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Визначено роль гуманітарної підготовки у складі професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної га-

лузі у закладах вищої освіти України та її місце у складі їх професійної компетентності.  Доведено, що гумані-

тарна підготовка повинна забезпечувати соціальну і професійну адаптацію майбутнього фахівця, його здатність 

мобільно і креативно реалізовувати себе в умовах ХХІ століття. Професійна підготовка сучасного технічного 

фахівця має відбуватися в синхронному процесі взаємодії трьох складових: спеціально-професійної, фундамен-

тально-дослідницької та гуманітарної. Виявлені суперечності, які характерні для сучасного стану гуманітарної 

підготовки технічних фахівців авіаційної галузі. Для подолання виявлених суперечностей теоретично обґрунто-

вано педагогічні умови ефективної гуманітарної підготовки; розроблено структурно-функціональну модель 

гуманітарної підготовки майбутнього технічного фахівця авіаційної галузі з використанням інноваційних тех-

нологій (технологій проблемного та ситуаційного навчання, проектних та інформаційно-комунікаційних техно-

логій) яка складається із цільового, методологічного, змістово-організаційного, оціночно-результативного бло-

ків; представлено діагностичний інструментарій для визначення рівня гуманітарної підготовки. Ефективність 

запропонованої моделі та у її складі розробленого інноваційного навчально-змістового ресурсу, який включає 

оновлене навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Історія України та української культури», 

інтегрованих курсів «Основи політології, правознавства та психології», «Основи соціології, культурології та 

філософії», авторські спецкурси «Історія авіації України», «Корпоративна культура та етика ділового спілку-

вання», підтверджено результатами педагогічного експерименту, який складався із  підготовчого, констатува-

льного та формувального етапів. На підставі розрахунків, порівняння результатів студентів контрольної та експе-

риментальної груп зроблено висновок про перевагу розробленої структурно-функціональної моделі гуманітарної 

підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі із використанням інноваційних технологій навчання 

у порівнянні із існуючою традиційною моделлю.  

Ключові слова: гуманітарна підготовка, технічні фахівці, авіаційна галузь, педагогічний експеримент.  
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Определена роль гуманитарной подготовки в составе профессиональной подготовки будущих специалистов 

авиационной отрасли в учреждениях высшего образования Украины и ее место в составе их профессиональной 

компетентности. Доказано, что гуманитарная подготовка должна обеспечивать социальную и профессиональ-

ную адаптацию будущего специалиста, его способность мобильно и креативно реализовывать себя в условиях 

XXI века. Профессиональная подготовка современного технического специалиста должна происходить в син-

хронном взаимодействии трех составляющих: специально-профессиональной, фундаментально-исследо-

вательской и гуманитарной. Выявлены противоречия, характерные для современного состояния гуманитарной 

подготовки технических специалистов авиационной отрасли. Для преодоления выявленных противоречий тео-

ретически обоснованы педагогические условия эффективной гуманитарной подготовки; разработана структур-

но-функциональную модель гуманитарной подготовки будущего технического специалиста авиационной от-

расли с использованием инновационных технологий (технологий проблемного и ситуационного обучения, про-

ектных и информационно-коммуникационных технологий), которая состоит из целевого, методологического, 

содержательно-организационного, оценочно-результативного блоков; представлены диагностический инстру-

ментарий для определения уровня гуманитарной подготовки. Эффективность предложенной модели и в ее со-

ставе разработанного инновационного учебно-содержательного ресурса, который включает обновленное учеб-

но-методическое обеспечение учебной дисциплины «История Украины и украинской культуры», интегриро-

ванных курсов «Основы политологии, правоведения и психологии», «Основы социологии, культурологии и 

философии», авторские спецкурсы «История авиации Украины», «Корпоративная культура и этика делового 

общения», подтверждено результатами педагогического эксперимента, который состоял из подготовительно м, 

констатирующего и формирующего этапов. На основании расчетов, сравнения результатов студентов кон-

трольной и экспериментальной групп сделан вывод о превосходстве разработанной структурно-

функциональной модели гуманитарной подготовки будущих технических специалистов авиационной отрасли с 

использованием инновационных технологий обучения по сравнению с существующей традиционной моделью. 

