
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ.
ɪɿɜɟɧɶ
ɡɧɚɧɶпроблема
ɫɭɱɚɫɧɢɯмодернізації
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɽ ɪɿɡɧɢɦ ɿ ɞɨвсієї
ɜɢɳɢɯ
неперервної
освіти.
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯпрофесійної
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɥɿɰɟʀɜ ɿ
Залізничний
транспорт
як
з ключових
ланок
транспортної
інфраструктури,
ɝɿɦɧɚɡɿɣ, ɬɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ одна
ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ
ɩɟɪɲɢɯ
ɤɭɪɫɿɜ
ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ.
Ɍɨɦɭа ɜтакож
ɞɚɧɿɣекономічної
ɫɬɚɬɬɿ
системи України потребує кваліфікованих працівників, здатних протистояти викликам сьогодення. Завдання
ɭɜɚɝɭ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ
ɩɿɞɯɨɞɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ
ɡ
ɮɿɡɢɤɢ,
ɜ
закладів професійної освіти – готувати фахівців, що зможуть самі вдосконалюватися в процесі діяльності,
ɩɪɨɰɟɫɿ
ɹɤɢɯ свою
ɤɭɪɫɚɧɬɢ
а також
розвивати
галузь.ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
[1, c. 17].
Проблеми професійної
підготовки
фахівців залізничного транспорту висвітлено в працях О. Борсука,
М. Кудінова,
О. Рослякова, Р. Сущенка,
Т. Шаргун
та ін. Уɬɚдослідженнях
В. Аніщенка
розкрито
ȼɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɡɚɫɚɞɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɜ особливості
ɭɦɨɜɚɯ
підготовки
виробничого
персоналу.
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɚɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɶ Ⱥ. Ȼɟɥɨɲɢɰɶɤɨɝɨ, ȼ. ɋɢɧɶɨɜɚ,
науковців характеризуються розкриттям окремих аспектів професійної підготовки майбутніх
Ƚ.Праці
əɜɨɪɫɶɤɨʀ,
ȼ. əɝɭɩɨɜɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
фахівців залізничного транспорту. Проте проблема пошуку педагогічних умов, які б сприяли підвищенню
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ
Ɇ. ɇɟɳɚɞɢɦ,
Ȼ. ɋɭɫɶ,
Ɉ. Ȼɨɣɤɨ,
ȿ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɫɶɤɢɣ,
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ
якості професійної підготовки
майбутніх фахівців
залізничного
транспорту,
залишилася
поза увагою.
Ɇ.
Ɋɭɞɟɧɤɨ,
ȱɳɟɧɤɨ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɮɿɡɢɤɢ
ɨɩɢɫɚɧɨякості
ɜ
Мета
статті Ⱦ.
– теоретичне
обґрунтування
педагогічних
умов,
реалізація
яких сприяє
підвищенню
професійної
підготовки
фахівців
залізничного
транспорту
в умовах неперервної
освіти.
ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɢɯ
ɜɱɟɧɢɯмайбутніх
Ɉ. Ʌɹɲɟɧɤɚ,
ȼ. ɒɚɪɤɚ,
ȼ. Ʉɨɜɚɥɹ,
ȼ. ɋɚɜɱɟɧɤɚ,
ɉ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤɚ
ɬɚ ɿɧ.
Професійна
транспорту
є цілісною, системною
діяльністю,
Ɇɟɬɚ підготовка
ɫɬɚɬɬɿ майбутніх
ɩɨɥɹɝɚɽфахівців
ɭ залізничного
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
яка
є
органічним
поєднанням
різних
взаємодій
суб’єктів
та
об’єктів
цієї
діяльності.
Така
діяльність
відбуɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
вається в деякому освітньому просторі (заклади освіти різних рівнів акредитації, що є в системі неперервɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯɧɶɨʀ
ної освіти). Ключовим складником цього простору є «педагогічні умови», які вибирають залежно від мети
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.
діяльності
та очікуваного
результату.
Ɉɞɧɿɽɸ
ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɩɟɪɟɜɚɝ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɡɚɧɹɬɶ
ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ
Дефініція
“умова”
є багатозначною,
оскільки
її тлумачення
залежить
від лексичного
наповнення:
вимога,
домовленість,
та ін.
Так “умова”
– це “необхідна
обставина,
сприяє чомусь…”
[11, с.632].
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ правило
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ
ɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ɡɧɚɧɶ що
ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ
dɦɿɧɧɹɦɢ
ɿ
Уɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
Філософському
енциклопедичному
словнику
“умова”
трактується
як
“сукупність
об’єктів,
що
є
необхідɤɭɪɫɚɧɬɚ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ,
ною
для виникнення
абоɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
існування чогось”
[17, с. ɧɚ
707].
