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дженнях. Охарактеризовано типовi завдання майбутнх iнженерiв-педагогiв. Описано 
особливостi формування особистостi майбуттх iнженерiв-педагогiв у процеЫ самостт-
ног роботи з педагогiчних дисциплт. Розглянуто питання розвитку самостiйностi як про-
фестно важливог якостi особистостi студентiв тженерно - педагогiчних спещальностей 
у процеЫ самоосвти, самооцтювання i самоконтролю. Запропоновано види самосттног 
роботи студентiв iнженерно-педагогiчних спещальностей при виконаннi тзнавальних за-
вдань з дисциплти "Дидактичн основи профестног освти". 
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Постановка проблеми. У Нацюнальнш доктрин' розвитку освГти Украши у 
X X I столГтп проголошено: „Головною метою державног полГтики розвитку освГти е 
створення умов для розвитку особистостГ i творчог самореалГзацп кожного громадя-
нина Украши, виховання поколшня людей, здатних ефективно працювати i вчитися 
впродовж життя" [9, с. 4]. Оновлена система освГти потребуе ефективних форм, мето-
дГв i засобГв тдготовки викладачГв новог генерацп, здатних керуватися принципами 
педагопки ствпращ, упроваджувати гумашстичнГ принципи добра й справедливость 
Одшею з умов шдвищення ефективностГ навчального процесу е оптимальна оргашза-
цд'я самостшно'г роботи студенп'в вищих навчальних закладГв. Це пояснюеться тим, що 
самостштсть необхщна не тшьки для процесу самоосвГти, але й для можливост' за
стосування здобутих знань на практищ. 

Людство помГтно змшюе орГентири в бГк демократа й поваги до особистостГ. 
Це веде до необхГдносп радикальног модершзаци освГти. Тому, починаючи з 2003 р., 
Украгна робить кроки з реформування системи освГти в напрямГ вимог Болонського 
процесу. 

Болонська система передбачае кредитно-модульну технолопю, яка мае свог 
особливосп: вивчення навчального матерГалу в шдивщуальному темпГ; домГнування 
самостГйног шзнавально'г дГяльностГ; створення спецГальних дидактичних матерГалГв 
для самостГйног роботи; змГна функцш викладача (органГзацГя, керГвництво, загальна 
орГентащя в навчальному матерГалГ, консультування, контроль); змша позицГг студен
та (шщГативнГсть у режимГ роботи над навчальним матерГалом, самостГйне плануван-
ня своег роботи, вГдповГдальнГсть за виконання намГчених планГв тощо). 

Болонська система орГентована на формування й розвиток студентв як 
суб'ектГв навчального процесу й спрямована на саморозвиток i самоактуалГзащю сту-
дентГв через ГндивГдуалГзацГю та самостшну пГзнавальну дГяльнГсть. 
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В епоху активного реформування системи украгнськог вищог школи скорочу-

еться число аудиторних занять, зростае частка матерГалу, що вивчаеться студентами у 
вищих навчальних закладах самостшно. У навчальних планах визначено загальний 
обсяг годин, передбачений на вивчення того або шшого навчального курсу. Поза 
сумшвом, збшьшення частки самостшно'г роботи студенпв у навчальних планах ви-
щог професшно'г освГти передбачае розроблення нових дидактичних тдходГв для гли-
бокого освоення навчального матерГалу, принципово новог навчально-методичног л ь 
тератури, перегляд навчально-методичног документацп. 

У вищш професГйнГй школГ утворився розрив мГж глобальними потребами сус-
шльства й результатами освГти, мГж об'ективними вимогами часу й загальним недо-
статшм рГвнем освГченостГ, мГж професшною орГентацГею та потребами особистостГ в 
гармоншному задоволеннГ рГзноманГтних пГзнавальних штереав, мГж сучасними ме-
тодологГчними тдходами до розвинених наук i архагчними формами гх вивчення. 

Одним Гз шляхГв подолання цих проблем е удосконалення оргашзацп процесу 
навчання у вищш школГ завдяки впровадженню нових форм i методГв самостшно'г ро
боти з метою формування у студенпв здатностГ до самоосвГти, прагнення до постш
ного професГйного самовдосконалення. 