Ключевые слова: гуманитарная подготовка, технические специалисты, авиационная отрасль, педагогиче-

ский эксперимент. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перехід України на 

євроінтеграційний шлях розвитку, соціально-

економічні явища, що відбуваються в суспільстві, 

інтеграція у європейську та світову систему освіти 

mailto:Marinaarina1230@gmail.com
mailto:Marinaarina1230@gmail.com


ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2020 (121) 

53 

висуває нові вимоги до професійної підготовки су-

часних фахівців різних галузей, зокрема числі авіації. 

Пріоритетності набуває орієнтація на міжнародні 

стандарти, відповідно до яких майбутній фахівець 

авіаційної галузі із вищою освітою – фахівець із ви-

соким рівнем професіоналізму та загальнокультурно-

го розвитку, здатний  вільно і ефективно орієнтувати-

ся в динамічній і швидко-змінюваній дійсності, який 

володіє не тільки специфікою відповідної спеціаль-

ності, а і є гармонійно-розвиненою особистістю, що 

здатна адаптуватися до швидко змінюваних динаміч-

них умов життя. Важливе місце в окресленій площині 

належить саме гуманітарній підготовці, яка формує 

систему ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця, 

закладає основи його гуманістичного світогляду, дає 

змогу осягнути місце і роль людини у світі, вчить 

мислити і діяти конструктивно та творчо.  

Реформування системи підготовки майбутніх 

технічних фахівців авіаційної галузі, модернізація 

її змісту та трансформація цілей, які відповідають 

сучасному розвитку суспільства та технологій, за-

безпечується низкою базових нормативно-пра-

вових документів, з-поміж яких основними є Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу 

освіту», Державна національна програма «Освіта» 

(Україна ХХІ століття), Бухарестському комюніке 

(2012 р.), Національна стратегія розвитку освіти 

України на період 2012–2021 рр., Проекті концеп-

ції розвитку освіти України на період 2015–

2025 рр.; програма Всесвітнього центру виживання 

й проблем XXI ст. при ООН «Глобальна освіта з 

космічним баченням життя»; нормативні докумен-

ти (Міжнародної організації цивільної авіації). Ко-

жний із зазначених документів вказує на оновлення 

окремих аспектів діяльності закладів вищої освіти, 

наголошуючи на пріоритетності гуманізації та гу-

манітаризації освіти, підтверджуючи духовно сві-

тоглядну функцію сучасної освіти як реального 

механізму включення кожної людини в живий не-

перервний процес пізнання навколишнього світу й 

свого місця в ньому. 

Відповідно до вимог сьогодення, підготовка те-

хнічних фахівців авіаційної галузі, у закладах ви-

щої освіти, які спроможні ефективно, мобільно і 

креативно реалізовувати себе в умовах ХХІ століт-

тя має відбуватися в синхронному процесі взаємо-

дії трьох складових: спеціально-професійної, фун-

даментально-дослідницької та гуманітарної. Але 

сьогодні у закладах вищої освіти, де готують май-

бутніх фахівців означеної категорії, панує техно-

кратичне середовище й основний акцент робиться 

на професійно-орієнтованих навчальних дисциплі-

нах, тоді як гуманітарній підготовці приділяється 

неналежна увага.  

Студіювання праць науковців (Барановська Л. 

[1], Вознюк О. [2], Гуцоляк О. [3], Лузік Є. [4], 

Олійник О.[5], Плачинди Т. [6], Шевчук Т. [7], Юр-

ченко Н. [8] та ін. ) показав, що гуманітарна підго-

товка майбутніх технічних фахівців, в тому числі 

авіаційної галузі, у закладах вищої освіти України 

має, переважно, загальнонауковий, оглядово-

інформаційний та репродуктивний характер, фраг-

ментарна та ізольована за змістом від професійно-

орієнтованої та природничої підготовки, відповідно 

потребує інноваційної трансформації та оновлення 

змісту. Отже, сьогодні існує низка суперечностей 

між: 