ɳɨумовою
ɫɬɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ
ɞɥɹ ɣɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ [5,
Науковець А. Хуторськой акцентує увагу, що умови, які сприяють результативності освітнього процесу,
c. 18]. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ процесом
ɜɢɦɚɝɚɽ[18,
ɬɜɨɪɱɨʀ
є предметом
дидактики разом
із самим освітнім
с. 14]. ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɪɿɲɟɧɶ,
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ
ɡɧɚɧɧɹ
ɿ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.
ɇɚɲ
ɞɨɫɜɿɞдвох
Дослідники Н. Тверезовська та Л. Філіппова наголошують, що педагогічні
умови
існують
ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ
ɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
рівнів: І рівня та ІІ рівня. Автори вказують, що педагогічні умови І рівня є якостями особистості, які
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ.
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є визначальними для успішності освітнього процесу, а педагогічні умови ІІ рівня є, власне, тими обставинами, в яких протікає освітній процес [16].
Ми, досліджуючи процес професійного становлення майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти, у своєму дослідженні розглядаємо педагогічні умови ІІ рівня, оскільки нам важливими є не тільки особистісні характеристики студентів, а й різнопланові взаємодії: студентів та викладачів,
студентів та студентів, закладу освіти із зовнішніми факторами (інші заклади, працедавці тощо).
Термін “педагогічна умова” по-різному трактується науковцями:
– комплекс заходів (В. Андрєєв) [1];
– обставини, що впливають на результат (Ю. Бабанський) [2, с. 115];
– педагогічні вимоги (О. Бережнова) [3];
– система певних форм, методів та матеріальних умов (І. Зязюн) [12];
– внутрішні параметри та зовнішні характеристики (В. Манько) [9].
Сучасні дослідники в галузі педагогіки розглядають педагогічні умови таких видів: організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні, дидактичні. [6, с. 13].
Так організаційно-педагогічні умови являють собою сукупність тих чинників, від яких залежать організація, розвиток, результат педагогічної системи. Психолого-педагогічні умови дають змогу розглядати, як
освітнє середовище впливає на зміну якісних властивостей особистості. Дидактичні умови спрямовані на
досягнення дидактичної мети.
Науковці А. Литвин та О. Мацейко у своєму дослідженні акцентують увагу на таких ключових моментах стосовно організації ефективності професійної підготовки: ресурсне забезпечення; обставини та середовище освітнього процесу; позиція педагога щодо якісної організації освітнього процесу; ставлення студентів до освітньої діяльності; спрямованість освітнього процесу на особистість студента [8].
Ми у своєму дослідженні виокремили такі педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців
залізничного транспорту в умовах неперервної освіти: організаційно-методичне забезпечення формування
готовності майбутніх залізничників до професійної діяльності; формування професійної компетентності майбутніх залізничників засобами особистісно-орієнтованого навчання математики; використання інформаційних технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців залізничного транспорту до професійної
діяльності; застосування метода проєктів для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців залізничного
транспорту. Такий вибір умов означає, що на практиці не діє одна педагогічна умова, а цілий комплекс педагогічних умов, що пов’язані між собою. Тому комплексом педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців
залізничного транспорту вважаємо органічну єдність таких обставин освітнього процесу, які відібрані з урахуванням мети, змісту, форм, методів і спрямовані на досягнення результату – формування залізничного транспорту, який набув професійної компетентності та здатний до професійного вдосконалення протягом життя.
Організаційно-методичне забезпечення формування готовності майбутніх залізничників до професійної діяльності. Ця педагогічна умова підкреслює важливість засобів навчання: підручників, навчальнометодичних комплексів.
Розроблення організаційно-методичного забезпечення узгоджується з чинною нормативно-правовою
базою, при цьому враховуються сутнісні особливості певної освітньої підготовки.
Дослідники виокремлюють такі типи програмно-методичних комплексів відповідно до методів навчання:
забезпечення лекцій; моделювання явищ, систем; тестовий контроль; електронні підручники; збірники
з рендомізацією завдань; інтегровані навчальні програми; експертні комплекси [13, с. 147–148].
Сьогодні Міністерством освіти та науки України розроблено Рекомендації з навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, а також щодо структури та змісту робочих
навчальних програм. Проте кожен освітній заклад має можливість самостійного вибору навчально-методичного забезпечення з урахуванням вимог законодавства, особливостей закладу, особливостей спеціальності та конкретної освітньої дисципліни (Лист МОН №1/9-434 від 09 липня 2018 р. “Щодо рекомендацій із
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти”) [20].
Науковець Н. Ничкало наголошує, що математика в профілях технічному та гуманітарному є тією самою
[5, с. 164]. Дослідники вважають, що гуманітарний складник є більш залежним від політики та ідеологій,
а математичний складник є інваріантним і повинен ним залишатися. Так, академік С. Гончаренко підкреслював, що “стандарт освіти визначає обов’язковий мінімум змісту основних освітніх програм…” [10, с. 318].