Анал1з останшх досл1джень i публикаций. Питання оргашзацп навчальног дГя
льностГ студентГв Гнженерно-педагогГчних спецГальностей розглянуто в публшащях 
А. Ашерова, Л. Горбатюк, Н. Зошно'г, В. Кислякова, О. Коваленко, В. Логвиненка, 
Л. Назаровог, Г. Плева, Т. Яковенко та шших. Ц' дослГдження визначають особливос-
тГ оргашзацп самостшно'г роботи студентГв в умовах вищог Гнженерно-педагопчно'г 
школи. Проте питання формування особистостГ студентГв Гнженерно-педагопчних 
спецГальностей в процесГ самостшно'г роботи не було детально дослщжено. 

Метою дослГдження е висвГтлення особливостей становлення майбутнГх 
шженерГв-педагопв в процесГ самостшно'г роботи з педагопчних дисциплш. 

Виклад основного матерiалу. СамостГйна робота стала основною не тшьки 
для заочного й дистанцшного, але й очного навчання. На думку бшыпосп вчених 
(В. Загвязинський, М. Буланова-Топоркова, Н. Басова та ш.), саме самостшна робота 
студентГв формуе готовшсть до самоосвГти, створюе базу неперервног освГти (освГта 
впродовж життя), можливГсть пГдвищувати свою квалГфГкащю, а якщо потрГбно, 
перенавчатися, бути свщомим й активним громадянином i творцем. 

1нженерно-педагогГчна освГта - складова частина професшно-педагопчно'г -
стае одшею з ключових ланок, яка визначае якГсть i перспективи розвитку вае'г сис
теми освГти. 

КонцепцГя навчання шженерГв-педагопв характеризуеться глибокою штегращ-
ею шженерно'г, виробничог й психолого-педагопчно'г тдготовки. Майбутнш шженер-
педагог повинен бути готовий до виконання професшно-педагопчних видд'в дГяльнос
тГ: професГйне навчання, методична робота, виробничо -технологична, оргашзацшно-
управлГнська, науково-дослГдна, культурно-просвГтницька дГяльнГсть. Усе це передба
чае штегращю в особГ викладача професшно-технГчно'г освГти загальног i професшно-
педагопчно'г культури, розвиток i загальнокультурног, управлшсько'г, спещальног, i 
психолого-педагопчно'г компетентностГ, професшно'г мобГльностГ [6]. 

шженерно-педагопчна освГта е синтезом i рГвноцГннГстю двох основних ком
понентов: гуманГтарно-соцГального i професГйно-технГчного. ЗмГстом гумаштарно-
сощальног, тобто педагопчно'г дГяльностГ шженера-педагога, пГдготовленого в систем' 
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професшно'г освГти, е професГя як вГдносно постшний вид трудовог дГяльностГ. Вш ха-
рактеризуеться спещальними знаннями й умГннями, а також способами й характером 
взаемодп людини з тими або шшими технолоп'ями, тобто це дГяльнГсть, спрямована 
на реалГзащю педагоп'чно'г спецГально оргашзовано'г взаемодп, сукупнГсть усвщомле-
них дш викладача i студентГв. ЯкГсною ощнкою ще'г дГяльностГ буде вмГння оргашзу-
вати цей процес згГдно з педагоп'чною та виробничою технологГею й, по можливост', 
точнГше i i реалГзувати. 

Ми переконанГ, що дослГдження особливостей формування особистостГ шже-
нера-педагога необхщно почати з аналГзу дефшщш поняття „Гнженер-педагог", оскь 
льки саме в ньому у синтезованому виглядГ подана сутшсть даног дГяльностГ. 

Поняття „Гнженер-педагог" мае подвшний характер: з одного боку, „шженер 
вГдповГдного профшю", з шшо'г - „педагог", що поеднуе психолого-педагоп'чнГ i ме-
тодичш знання, умГння i навички [5]. 

Термш „Гнженер" використовуеться, коли пращвнику для виконання свогх 
професГйних функций необхГдна технГчна освГта. Але узагальненого поняття „Гнже
нер" недостатньо для встановлення сфери дГяльностГ пращвника, тому застосовують-
ся доповнення: шженер-будГвельник, шженер-конструктор, Гнженер-механГк, шже-
нер-економГст. 