– об’єктивною потребою суспільства в підгото-

вці майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі зі 

сформованим гуманістичним  світоглядом та факти-

чним станом їх гуманітарної підготовки; 

– значимістю гуманітарного знання, збіль-

шенням обсягів наукової інформації й навчального 

матеріалу з дисциплін гуманітарної підготовки та 

формами і методами викладання гуманітарних ди-

сциплін, які не відповідають сучасним вимогам 

організації освітнього процесу, їх змістовим напо-

вненням;  

– потенційними можливостями та педагогічним 

потенціалом інноваційних технологій та відсутністю 

розробленої й експериментально перевіреної ціліс-

ної системи заходів щодо їх використання в процесі 

гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахів-

ців авіаційної галузі. 

Актуальність порушеної проблеми, її соціальна 

та практична значущість, наявність суперечностей 

зумовили необхідність теоретичного обґрунтування 

структурно-функціональної моделі гуманітарної 

підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної 

галузі та перевірки її ефективності в рамках педаго-

гічного експерименту.  

Метою статті є висвітлення експериментальної 

перевірки структурно-функціональної моделі гума-

нітарної підготовки майбутнього технічного фахівця 

авіаційної галузі з використанням інноваційних тех-

нологій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Вивчення сучасного стану гуманітарної підготовки 

фахівців технічних спеціальностей, в тому числі 

авіаційної галузі, першого (бакалаврського) рівня у 

закладах вищої освіти України, дослідження сучас-

них тенденцій притаманних розвитку авіаційної га-

лузі та досвіду гуманітарної підготовки таких фахі-

вців у закладах вищої освіти Латвії, Польщі, Чехії, 

Німеччині, США, проведене на підготовчому етапі 

педагогічного експерименту (2017-2018 роки), пока-

зало, що гуманітарна підготовка майбутніх техніч-

них фахівців авіаційної галузі повинна бути 

обов’язковою та рівноправною складовою їх профе-

сійної підготовки; зміст гуманітарної підготовки 

потребує вдосконалення через поєднання загальної 

гуманітарної підготовки та спеціальної гуманітарної 

підготовки, яка інтегрує в собі зміст гуманітарних та 

професійно зорієнтованих навчальних дисциплін; 

необхідна інноваційна трансформація методів і 

форм викладання гуманітарних дисциплін; освітній 

процес повинен будуватися на основі органічного 

поєднання інноваційних підходів до навчання, які 

базуються на принципах і методах активізації на-

вчально-пізнавальної діяльності студентів із класи-

чними методами викладання. 

Констатувальний етап експерименту 

(2018−2019 рр.) був спрямований на: вивчення ду-

мок викладачів гуманітарних дисциплін щодо необ-

хідності оновлення змісту гуманітарної підготовки 

https://ips.ligazakon.net/document/view/TS002065
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майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі, 

встановлення фактичного рівня їх обізнаності щодо 

можливостей інноваційних технологій навчання та 

з'ясування рівня використання інноваційних техно-

логій у професійній підготовці майбутніх технічних 

фахівців авіаційної галузі; визначення наявність 

інтересу та потреби студентів щодо вивчення гума-

нітарних дисциплін. 

Відповідно до поставлених завдань, методами 

проведення констатувального педагогічного експе-

рименту були: педагогічне спостереження, пряме та 

анкетне опитування (засобами Google Форм та сер-

вісу Survio.com), відвідування навчальних занять, 

вивчення документації щодо підготовки майбутніх 

технічних фахівців авіаційної галузі у закладах ви-

щої освіти України.  

Результати підготовчого та констатувального 

етапів експерименту дозволили розкрити сутність, 

структуру, критерії та рівні гуманітарної підготовки 

майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі пер-

шого (бакалаврського) рівня; з’ясувати взає-

мозв’язок інноваційних технологій та гуманітарної 

підготовки; теоретично обґрунтувати педагогічні 

умови ефективної гуманітарної підготовки; розро-

бити структурно-функціональну модель гуманітар-

ної підготовки з використання інноваційних техно-

логій та її основну змістову складову – інноваційний 

навчально-змістовий ресурс. 

