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Метою розробки і впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання є 
підвищення якості знань і професійної компетенції фахівців, що випускаються вищою школою. В 
“Національній доктрині розвитку освіти” передумовою створення розвинутого громадського 
суспільства підкреслено необхідність підготовки досвідчених, моральних, мобільних, 
конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії”. Випускник 
вищого навчального закладу, на жаль, здебільшого не володіє умінням об'єктивно відшукувати 
взаємоприйнятне вирішення проблеми виробництва, не розуміє того, що життя, людська 
діяльність мають імовірнісний, багатоваріантний характер, що часто порушує наші плани та 
сподівання. 

У зв’язку з цим організація і управління самостійною колективною навчальною діяльністю 
студентів не тільки є основою моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, а й 
виконує істотну виховну функцію, прищеплюючи студентам навички ділового міжособистісного 
спілкування і взаємодії традиційних методик навчання лише частково може вирішувати завдання з 
удосконалювання підготовки сучасного інженера. Справа в тому, що традиційні методики 
охоплюють лише два з трьох рівнів освоєння знань студентами: 
1) знання про об'єкти своєї майбутньої діяльності; 
2) уміння вирішувати окремі практичні завдання, які пов'язані зі створенням і функціонуванням 
об'єктів професійної діяльності. 

Основні труднощі з надбання студентами умінь і навичок з працеохоронної діяльності 
пов'язані з тим, що вони, як правило, носять колективний характер, оскільки переважна більшість 
управлінських рішень у цей сфері приймається керівником в процесі активної взаємодії з колегами 
по роботі й охоплює значну частину реальних виробничих проблем. 

Як підтверджують багаторічні спостереження компетентність працеохоронної діяльності 
успішно формуються і закріплюються студентами на імітаційних заняттях, у процесі яких 
використовується моделювання елементів реальної виробничої діяльності. За основу цих занять 
прийняті дидактичні принципи, що застосовуються в інтерактивних освітніх методиках і перевірені 
в практиці розробки і впроваджені ситуаційних завдань. 

Працеохоронна діяльність, що моделюється, та її колективний характер, який передбачає 
рольовий розподіл функцій між учасниками заняття подібно до їхнього призначення на реальні 
посади. Ці ролі відображаючи зміст і характер взаємодії людей у реальній виробничій обстановці, 
активно сприяють формуванню і розвитку у студентів навичок командної роботи і ділового 
спілкування. Як свідчать результати спостережень і педагогічного діагностування, застосування 
моделювання працеохоронної діяльності в навчальному процесі ініціює самостійну активність 
студента, пробуджує і розвиває його творчі здібності, активізує прагнення до досягнення 
оптимального результату і сприяє набуттю компетентності у сфері організаційної та управлінської 
діяльності з охорони праці в умовах виробництва 

Класичним прикладом заняття, яке отримало поширення і в інших вищих та середніх 
спеціальних закладах освіти м. Харкова, є ігрове заняття "Розслідування нещасного випадку на 
виробництві", що розроблено колективом авторів кафедри «Охорона праці та навколишнього 
середовища» НТУ «ХПІ». 

Методика навчання аналіз ситуації з розігруванням ролей складається з проблемного 
методу навчання і колективного взаємонавчання. Проблемний метод являє собою дії для 
вирішення кількох завдань: 
- з’ясування причинно-наслідкованного зв’язка у розслідувані нещасного випадку; 
- з’ясування категорії нещасного випадку; 
- визначення заходів з попередження подібних нещасних випадків. 



Метод колективного взаємонавчання включає наступні дії студентів: 
- організована дискусія дозволяє розвинути навички розумової діяльності, спостерігається 
мобілізація, активізація набутих знань; 
- працюють слухова, зорова, вербальна пам’ять. 

При використанні означеного методу у викладача зникає необхідність у зменшені темпу 
одних і понуканні інших студентів, що позитивно відображається на складанні доброзичливих 
стосунків у академічних групах. 

Запропоновані студентам для аналізу конкретні виробничі ситуації розроблені з урахуванням 
професійної спрямованості підготовки фахівців машинобудівного профілю і визначаються як 
рівень потенційної здійсненності моделювання працеохоронної діяльності у навчальному процесі, 
включаючи імітацію розслідування. Метод колективного зваємонавчання включає наступні дії 
студентів: 
- організована дискусія дозволяє розвинути навички розумової діяльності, спостерігається 
мобілізація, активізація набутих знань; 
- працюють слухова, зорова, вербальна пам’ять. 

Необхідно особливо зупинитися на моральному аспекті даного заняття. Учасники заняття 
усвідомлюють відповідальність за вірогідність встановлення причин технічного, організаційного і 
психологічного характеру, що призвели до нещасного випадку. Дослідження автором проблеми 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів переконливо показали, що особливого 
значення для активізації сприйняття ними навчального матеріалу набуває процесуальний мотив, 
безпосередньо пов'язаний з організацією навчання. Студента він змушує вчитися, використовуючи 
сам процес навчання, що створює емоційне задоволення від інтелектуальної активності, від 
незвичайної подачі навчального матеріалу. Це зобов'язує педагогів шукати ефективні методики 
навчання, які б змогли зацікавити студента своєю творчістю, можливістю виявити свої знання при 
вирішенні складених виробничих і життєвих проблем. 
 