Семантика другого компонента - „педагог" - особа, фахом яког е навчання й 
виховання дГтей [14]. Значення слова „педагог" ширше, шж „викладач" i „вчитель". 
Слово „Гнженер-педагог" належить до типу складання основ слГв з твГрним вГдношен-
ням, при якому обидвГ частини означають едине поняття i поеднують у собГ ознаки 
обох основ. 

Поняття „Гнженер" i „педагог" мають достатньо широкий дГапазон застосуван
ня, оскшьки межГ мГж науковим змГстом тГег чи шшо'г професп i галуззю використання 
не завжди чГтко прослГдковуються. 

ПрофесГограма ж кожного з них мютить рГзний комплекс знань, умшь i нави-
чок з рГзною професГйною орГентацГею. Саме Гз цГег причини ускладнено визначення 
поняття „Гнженер-педагог". 

Складшсть, а пГдчас i протирГччя Гнженера-педагога як особистостГ i як викла
дача В. Безрукова пояснюе тим, що шженерно-педагоп'чна дГяльнГсть е сплавом дГя
льностГ в двох системах - „людина-людина" i „людина-техшка", Гншими словами -
поеднання гумаштарного i технГчного типГв пращ [1, с. 69]. 

О. Маленко наголошуе: „...обсяг i змГст поняття „Гнженер-педагог" необхщно 
розглядати як комплексне поеднання сустльних, загальнонаукових, Гнженерних, пси-
холого-педагогГчних i методичних компонентГв, яюсне засвоення яких дае можливГсть 
особистостГ вщповГдною мГрою найбГльш повно виконувати покладеш на нег функцГг" 
[8, с 41].. 

ВГдомий росГйський дослщник професГйного становлення особистостГ Гнжене
ра-педагога Е. Зеер зазначае: „1нженер-педагог". Що це? ПрофесГя, квалГфГкащя чи 
звання? Поняття поеднуе два слова „Гнженер" i „педагог". Яке з них е провщним? Чо-
му "Гнженер" на першому мющ, а не навпаки , як це було на початку становлення ш-
женерно-педагоп'чно'г освГти?". Вш констатуе: „Поеднання слГв „Гнженер-педагог" не 
означае „Гнженер" плюс „педагог", а приводить до утворення нового поняття" [3, 
с. 16]. 
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АналГзуючи особистГсть i дГяльнГсть шженера-педагога, Е. Зеер виокремлюе в 

його пращ три компоненти: педагопчний, Гнженерно-техшчний i виробничо-
технологГчний (робочий) [3, с. 39]. 

Як стверджуе А. Сейтешев, шженера-педагога часто ощнюють тшьки як пред-
метника-викладача загальнотехшчних i спецГальних дисциплш або Гнструктора тру
дового навчання. Однак „щоб бути сьогодш хорошим педагогом - предметником або 
вчителем пращ, необхщно бути професюналом-педагогом, який мае широку наукову 
культуру, умшня знаходити оригшальш способи викладу i штерпретацп навчального, 
позанавчального матерГалу, а також вГртуозним майстром, виконавцем трудових при-
йомГв. ВГн вчить не тшьки знати i умГти, але i мислити, не тГльки розумГти, але й вГд-
чувати" [12, с. 271]. 

На думку А. Сейтешева, „готовшсть шженера-педагога до професшно'г дГяль
ностГ багато в чому залежить вГд глибини його загальношженерних, загальнотехшч-
них, загальноосвГтнГх, загальнометодичних, психологгчних, загальнопедагогГчних, 
професГйно-прикладних знань i умшь" [12, с. 273]. ДослГдник констатуе, що „потрГбен 
педагог, який володГе Гнженерною освГтою i вищою робГтничою квалГфГкацГею, а не 
Гнженер, який мае деяку педагопчну пГдготовку" [12, с. 301]. 