Гуманітарна підготовка майбутніх технічних 

фахівців авіаційної галузі, як невід’ємна складова 

професійної підготовки майбутнього фахівця, спря-

мована на формування динамічної системі знань і 

умінь, творчої активності і конструктивної дії, влас-

ного світобачення, особистісних якостей (світогляд-

них, громадянських) та цінностей на основі викла-

дання положень гуманітарних наук.  

З’ясовано, що гуманітарна підготовка предметно 

забезпечує формування загальних компетентностей 

(комунікативної, соціокультурної, дослідницької, 

інформаційної); являє собою обов’язкову гуманітар-

ну складову професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів – технічних фахівців авіаційної галузі, є 

інтегральною сукупністю ціннісно-мотиваційної 

сфери майбутнього фахівця, знань з гуманітарних 

дисциплін, умінь їх застосовувати в міжособистіс-

них стосунках, освітній та соціально-професійній 

діяльності, навичок свідомої діяльності та спілку-

вання в соціумі, вільної орієнтації в інформаційних 

потоках, в тому числі мережі Internet, здатності кри-

тично мислити, здійснювати системний аналіз про-

блемної ситуації (в освітній та професійній діяльно-

сті, повсякденному житті, міжособистісних стосун-

ках тощо), переходити від процесуальної діяльності 

до творчої, аналізувати результати своєї освітньої 

діяльності та досягати особистих цілей, усвідомлен-

ня необхідність саморозвитку і самоосвіти.  

Визначено критерії для оцінки рівня гуманітар-

ної підготовки: ціннісно-мотиваційний відображає 

усвідомлення необхідності й значимості гуманітар-

них знань, навичок та вмінь їх використання в осві-

тній та професійній діяльності, для особистісного 

розвитку самоосвіти; когнітивний – рівень сформо-

ваності та системність теоретичних гуманітарних 

знань, розуміння сутності, змісту, цілей та місця 

знань з гуманітарних дисциплін у професійній дія-

льності; діяльнісний дозволяє встановити рівень 

дієвості теоретичних гуманітарних знань, сформо-

ваності практичних умінь та навичок їх використан-

ня на практиці (в освітній та професійній діяльності, 

повсякденному житті, міжособистісних стосунках, 

роботі з інформацією тощо), набуттям досвіду за-

стосовувати уміння у самостійній пізнавальній дія-

льності;  рефлексивний критерій дозволяє оцінити 

вміння свідомо контролювати результати своєї осві-

тньої діяльності, визначати рівень власного розвит-

ку, оцінювати динаміку особистісного зростання. 

Охарактеризовано рівні гуманітарної підготовки 

майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі (ни-

зький, середній, високий). 

На основі студіювання наукових доробок дове-

дено взаємозв’язок інноваційних технологій з гума-

нітарною підготовкою майбутніх технічних фахівців 

авіаційної галузі першого (бакалаврського) рівня. 

Встановлено, що використання технологій проблем-

ного, ситуаційного навчання та проектних техноло-

гій дозволять сформувати затребувані у сучасному 

суспільстві метанавички (аналітичні, творчі, кому-

нікативні, соціальні), навички самоменеджменту, 

відповідальність за прийняті рішення та особисті дії, 

уміння працювати в команді, сприяють інтенсивно-

му розвитку особистісних здібностей майбутнього 

фахівця, розвивають уміння отримувати знання та 

необхідну інформацію у процесі її самостійного по-

шуку, відбору, обробки та синтезу; формують між-

дисциплінарний характер знань та розвивають твор-

че мислення. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій формує у технічного 

фахівця авіаційної галузі здатність використовувати 

їх як засіб роботи з інформацією (науковою, архів-

ною, професійною та ін.) і спілкування, як інстру-

мент діяльності при виконанні завдань; сприяють 

формуванню навичок орієнтації у інформаційному 

просторі для пошуку інформації та її використанні.  

