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 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ  ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЦИВІЛЬНОЇ 

АВІАЦІЇ В НАУ 

Ситник О.Г., Овод С.А., Васільєв Д.П.. 

(Національний Авіаційний Університет, Україна) 

У 21-му столітті автоматизація отримала широке застосування у сфері освіти, 

однак суттєвих позитивних змін у педагогічному процесі підготовки пілотів не 

відбулося. Теорія навчання на основі теорії пізнання розкриває взаємозв'язок 

суб'єкта та об'єкта педагогічного процесу, яка показує, що процес передачі знань 

ідентичний процесу пізнання, що протікає за схемою «від живого споглядання до 

абстрактного мислення і від нього до практики». У зв'язку з цим у процесі 

передачі знань використовують методи навчання, відповідні можливостям 

суб'єктів як розкривати зміст знань, так і сприймати його. До основних груп 

методів передачі знань (методів навчання) пропонується віднести: 

- сукупність словесних методів; - сукупність наочних методів; - сукупність 

образних методів;- сукупність автоматизованих методів. 

 

Рис. 1. Наочно-образне уявлення автоматизованого синтезу 

Застосування методів навчання залежить від структури навчального процесу, 

яка в свою чергу залежить від цілей навчання, а також від методичного та 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. 

Поняття навчання відображає взаємодію між суб'єктом навчання і об'єктом 

через предмет вивчення, однак дана взаємодія забезпечується за допомогою 

іншого суб'єкта, який виступає в якості «ретранслятора» знань у даній предметній 

області навчання. Процес передачі знань і досвіду в ході навчання відбувається не 

у формі вульгарного переміщення знань і вмінь, а через спілкування педагога з 

учнями, безпосередньо в словесній (знакової абстрактної) формі або за допомогою 

наочної та образної інформації, і через сприйняття цих знань слухачами 

відповідно до їх пізнавальних можливостей і уявлень. 

У повсякдення цивілізації широко впроваджуються автоматизовані процеси, 

відбувається якісне перетворення пізнавального процесу. Свідомість суб'єктів 

готове сприймати методи автоматизації в широкій сфері діяльності.  
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