Педагопчну дГяльнГсть шженера-педагога як викладацьку бачить 
М. Цирельчук, але в щ'й дГяльностГ вш виокремлюе не тшьки педагоп'чний складник, 
а й шженерно-техш'чний [16, с. 264]. 

Л. Тархан пояснюе сутшсть шженерно-педагоггчно'г пращ тим, що „Гнженер-
педагог е не просто реалГзатором дГяльностГ, а i i организатором i управлшцем" [15, 
с. 59]. Вона вважае, що Гнженер-педагог повинен бути тдготовлений „як в шженерно-
техшчному, так i педагогГчному планГ: щоб викладати спещально -технГчнГ дисципль 
ни, вш повинен досконало освогти профшьну Гнженерно-технГчну спецГальнГсть, а та
кож отримати робочу квалГфГкащю не нижче того розряду, який отримують учш ПТУ, 
коледжу; щоб квалГфГковано оргашзувати педагогГчну дГяльнГсть, вГн повинен засвог-
ти безлГч позицГй: дидакта, вихователя, проектувальника, методиста, оргашзатора дГ
яльностГ i миследГяльнГсних процесГв та шип" [15, с. 60]. 

Виходячи з того що шженерно-педагопчна дГяльнГсть е складним штегральним 
утворенням, О. Коваленко в професшнш шдготовщ шженера-педагога виокремлюе 
професшно-шженерний та професГйно-педагогГчний складники, якГ формуються за 
аналогГчними правилами i мають загальнГ закономГрностГ [6, с. 8]. 

Т. КалшГченко шдкреслюе, що „Гнженерно-педагогГчна дГяльнГсть складаеться 
одночасно з двох самостшних i тюно пов'язаних компонентГв: Гнженерного i педаго-
гГчного. Причому цей зв'язок повинен знайти вщображення в процесГ професшно'г пГ-
дготовки ГнженерГв-педагогГв, оскГльки шженерно-педагоггчна освГта - це едина, щль 
сна система. З метою визначення структури професшно'г дГяльностГ ГнженерГв-
педагогГв варто розглянути структуру шженерно'г i педагогГчног дГяльностГ" [4, с. 79]. 

Як зазначае О. Пономарьов, у структур' професшно'г дГяльностГ фахГвця прак
тично будь-якого профшю можна видшити типовГ завдання, якГ йому доводиться ви-
рГшувати в процесГ практичного здшснення цГег дГяльностГ, i типовГ функцГг, якГ ста-
новлять i i сутшсть, змГст i структуру. При цьому завдання зазвичай бшьше вщобра-
жають стратегГчнГ цГлГ, а функцп - переважно оперативнГ i тактичш цГлГ професГйног 
дГяльностГ [11, с. 16]. 
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Дотримуючись концепцп розвитку шженерно-педагопчно'г освГти в Укра'гш, ми 

вважаемо за дощльне при визначенш типових завдань шженера-педагога дотримува-
тись методики В. Семиченко [13]. Серед великог кГлькостГ типових завдань, якГ стано-
влять сутнГсть змюту дГяльностГ Гнженера-педагога, ми виокремлюемо таю основы 
типовГ завдання [5]: 

• аналГз нормативних положень, вщповщних шструкцш та правил, технГчног 
документацп; 

• дГагностика, аналГз i фГксування показник'в, умов i результатГв педагогГчного 
або виробничого процесу, особистостГ i колективу учшв або робГтникГв та атестащя 
робочих мГсць; 

• прогнозування розвитку педагопчних систем тдготовки робГтничих кадрГв 
або технГчних систем вГдповГдног галузГ; 

• визначення цГлей педагогГчного або виробничого процесу; 
• структурування та дозування навчально-змютового матерГалу професшно'г ш-

дготовки робГтника та подальшого шдвищення його квалГфГкацп; 
• вГдбГр, аналГзування, адаптацГя, узагальнення i систематизацГя педагопчно'г та 

техничног шформацп вГдповГдног галузГ виробництва; 
• розроблення технологГй та системи контролю педагогГчного та виробничого 

процесу; 
• укладання методичних рекомендаций, розроблення плашв робГт, г р а ф т в , по-