До педагогічних умов ефективної гуманітарної 

підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної 

галузі віднесені: формування позитивної мотивації 

до гуманітарної підготовки у майбутніх технічних 

фахівців авіаційної галузі; оновлення змісту гумані-

тарної підготовки з урахуванням можливостей інно-

ваційних технологій навчання; творча співпраця 

викладачів кафедр природничих, технічних і гумані-

тарних дисциплін; готовність викладачів гуманітар-

них дисциплін до використання інноваційних тех-

нологій в освітньому процесі. 

Спираючись на наукові праці Лузік Е. [4], Шев-

чук Т. [7], Осадчого І. [9] та інших науковців розро-

блена модель гуманітарної підготовки майбутніх 

технічних фахівців авіаційної галузі з використан-

ням інноваційних технологій з використанням інно-

ваційних технологій (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурно-функціональна модель гуманітарної підготовки майбутнього технічного фахівця  

авіаційної галузі з використанням інноваційних технологій 

 
Основою змістово-організаційної складової моде-

лі є розроблений інноваційний навчально-змісто-вий 

ресурс, який включає оновлене навчально-методичне 

забезпечення навчальної дисципліни «Історія Украї-

ни та української культури», інтегровані курси «Ос-

нови політології, правознавства та психології», «Ос-

нови соціології, культурології та філософії», розроб-

лені авторські спецкурси «Історія авіації України», 
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«Корпоративна культура та етика ділового спілку-

вання». Розробка спецкурсів та внесення змін до на-

вчально-методичного забезпечення дисциплін відбу-

валося з урахуванням можливостей запропонованих 

інноваційних технологій навчання та рівня підготов-

ки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі. 

Формувальний етап експерименту (основний 

вид дослідження, 2019−2020 роки) проводився з 

метою перевірки ефективності розробленої моделі 

за виділеними критеріями, включав перевірку та уза-

гальнення отриманих результатів студентів контроль-

ної та експериментальної груп. 

Діагностичний інструментарій для визначення рів-

ня гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахі-

вців авіаційної галузі (високий, середній, низький) у 

студентів контрольних та експериментальних груп за 

ціннісно-мотиваційним, когнітивним, діяльнісним, 

рефлексивним критеріями представлено в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Діагностичні методики  

для оцінки рівня гуманітарної підготовки  

Критерій Методика діагностики 

ціннісно-

мотиваційний 

тестування за методикою А. Реана та 

В. Якуніна; 

анкетування за методикою К. Замфір у 

модифікації А. Реана «Мотивація на-

вчальної діяльності» [10] в авторській 

інтерпретації  

когнітивний модульне дидактичне тестування  

діяльнісний оцінювання виконання практичних 

завдань (проектів, есе, кейсів)  

рефлексивний опитування за методикою А. Карпова 

[11]  

 

Загальний рівень гуманітарної підготовки майбу-

тніх технічних фахівців авіаційної галузі розрахову-

вався за формулою: 
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де Оі – кількість балів щодо оцінки за кожним із 

виділених критеріїв; Кі – вагові коефіцієнти критері-

їв.   

Зважаючи на думки викладачів гуманітарних ди-

сциплін виокремити такі вагові коефіцієнти критері-

їв професійної компетентності:  

 ціннісно-мотиваційний критерій (К1) – 0,2;  

 когнітивний критерій (К2) – 0,3;  

 діяльнісний критерій (К3) – 0,3;  

 рефлексивний критерії (К4) – 0,2. 

Підсумковий бал загального рівня гуманітарної 

підготовки (Рк) високого рівня складає 4,75 – 5 ба-

ли, середній – 3,75 – 4,74 бали, низький рівень – 3 – 

3,74 бали.  