У Державних стандартах професійної освіти йдеться про те, що “без ґрунтовних базових знань із математики не може бути успішним вивчення інформатики та предметів професійно-технічного циклу” [5, с. 165].
Автори наголошують, що складність математичного матеріалу повинна забезпечувати можливість використання математичного апарату в спецдисциплінах.
Для практичної реалізації цієї умови в коледжі було розроблено навчально-методичний комплекс, що
складається з методичних рекомендацій щодо вивчення окремих навчальних дисциплін, а також самостійної
діяльності студентів з урахуванням фахової спрямованості, освітньо-кваліфікаційних програм та освітньокваліфікаційних характеристик спеціальностей. Також було створено комплекс завдань різних рівнів, як
для практичних робіт, так і для різних видів контролю. До збірників увійшли рівневі завдання з усіх тем,
а також по 20 варіантів для самостійних робіт. Завдання для самостійних та контрольних робіт складаються
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з двох частин: тестової (максимальна оцінка – 6 балів) та завдань, що потребують розв’язання (максимальна
оцінка – 12 балів). Рівневі завдання створюють умови для вибору студентом самостійно рівня завдань відповідно до своїх здібностей, а також наявність багатьох варіантів для практичних та контрольних робіт
створює ефективне підґрунтя для самостійності студентів.
Формування професійної компетентності майбутніх залізничників засобами особистісно-орієнтованого навчання математики.
У законах України дефініцію “професійна компетентність” розкривають так: здатність особи в межах
визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання (Закон України від 10.12.2015 р. № 889VIII “Про державну службу”); динамічна комбінація знань, умінь, навичок, цінностей (Наказ Міністерства
юстиції України, Положення, Форма типового документа, Сертифікат, Картка від 26.12.2018 № 4091/5);
здатність учасника професійного навчання в межах визначених за посадою повноважень застосовувати
спеціальні знання, вміння та навички (Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від
06.02.2019 № 106). Ключовими категоріями у цих визначеннях є знання, вміння та навички.
Дослідник С. Самойленко вважає, що професійна компетентність є певним комплексом (знання, вміння,
навички, досвід, мотивація, якості), що проявляється у професійній діяльності [15].
Науковець Т. Шаргун наголошує, що висока професійна компетентність є гарантією конкурентоспроможності особистості на ринку праці [19, с. 59].
Якісна математична підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту є базовою для успішного
вивчення спеціальних дисциплін. Це означає, що вона є необхідною для їх професійного зростання. Особистісно-орієнтоване навчання відіграє ключову роль під час вивчення дисциплін математичного циклу,
оскільки рівень знань у студентів різний, а також відмінними є їхні бажання та здібності.
Практична реалізація даної педагогічної умови в коледжі здійснюється шляхом індивідуалізації та диференціації освітнього процесу як під час колективної, так і в процесі особистісної співпраці.
Використання інформаційних технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців
залізничного транспорту до професійної діяльності. Інформаційні технології широко використовуються
в усіх сферах діяльності людини. Не винятком є й транспортна інфраструктура. Тому формування вмінь
використовувати інформаційні технології у професійній діяльності майбутніх фахівців залізничного транспорту є актуальною та важливою справою.
Науковці вказують на важливість формування інформаційного суспільства в Україні як передумови для
успішної євроінтеграції, забезпечення конкурентоспроможності України як у політичному, так і в економічному житті, а також розвитку правової демократичної держави [4].
Дослідники наголошують на таких якостях інформаційного суспільства: спільний інформаційний простір; ключова роль інформаційних технологій; розвиток інформаційних ресурсів; вільний доступ до світових інформаційних ресурсів; зростання якості освіти; право всіх громадян на інформацію [7].
В останні десятиліття відбувається всеохоплююче проникнення інформаційних технологій в усі сфери
життя людини. Залізничний транспорт як складова частина транспортної інфраструктури, а також економічної системи України залежить від інформаційних технологій, тому важливим є формування вміння використовувати інформаційні технології в майбутній професійній діяльності для фахівців залізничного транспорту.
Чільне місце у професійній підготовці майбутніх фахівців залізничного транспорту належить формуванню
інформаційної культури студентів (пошук, зберігання, опрацювання, передача інформації, вміння використовувати програмне забезпечення загального та спеціального призначення, реалізація мобільності та комунікативних функцій тощо). Студенти на І та ІІ курсах вивчають інформатику, а на ІІІ – інженерну графіку.
Формуванню готовності до використання інформаційних технологій у професійній діяльності також сприяє
використання графічних редакторів, програм для побудови графіків функцій, віртуальних ЗD-лабораторій
тощо під час вивчення предметів природничо-математичного циклу.