яснювальних записок, технолопчних карт, схем, шструкцш, дидактичних матерГалГв; 
• забезпечення умов ефективного i безпечного навчання i виробництва; 
• випробування i впровадження в експлуатащю навчального i виробничого об-

ладнання та засобГв, нагляд за гх станом i експлуатащею; 
• розподГл учнГв або робпниюв за певними ознаками та добГр вГдповГдних за

вдань для кожног групи; 
• розроблення пропозицГй i заходГв з удосконалення педагогГчного i виробни

чого процесГв та участь в гх реалГзацп; 
• звишсть за затвердженими формами, створення навчальног або виробничог 

атмосфери, мотивування, стимулювання, мобшзащя, координацГя i регулювання дГя
льностГ учшв або робГтникГв, розкриття загальнолюдського сенсу та ГндивГдуальног 
значущосп подГй та явищ; 

• спрямування навчально-шзнавально'г дГяльностГ учнГв на оволодшня вщповь 
дними професГйними компетенцГями або дГяльностГ робГтникГв на прояв творчог ш ь 
цГативи, рацГоналГзацГг, винахГдництва i прагнення пГдвищення своег професГйног 
квал1фшацп; 

• спрямування психГчного розвитку i процесу формування якостей особистостГ 
учня або робГтника вщповщно до вимог сусшльства i виробництва; сприяння сощаль 
зацГг учня або молодого робГтника вщповщно у навчальному закладГ або на виробни-
цтвГ;ознайомлення з передовим виробничим досвщом; 

• контроль виконання встановлених вимог, дГючих норм, правил i стандартГв; 
• оцГнювання i облГк результатГв дГяльностГ учнГв або робГтникГв; 
• формування почуття гордост' за надбання нацГональног культури i виробниц-

тва; 
• надання допомоги в адаптацп до навчання i роботи в умовах культури шшо'г 

держави. 
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Необхщно зауважити, що виконання всього комплексу вищезазначених за

вдань дозволяе шженеру-педагогу трансформувати предмет пращ у необхщний про
дукт. Предметом пращ шженера-педагога може бути особистГсть учня або матерГал, 
мехашзм, природний об'ект тощо. Продуктом його дГяльностГ е квалГфГкований робь 
тник або вщповщна конкурентоспроможна продукщя. Таким чином, на нашу думку, 
Гнженер-педагог - фахГвець з вищою штегрованою педагопчно-технГчною освГтою, 
який здГйснюе управлшня навчальною або виробничою дГяльнГстю. ЗмГст тдготовки 
шженера-педагога повинен грунтуватися на функщональнш моделГ майбутньог про-
фесшно'г дГяльностГ i забезпечувати формування у нього навичок вирГшення штегро-
ваних як для педагога, так i шженера типових завдань та професшно важливих якос-
тей особистостГ [5]. 

Наступним етапом нашого дослГдження е аналГз особливостей формування 
особистостГ майбутнього шженера-педагога в процесГ самостшно'г роботи. 

У професшнш дГяльностГ шженера-педагога виокремлюють чотири групи фун-
кщй [5]: 

1. Навчальна, виховна, розвиваюча, мотивуюча; 
2. Конструктивна i дослщницька; 
3. Оргашзаторська й комушкативна; 
4. Самовдосконалення. 
РеалГзацГя професшних функцГй спричиняе утворення трьох основних шдстру-

ктур особистостГ Гнженера-педагога: професшно'г спрямованостГ, професшно'г компе-
тентностГ, професшно важливих якостей особистостГ [3; 6]. 

ПрофесГйна спрямовашсть - це штегральна якють особистостГ, що визначае 
ставлення до професп, потребу у професшнш дГяльностГ та готовшсть до нег. До яко
стей, що характеризують спрямовашсть особистостГ, треба вГднести: професшну по-
зицГю, професГйно-цГннГснГ орГентацп, мотиви, покликання до Гнженерно-педагопчно'г 
дГяльностГ. А також громадську актившсть, домшантшсть, соцГальний оптимГзм та Гн. 
[3]. . . . . . . . 