Формувальний етап педагогічного експерименту 

проводився в реальних умовах освітнього процесу 

Криворізького коледжу Національного авіаційного 

університету та Кременчуцького льотного коледж 

Харківського національного університету внутріш-

ніх справ. Експериментом було охоплено 94 студен-

ти – бакалаври 1 курсу навчання (майбутні технічні 

фахівці авіаційної галузі): 47 у контрольній та 47 у 

експериментальній групах. Ці групи були об’єктами 

спостереження, що дало можливість порівняти вхід-

ні та кінцеві характеристики. В ході дослідження 

було використано паралельну структуру експериме-

нту, яка передбачає обирання за можливістю одна-

кових за кількісним складом, якісними показниками 

навчальних груп, які розглядались як однорідні 

об’єкти дослідження. 

За умовами експерименту навчання студентів ко-

нтрольних груп з дисциплін «Історія України та укра-

їнської культури», інтегрованих курсів «Основи полі-

тології, правознавства та психології», «Основи соціо-

логії, культурології та філософії» відбувалося тради-

ційним способом, спецкурси «Історія авіації Украї-

ни», «Корпоративна культура та етика ділового спіл-

кування» не викладались. Поряд з аудиторною фор-

мою роботи зі спецкурсу «Історія авіації України» 

навчання курсантів експериментальних груп супро-

воджувалося віртуальними екскурсіями в музеї авіа-

ції, відвідуванням віртуальним тематичних виставок 

із подальшим обговоренням на практичних заняттях. 

Для проведення навчальних занять у експериме-

нтальних групах було апробовано розроблений ав-

тором інноваційний навчально-змістовий ресурс, 

були реалізовані інноваційні методи та організаційні 

форми навчання.  

Для компактного опису отриманих даних були 

використані: 

1) методи описової статистики  описи резуль-

татів за допомогою різних агрегованих показників і 

графіків, що дозволяє представити результати екс-

перименту в компактному і інформативному вигляді 

для якісного аналізу досліджуваних об'єктів; 

2) емпіричне дослідження, проведене незалежно 

за кожним із висунутих критеріїв. Для аналізу отри-

маних даних емпіричного дослідження був викорис-

таний U-критерій Манна-Уітні, який призначений 

для оцінки відмінностей між двома вибірками за 

рівнем будь-якої ознаки, кількісно виміряної та об-

числюється за формулою: 
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, (2)   е n1 – кількість студентів експериментальної групи; 

де n2  – кількість студентів контрольної групи; nx – 

кількість студентів групи, сумарний ранг якої за 

результатами підрахунків вищий; Тх  – більша з двох 

рангових сум. 

Результати діагностики рівня гуманітарної підго-

товки студентів експериментальної та контрольної 

групи на кінець педагогічного експерименту за кри-

теріями (ціннісно-мотиваційним, когнітивним, дія-

льнісним, рефлексивним) та загальним рівнем гума-

нітарної підготовки представлено в табл. 2.  

Узагальнені результати педагогічного експери-

менту (табл. 2) дали змогу констатувати, що 35,6% 

курсантів ЕГ мають високий рівень гуманітарної 

підготовки, тоді як у контрольній групі таких відсо-

ток курсантів складає 19,7 %; 50,8% курсантів екс-

периментальної групи мають середній рівень гума-

нітарної підготовки, кількість таких курсантів у ко-

нтрольній групі складає 46,2 %; низький рівень гу-

манітарної підготовки мають більшість курсантів  

контрольної групи (34,1%) порівняно зі курсантами 

експериментальної групи (13,6 %).  

http://www.experiment.edu-ua.net/HTMText.htm#ExpForm
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Таблиця 2 – Результати рівня гуманітарної підготовки 

студентів на кінець експерименту  

 Група 

Рівень  

ЕГ КГ 

к-ть % к-ть % 

за ціннісно-мотиваційним критерієм 

високий 17 35,2 10 21,6 

середній 22 46,4 23 48,4 

низький 8 18,4 14 30,0 

 за когнітивним критерієм 

високий 16 33,6 9 19,3 

середній 25 54,1 22 45,9 

низький 6 12,3 16 34,8 

 за діяльнісним критерієм 

високий 15 32,8 8 17,4 

середній 25 51,7 20 41,9 

низький 7 15,5 19 40,7 

 за рефлексивним критерієм 

високий 20 43,2 10 21,7 

середній 23 49,1 24 51,1 

низький 4 7,7 13 27,2 

загальний рівень гуманітарної підготовки 

високий 17 35,6 9 19,7 

середній 24 50,8 22 46,2 

низький 6 13,6 16 34,1 

 

Достовірність отриманих даних на кінець педа-

гогічного експерименту підтверджена розрахунком 

U-критерію Манна-Уітні із достовірністю 95%. 

