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Особливості та переваги впровадження проектних технології навчання при формуванні ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем

В контексті нашого дослідження важливим є розгляд змісту проектної діяльності у вищому технічному навчальному закладі, яка трактується як взаємодія викладача та студентів щодо розробки та презентації проектів, що спрямована на розвиток особистості, має об’єктивну та суб’єктивну цінність, особисту та соціальну значущість і творчий характер.
Організація проектної діяльності у ВТНЗ в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з транспортних систем буде мати педагогічну ефективність, за умови дотримання загальних принципів її використання, а саме:
 - принципу самостійності, який спрямовує студентів на самостійну діяльність щодо пошуку інформації та методів її здійснення;
 - принципу індивідуалізації, що дозволяє ураховувати індивідуальні можливості, здібності, інтереси та навчальні потреби студентів з метою визначення напрямків проектної діяльності;
 - принципу суб’єктності навчання, завдяки якому у процесі проектної діяльності реалізуються суб’єкт-суб’єктні відношення між викладачем і студентом; 
 - принципу елективності навчання, що означає надання студентам певної свободи вибору форм, методів, шляхів, технологій під час проектної діяльності;
 - принципу мобільності у зміні форм взаємодії під час групової діяльності щодо створення проектів; 
 - принципу інтерактивності діяльності, який полягає в обміні інформацією між учасниками проектної діяльності;
 - принципу рефлексії й корекції проектної діяльності, що дає можливість досягнути більшого результату; 
 - принципу само-і взаємоконтролю, який передбачає передачу функції контролю від викладача до всіх учасників процесу .
Таким чином, перевагами та особливостями використання проектних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з транспортних систем в умовах вищого навчального закладу є: 
- проектна технологія зорієнтована на активні методи навчальної діяльності студентів, що має безпосередній зв’язок з реальними проблемами транспортної галузі; 
- у процесі роботи над проектами студентами набуваються та удосконалюються навички самостійно-пізнавальної діяльності щодо пошуку інформації, інтеграції знань з різних наук, уміння працювати в колективі та нести відповідальність за свої дії та рішення, що є важливим для майбутньої професійної діяльності; 
- під час захисту проектів формуються уміння узагальнювати та систематизувати знання, робити висновки, аргументувати й відстоювати свою точку зору, доводити її до аудиторії; 
- обрання студентами тематики проектів за інтересами та зацікавленість у дослідженнях окремих проблем підвищує рівень засвоєння отриманих знань, посилює мотивацію та стимулює бажання щодо практичного вирішення проблем транспортної галузі.
Визначені чинники створюють сприятливі умови для творчої співпраці викладача та студента щоб якнайкраще на високому рівні сформувати у них ключові компетентності. 