ПрофесГйна компетентшсть - це рГвень обГзнаностГ, авторитетност' Гнженера-
педагога, що дозволяе йому продуктивно вирГшувати навчально-виховнГ завдання, я к 
виникають у процесГ тдготовки квалГфГкованого фахГвця, формування особистостГ 
шшо'г людини. До структури професшно'г компетентност входять: суспГльно-
полГтична обгзнашсть, психолого-педагогГчна ерудицГя, Гнженерно-технГчна шдготов-
ка, педагоп'чна технГка, вмГння i навички з робочог професп широкого профшю та ш-
ше. ПрофесГйно важливГ якостГ - це система стшких особистих якостей, що створю-
ють можливють успГшного виконання професшно'г дГяльностГ [3]. 

Управлшня навчально-виховним процесом потребуе вГд Гнженера-педагога ш-
тересу до громадськог роботи, схильностГ до оргашзаторсько'г дГяльностГ, здатностГ 
вГдображати психологгчний настрш навчальног групи, наявнГсть установки на досяг-
нення успГху, високог якост' навчально-виховног роботи, особливог чутливостГ до м ь 
жособистГсних вГдносин, вмГння проектувати та створювати педагопчш ситуацп, аде
кватно i швидко реагувати на гх змГни, вимогливостГ, практичног спрямованостГ розу-
му, критичностГ, вГдповГдальностГ. 

РеалГзацГя навчальног функцп потребуе вГд Гнженера-педагога схильностГ дд'ли-
тися свогми знаннями, вмшнями, досвГдом, здатностГ передавати гх Гншим, логГчно i 
дГалогГчно мислити, мГркувати, доводити. 1нженер-педагог повинен вмГти аналГзувати, 
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вщбирати науково-техшчну шформащю i структурувати i i у навчальний матерГал, д ь 
агностувати можливГ познавальш труднощГ учнГв, проектувати i створювати проблем
но ситуацп, конструювати стратеггчнГ i тактичнГ цГлГ навчання. 

Все вищевикладене може бути узагальнено в психограмГ Гнженера-педагога [5]: 
1. Професшно-педагопчна спрямовашсть: Гдейна переконанГсть, громадська 

актившсть, схильнГсть до домГнування, соцГальний оптимГзм, колективГзм, професГйна 
позицГя i покликання до шженерно-педагопчно'г дГяльностГ; 

2. Професшно-педагоп'чна компетентность: суспГльно-полГтична обГзнанГсть, 
психолого-педагогГчна ерудицо'я, Гнженерно-технГчний кругозГр, педагогГчна технГка, 
комп'ютерна подготовлешсть, умГння i навички з робочог професп, загальна культура; 

3. Професшно важливГ якостГ особистостГ: самостшшсть, органГзованГсть, со-
цГальна вГдповГдальнГсть, комушкатившсть, самокритичнГсть, вимогливГсть, креатив-
нГсть у галузГ педагопчно'г та виробничо-технологгчног дГяльностГ, прогностичш зддб-
ностГ, здатнГсть до вольового впливу, емоцшна чуйнГсть, доброта, тактовшсть, рефле
ксГя на свою поведшку, професГйно-педагогГчне мислення, технГчне мислення, довь 
льну увагу, педагогГчна спостережливГсть; 

4. ПсиходинамГчнГ властивостГ: врГвноваженГсть, емоцшна стшкГсть, високий 
темп психГчног реакцп, успГшнГсть формування навичок, пластичнГсть. 

Зупишмося бГльш детально на розвитку таког професГйно важливог якостГ осо
бистостГ, як самостшшсть. ДослГдження саме цо'е'г професГйно важливог якостГ обумо-
влено тим, що аналГз педагопчних дослщжень оргашзацп самостшно'г роботи студен
тГв разом з рГзними пГдходами до i i визначення виявив однакову мету самостшно'г на-
вчальног дГяльностГ студентГв - розвиток таког риси особистостГ, як самостшшсть, 
тобто здатностГ оргашзовувати i реалГзовувати свою дГяльнГсть без стороннього керь 
вництва та допомоги [7, с. 11]. 