Отже, із достовірністю 95% доведено ефектив-

ність розробленої структурно-функціональної моде-

лі гуманітарної підготовки майбутніх технічних фа-

хівців авіаційної галузі із використанням інновацій-

них технологій, що підтверджується зростанням 

позитивної стійкої, переважно внутрішньої та пози-

тивної зовнішньої мотивації курсантів експеримен-

тальних груп, здатністю до самоаналізу та коригу-

вання освітньої діяльності, необхідним обсягом тео-

ретичних знань з гуманітарних дисциплін, практич-

них умінь та навичок їх використання, більшим від-

сотком студентів експериментальної групи із висо-

ким (на 15,9 %) та середнім (на 4,6 %) рівнем інтег-

рованого показника загального рівня гуманітарної 

підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної 

галузі, ніж у курсантів контрольної групи.  

ВИСНОВКИ. Зроблені розрахунки, порівняння ре-

зультатів студентів контрольної та експериментальної 

груп доводять ефективність виокремлених педагогіч-

них умов, перевагу розробленої структурно-

функціональної моделі гуманітарної підготовки 

майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі із 

використанням інноваційних технологій навчання у 

порівнянні із існуючою традиційною моделлю.  

Окреслена проблема є перспективною та потре-

бує подальшого дослідження та пошуку шляхів під-

вищення ефективності гуманітарної підготовки тех-

нічних фахівців авіаційної галузі в системі непере-

рвної професійної освіти враховуючи досвід підго-

товки таких фахівців у закладах вищої освіти прові-

дних країн світу. 
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Purpose. The role of humanitarian training in the composition of professional training of future aviation industry 

specialists in higher education institutions of Ukraine and its place within their professional competence is determined. 

Methodology. The research uses theoretical methods, including theoretical and systematic analysis of scientific and 
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educational literature, systematization, generalization of information. It is proved that humanitarian training should en-

sure the social and professional adaptation of the future specialist, his ability to realize himself mobile and creatively in 

the conditions of the 21st century. The professional training of a modern technical specialist should take place in a syn-

chronous process with interaction of three components: special-professional, fundamental-research and humanitarian. 

Results. The contradictions that characterize the current state of humanitarian training of aviation technical experts 

have been identified. To overcome the identified contradictions, the pedagogical conditions of the effective humanitari-

an training have been theoretically substantiated; a structural and functional model of humanitarian training of the fu-

ture aviation industry technical expert with the use of innovative technologies (problem and situational training technol-

ogies, project and information and communication technologies) consisting of target, methodological, content-

organizational, and evaluative-resultative blocks has been developed; Diagnostic tools for determining the level of hu-

manitarian training are presented. Originality. The effectiveness of the model for humanitarian training of future spe-

cialists of technical education is proved. Practical value. The effectiveness of the proposed model and its composition 

developed innovative educational and content resource, which includes updated educational and methodological support 

for the "History of Ukraine and Ukrainian Culture" course, integrated courses of "Fundamentals of Political Science, 

Law and Psychology", "Fundamentals of Sociology, Cultural Studies and Philology" , and author's special courses of 

"History of aviation in Ukraine", "Corporate culture and ethics of business communication" are confirmed by the results 

of pedagogical experiment consisted of preparatory, ascertaining and formative stages. Conclusions. On the basis of 

calculations and comparison of the students’ results of control and experimental groups, the conclusion is drawn about 

the advantage of the developed structural-functional model for humanitarian training of future technical specialists for 

aviation industry with the use of innovative training technologies in comparison with the existing traditional model. 

Key words: humanitarian training, technical specialists, aviation industry, pedagogical experiment. 
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