Застосування метода проєктів для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців залізничного
транспорту. Інноваційні педагогічні технології покликані сприяти еволюції освіти у цілому (й професійної зокрема). Використання інновацій у професійній освіті сприяє вдосконаленню освітнього процесу і, як
наслідок, підвищенню якості освіти. Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі має позитивні аспекти і для студентів, і для викладачів: студенти отримують можливість розвивати свої творчі здібності, а також активізувати науково-дослідний потенціал; викладачі – можливість застосовувати модульні,
проєктні та інші технології, доступу до будь-якої навчально-методичної інформації, організувати контроль
знань студентів за мінімальний проміжок часу.
Проєктна технологія є одною з інноваційних технологій, метою використання якої є перенесення ініціативної ролі з викладача на студента. Викладач перестає бути транслятором знань, його роль – провідник
до знань. Студент уже не може бути пасивним слухачем, його роль – активний шукач знань. Світ нині наповнений інформацією, яка швидко оновлюється та змінюється, причому її обсяг збільшується в геометричній
прогресії. Тому освіта з її кінцевим продуктом – статичними знаннями занепадає, а натомість виникає освіта
майбутнього, результатом якої є динамічні в просторі та часі компетентності (та їх складники – компетенції).
Стрімкий розвиток науки та техніки, мінливість світу інформації, євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, ставлять нові вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного
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транспорту. Впровадження в освітній процес фахових закладів вищої (передвищої) освіти проєктних технологій сприяє підвищенню якості професійної освіти, що відповідає вимогам часу.
Дослідник Л. Романов наголошує, що використання проєктних технологій у професійній освіті підвищує
ефективність розвитку ключових та фахових компетентностей студентів [14, с. 61].
Реалізація метода проєктів у практичній діяльності відбувається так: підготовчий етап (добір змісту,
план, гіпотези, прогнози); мотиваційний етап (мотиви діяльності); змістовно-діяльнісний (формування компетенцій та компетентностей, активна навчально-дослідна діяльність студентів); підсумковий етап (аналіз
творчої діяльності студентів, одержаних результатів); прогностично-рефлексивний етап (самооцінка діяльності викладачем, аналіз результатів, плани на майбутнє).
Для результативної професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту викладачами
коледжу застосовуються проєктні технології. Вибираючи теми для проєктів, викладачі намагаються сприяти
формуванню ключових та професійних компетентностей у кожного студента, а також реалізації освітньої
мети кожної навчальної дисципліни.
Висновки. Таким чином, реалізація в освітньому процесі комплексу педагогічних умов сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту: розвитку творчого
потенціалу кожного студента, формуванню професійної компетентності, готовності до професійного зростання протягом життя.
Наші подальші дослідження будуть присвячені побудові моделі формування професійної компетентності
майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної професійної освіти в системі «коледж –
університет».
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Malaniuk N. M. Pedagogical conditions of organization of future railway transport specialists professional training
under conditions of lifelong learning
The article reveals and substantiates a number of pedagogical conditions, the fulfillment of which contributes to improving
the quality of professional training of future railway transport specialists under the conditions of lifelong learning. The urgent
problem today is to find ways and methods to improve the quality of professional training of professionals - competitive in
the international labor market due to today's global challenges.
The definition of «pedagogical condition», its interpretation by different authors, as well as the levels of pedagogical conditions (level I, level II) are investigated. The types of pedagogical conditions (organizational and pedagogical, psychological
and pedagogical, didactic) are analyzed.
Considering the preparation of the future specialists of railway transport as a purposeful systematic process, a number
of pedagogical conditions were distinguished: organizational and methodological provision of formation in future railways
workers readiness for professional activity; formation of professional competence of future railway specialists by means of personal-oriented teaching of mathematics; introduction of interactive teaching methods to increase the motivational component of educational activity, formation of students' self-efficacy; usage of information technologies in the process of forming
the future readiness of railway specialists for professional activity; application of the project method to improve the quality
of the future railway specialists’ training. These pedagogical conditions constitute a single complex (set) in which all conditions
are interconnected in different linear and nonlinear relations; all the conditions are equal. The complex of pedagogical conditions for the future railway transport specialists’ training is a set of such circumstances of the educational process, which are
distinguished with regard to the purpose, content, forms, methods and aimed at achieving the result - formation of a railway
transport specialist with professional competence, who is able to be competitive on world labor market and continue life-long
professional growth.
The choice of each pedagogical condition is substantiated, as well as practical ways of its realization are analyzed.
Key words: pedagogical conditions, vocational education, professional training, future specialists of railway transport,
lifelong learning, educational process, quality of education, methodology of professional education.

9