Самостшшсть е необхщною умовою ефективностГ будь-яког дГяльностГ: навча-
льног, виробничог, громадськог, розумовог, тзнавально'г та Гн. Вираження самостшно-
стГ особистостГ - вчинки, дп, висловлювання, оцГнка особистостГ стосовно як тих, хто 
оточуе, так i самог себе. Тобто самостГйнГсть - це не риса волГ або характеру, а бшьш 
складна, штегративна особистГсна риса. СамостГйнГсть зГставляеться Гз самореалГзащ-
ею особистостГ, з i i актившстю щодо внутрГшнього спонукання, без зовшшнього при-
мушення, з вщносною незалежнГстю. Вищому рГвню розвитку самостшносп властивГ 
продуктивний творчий характер дГяльностГ, нестереотипшсть рГшень, що приймають-
ся, вчинив, дГй самог особистостГ [10, с. 157-158]. 

Пщ час навчання самостГйнГсть виявляеться у формГ самоосвГти, самооцшки та 
самоконтролю. 

Розгляньмо детальнГше формування самостшносп як професГйно важливог ри
си Гнженера-педагога в процесГ виконання тзнавальних завдань з педагопчних дис-
циплш. У нашому дослщженш ми пропонуемо таю види самостшно'г роботи студентГв 
при виконанш пГзнавальних завдань: робота з подручником та навчальною лГтерату-
рою; робота з довщковою лГтературою; самостГйнГ спостереження; графГчнГ роботи 
малого обсягу. 

НаведГмо конкретнГ приклади видГв самостшно'г роботи студентГв Гнженерно -
педагопчних спецГальностей при виконанш системи пГзнавальних завдань з дисцип-
лГни "Дидактичш основи професшно'г освГти": 
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1. Робота з подручником та навчальною лГтературою. Цей вид самостшно'г ро

боти полягае в самостшнш обробщ студентом друкованого матерГалу, закршлент йо
го, виявленн самостшносп в навчаннГ. СамостГйна робота з навчальною лГтературою 
- один з найбшьш важливих методГв самоосвГти й здобуття систематичних i стшких 
знань. Робота з пГдручником та навчальною лГтературою застосовуеться на всГх ета-
пах виконання пГзнавальних завдань та полягае в у м ш т працювати з навчальною лГ
тературою, аналГзувати й зГставляти рГзнГ теоретичнГ вщомосп. Наприклад, при вико-
наннГ пГзнавальних завдань репродуктивного рГвня (1-го типу) студентам необхщно 
заповнити таблиц' або схеми з використанням тдручниив , навчальних поабниоав, 
конспектГв лекцГй тощо; при виконанн пГзнавальних завдань реконструктивного рГв
ня (2-го типу) студенти використовують навчально-методично посГбники для самос-
тшно'г роботи, в яких наведено приклади виконання завдань; при виконанн пГзнава
льних завдань творчого рГвня (3-го типу) студенти формують каталоги навчальног л ь 
тератури з певних тем в паперовому або електронному виглядГ. 

2. Робота з довщковою лГтературою (статистичними збГрками, довГдниками з 
окремих галузей знань, словниками, енциклопедГями). Цей вид самостшно'г роботи 
використовуеться при виконанн пГзнавальних завдань реконструктивного та творчого 
рГвтв (2-го, 3-го тит'в). Наприклад, при розробленнГ планГв-конспекпв урокГв, конс
пектГв вступного шструктажу, шструкцшно-технологочних карт студенти використо
вують не тшьки навчальну, але й довщкову лГтературу (психологГчнГ та педагоп'чнГ 
словники, енциклопедп, технГчну та нормативну документацию). 

3. СамостГйнГ спостереження. Самостшт спостереження використовуеться 
студентами при виконанн пГзнавальних завдань реконструктивного рГвня (2-го типу), 
а саме т д час спостережень за студентами групи з метою аналГзу та моделювання ре-
альних навчальних педагогГчних ситуацш, складання щоденника педагогГчних спо-
стережень. 

4. ГрафГчн роботи малого обсягу. Виконання цього виду робГт здГйснюеться 
т д час виконання пГзнавальних завдань реконструктивного рГвня (2-го типу) - розро
блення дидактичного забезпечення навчального процесу (шструкцшно -технологгчних 
карт, активного роздавального матерГалу, плакатГв та мультимедшних презентацГй). 

