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У збірнику представлено роботи науковців і практичних працівників з різних регіонів
України і країн світу, в яких розглянуті можливі шляхи розв’язання сучасних проблем
підготовки кадрів автомобільної галузі. Особливе місце серед робіт займають психологопедагогічні, методичні проблеми та підвищення якості підготовки сучасних фахівців в
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3. Европрограммы «МВА» носят еще более общий характер и не всегда
направлены даже на транспортную профильность деятельности предприятий
в регионе, но отличаются новизной в терминологии, постановке задач, их
проблемности и т.д.
Работа современной ведомственной системы ПК в отрасли хорошо
иллюстрируется корпоративным университетом «Горные машины», не
имеющим даже лицензии на оказание образовательных услуг.
В заключение необходимо отметить, что по отчету Фонда социального
страхования на 1.01.2013 г. в Харькове травматизм на транспорте составил
16,8 % (3-е место), а ущерб по страховым выплатам – более 102 млн грн. При
этом вина человека при несчастных случаях составляет 87 % их общего
числа.
Деньги, конечно же, считать нужно, и учеба стоит дорого. Но лучше на
предприятии иметь расходы по КПК, чем на лечение и похороны
пострадавших.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ З КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Кашканова Г.Г., к.пед.н., доцент
Кашканов А.А., к.т.н., доцент
Вінницький національний технічний університет
Підготовка спеціалістів з транспорту і транспортних технологій в
умовах сучасності передбачає високий рівень їхньої компетентності,
максимально сприятливі умови для розвитку особистості. Основна мета
навчання – це створити у студента систему знань, в якій окремі уявлення,
судження, факти асоціативно зв’язані. Математика є фундаментальною
дисципліною, яка виконує низку інтегруючих функцій, тому інтеграція на базі
математики здійснює взаємозв’язки з іншими загально-технічними і
спеціальними дисциплінами.
Складність курсу і щільність потоку інформації з вищої математики в
вузі значно більше, ніж в старших класах середньої школи. В цих умовах
пізнавальна активність студентів у міру накопичення вивченого матеріалу за
триместр падає і навчання проходить в умовах зниженої мотивації. Для
успішного управління системою навчання викладачеві слід заздалегідь
спроектувати педагогічний процес. Значним організуючим і стимулюючим
фактором є кінцевий контроль з боку викладача, що завершує роботу над
темою і оцінює досягнений результат [1].
Всі відомі форми контролю знань можна розділити за їх значущістю на
три основні категорії: підсумкова, рубіжна і поточна. Підсумкова оцінка – це
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оцінка з іспиту, заліку, захисту курсового проекту чи типового розрахунку в
певний термін, ранжує знання з усього предмета або його частини. При цьому
використовують як двобальну так і багатобальну шкалу оцінок. Багатобальна
шкала дає можливість слабопідготовленому студенту, використовуючи
мінімально позитивну оцінку і успішно фінішувати. Альтернативна
двобальна шкала «залік-незалік» дає можливість отримати максимальний
рівень ймовірності достовірної оцінки, а також зробити підхід до ранжування
знань більш вимогливим, особливо в поточному контролі, оскільки вимагає
доопрацювання прогалин в теоретичних і практичних знаннях.
Як правило, для поточного контролю проводять колоквіуми і
семестрові контрольні роботи. З досвіду бачимо, що при традиційному
підході студенти часто недостатньо підготовлені до них. Достатньо
ефективною формою поточного контролю, на наш погляд, є використання
карток з теоретичними питаннями або практичними завданнями,
розрахованих на невеликий проміжок часу (20–25 хвилин), відповіді на які
вимагають аналізу, висновків, простих чисельних розв’язків, використовуючи
основні поняття, теореми, формули.
Сучасні вимоги до фахового рівня майбутніх спеціалістів сприяють
застосуванню інноваційних технологій з використанням ЕОМ. На їх базі нами
розроблено тестовий контроль залишкових знань (наприклад з теми
«Диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь») з
використанням програми MATH TEST. Створений продукт представляє дві
програми «Студент» і «Викладач», які використовуються при тестуванні. За
допомогою першої програми студент реєструється, заповнюючи задані поля
своїми даними та варіант завдання, виданого викладачем. Пройшовши
реєстрацію отримує питання, на які потрібно відповісти. Для цього студент
вибирає правильний варіант відповіді і вказує його в заданому полі. При
закінченні тесту програма «Студент» закривається. Отримані результати
перевіряють за програмою «Викладач». Для покращання захисту програми на
вході потрібно ввести логін і пароль, це забезпечує захист від
несанкціонованого входу, що може зашкодити програмі, – збою при
наступних запусках тестування. Даний продукт має найголовніші функції, але
в подальшій розробці можливе додавання додаткових функцій, які дозволять
використовувати його в різних напрямках тестування.
Одним із прийомів, що входить до методу емоційного стимулювання є
створення на занятті ситуацій захопленості, які одночасно є і методом
контролю отриманих знань. Так нами розроблені варіанти завдань у вигляді
кросвордів для перевірки теоретичних знань студентів. Проведення таких
тест-колоквіумів значно активізує навчальний процес, але він має і слабкі
сторони, такі як великі затрати часу на розробку варіантів завдань,
неможливість проведення в багаточисельній аудиторії та інші [2].
Після завершення вивчення деякого розділу замість традиційної
контрольної роботи можна провести контрольно-ігрове заняття, що має на
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меті дві функції: підготовку до підсумкової контрольної роботи і власно її
проведення. Якщо друга функція тривіальна, то перша є базовою, оскільки
традиційна організація підготовки обмежується тільки закликом
підготуватися. Змагаються дві групи студентів. Кожен студент обох груп
складає контрольну роботу для групи суперників, завдання повинно бути
розв’язаним і проконтрольоване викладачем. Роботу перевіряє викладач або
студенти, кожен свій складений варіант.
Контроль теоретичних знань, запропонований нами, може бути
прикладом організації колоквіумів в умовах, коли знята кількість годин у
навантаженні викладача для їх проведення, а вимога оцінки студентів в
умовах кредитно-модульної системи залишилась.
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ВНЗ І РИНОК ПРАЦІ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ
Кищун В.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Навчальні плани підготовки бакалаврів згідно з галузевими
стандартами вищої освіти України за напрями підготовки 6.070106
«Автомобільний транспорт» і 6.070101 «Транспортні технології (за видами
транспорту)», як відомо, передбачають три види практики: навчальну,
технологічну і виробничу. Окрім того, для спеціалістів і магістрів
спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» у Луцькому НТУ у
навчальний план включені, відповідно, переддипломна і науково-виробнича
практики.
Таким чином, студенти (переважно старших курсів) отримують
можливість застосувати теоретичні знання, набуті в університеті
безпосередньо під час виконання конкретної роботи. Тобто зв’язок між
навчальним закладом і ринком праці продовжується, якщо вважати початком
таких контактів направлення на навчання студентів коштом підприємств,
зацікавлених у підготовці фахівців для власних потреб.
Слід також зауважити, що рекомендована галузевим стандартом
тривалість проходження практик в обсязі трьох кредитів ECTS не зовсім
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