Таким чином, можна зробити висновок, що при виконанн системи пГзнаваль
них завдань з педагогГчних дисциплш самостГйнГсть у формГ самоосвГти формуеться 
т д час здГйснення рГзних виддв самостГйних робГт (робота з пГдручником та навчаль
ною лГтературою, робота з довщковою лГтературою, самостшн спостереження, графь 
ч н роботи малого обсягу). 

Таким чином, ми розглянули особливосп формування особистостГ шженера -
педагога вщ абГтурГента до випускника в процесГ самоосвГти, самоконтролю й самоо-
цшки та мГсце самостшно'г роботи в становленнГ особистостГ шженера-педагога. 
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УДК 378.177 

Т. Е. Финогеева 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ В 
ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Выполнен анализ понятия "инженер-педагог" в педагогических и психологических 
исследованиях. Охарактеризованы типовые задания будущих инженеров-педагогов. Опи
саны особенности формирования личности будущих инженеров-педагогов в процессе са
мостоятельной работы по педагогическим дисциплинам. Рассмотрен вопрос развития 
самостоятельности как профессионально важного качества личности студентов инже¬
нерно-педагогических специальностей в процессе самообразования, самооценки и самоко
нтроля. Предложены виды самостоятельной работы студентов инженерно-
педагогических специальностей при выполнении системы познавательных заданий по дис¬
циплине "Дидактические основы профессионального образования ". 

Ключевые слова: инженер-педагог, профессиональное самосовершенствование, 
профессиональная направленность, профессиональная компетентность, самостоятель¬
ная работа, педагогические дисциплины, психограмма инженера-педагога, система позна¬
вательных заданий, самообразование, самооценка, самоконтроль. 

UDC 378.177 

T. Finohieieva 

FORMATION OF T H E PERSON OF T H E F U T U R E T E A C H E R - E N G I N E E R S IN 
T H E INDEPENDENT W O R K IN P E D A G O G I C A L SUBJECTS 

It is proved that in higher vocational school a gap between the needs of the global society 
and education outcomes between the objective requirements of time and the general lack of edu¬
cational level, between professional orientation and identity needs to meet a variety of cognitive 
harmony of interests between modern methodological approaches developed and sciences archaic 
forms of learning. We believe that one way to overcome these problems is to improve the organi¬
zation of the learning process in higher education through the introduction of new forms and 
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methods of self-study in order to develop students' capacity for self-education, commitment to 
continuous professional improvement. It is proved that engineering pedagogical education is a 
synthesis and equivalence of two main components: humanities and social and vocational. The 
analysis of the concept of „ teacher-engineer" in educational and psychological research. It was 
found that the teacher-engineer - a specialist with higher integrated pedagogical and technical 
education, which manages educational and productive activities. It was determined that future 
teacher-engineer must be prepared to perform professional and educational activities: training, 
methodical work, industrial-technological, organizational, managerial, research, cultural and 
educational activities. It is proved that the professional teacher-engineer activities divided into 
four groups of functions: educational, developing, motivating, and constructive research, organi
zational and communicative, self-improvement. The basic substructure of the individual teacher-
engineer: professional orientation, professional competence, professional-important personality. 
Characterized by the typical tasks of the future teacher-engineers. Described features of identity 
formation of future teacher-engineers in the process of independent work on pedagogical 
disciplines. The question of independence is an important professional and personal qualities of 
students of engineering pedagogical specialities in the process of self-education, self-esteem and 
self-control. Proposed types of independent work of students of engineering pedagogical speciali
ties in the performance of cognitive tasks in the discipline „ Didactic principles of professional 
education ". A following independent work of students in the performance of cognitive tasks: work 
with textbooks and literature, work with reference books, self-observation, graphics small volume. 

It is concluded that in the performance of cognitive tasks of pedagogical disciplines au¬
tonomy in the form of self- formed during the different types of independent work. 

Key words: teacher-engineer, professional self-improvement, professional orientation, 
professional competence, independent work, pedagogical discipline, psychogram teacher-
engineer, the system of cognitive tasks, self-education, self-esteem, self-control. 
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