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Постановка проблеми. Сучасний розвиток вищої освіти передбачає зміну цілей навчання: перенесення аспектів із засвоєння значної за обсягом системи знань на засвоєння способів діяльності, розвиток здібностей до самостійної пізнавальної діяльності як в період навчання у вищому навчальному закладі, так і на протязі усієї майбутньої професійної діяльності. Відпо-відно змінюються вимоги до навчальної літера-тури, як до методичної системи, яка стає основ-ним джерелом предметних знань і формування способів самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Навчальне видання у сучасних умовах повин-но бути орієнтоване на: 
− розвиток вмінь працювати з текстом і графіч-ним матеріалом, використовувати інші дже-рела інформації (технічну наукову літературу, періодичні видання, фахові журнали тощо); 
− формування у студентів цілісної системи знань, які задають вектор пошуку нової ін-формації і розв’язання пізнавальних, прак-тичних, ціннісно-орієнтованих і інших за-вдань, які є важливими для студентів; 
− розвиток навичок самостійної роботи з на-вчальною інформацією, що міститься в під-ручниках, навчальних посібниках та ін.; 
− створення індивідуальної траєкторії освіти, спрямованої на врахування індивідуальних особливостей студентів, їх різного рівня зда-тності до навчання. Cтуденти на сучасному етапі користуються існуючою навчальною літературою, стан якої не завжди відповідає поставленим вимогам. Отже, йде мова про створення і розробку нових підру-чників. Особливо це стосується дисципліни “Неруй-нівний контроль”, яка, як правило, має малий обсяг годин на її вивчення і відрізняється висві-тленням великої кількості інформації (фізичні явища, складні технічні терміни та інші дидак-тичні одиниці). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Додатку 1 до наказу МОН України [8] підкрес-люється, що “викладання матеріалу в навчаль-ній книзі, <...> композиція підручника <...> по-винні бути направлені на те, щоб передати сту-дентові певну інформацію, навчити його самос-тійно керуватися книгою, захопити його, викли-кати інтерес до предмета, що вивчається”. Формування вимог до змісту і побудови на-вчальної літератури як методичної системи на-вчання знайшли широке відображення в науко-во-педагогічній літературі. Так, проф. В. П. Беспалько звертає увагу на те, що будь-який підручник повинен не тільки вчити навчальній діяльності, а й бути його мо-деллю. В будь-якому підручнику, за думкою ав-тора, окрім предметного змісту, що підлягає засвоєнню, повинна бути представлена модель навчання, тобто бути технологія засвоєння цьо-го навчального матеріалу. В залежності від діаг-ностично сформованої мети і дидактично відп-рацьованого змісту він виділяє чотири види підручників [1, 27]:  
− з діагностично поставленою метою та дида-ктично відпрацьованим змістом (дидактич-ний підручник); 
− з діагностично поставленою метою, але без дидактично відпрацьованого змісту (декла-ративний підручник); 
− без діагностично поставленої мети, але з дидактично відпрацьованим змістом (догма-тичний підручник); 
− без діагностично поставленої мети та без дидактично відпрацьованого змісту (моно-графічний підручник). С. Г. Антонова та А. А. Вахрушева [10] підкре-слюють, що навчальне видання нового поколін-ня повинно не тільки містити фактичні знання, а й бути відправним пунктом (ключем) для їх одержання, центром їх кристалізації, засобом приведення їх у систему і одночасно інструмен-
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Р о з д і л  2 
Технології педагогічної освіти 

НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

том перевірки їх правильності і повноти. Підру-чник, за думкою авторів, має бути орієнтований не стільки на засвоєння предметних знань та вмінь, скільки на створення умов для одержан-ня досвіду використання цих знань та умінь в різних ситуаціях, тобто засвоєння ними різних видів та способів діяльності.  “Сучасні навчальні посібники та підручники повинні стимулювати студентів до активної самостійної роботи через відбір змісту навчаль-ного матеріалу (системність, новизна, наукова і практична цінність, зв’язок із сучасністю) та через їх структуру” вважає О. Л. Швай [7, 84]. А. О. Бессараб окремо відзначає, що підруч-ник або навчальний посібник як комплексна інформаційна модель методичної системи відо-бражають чотири елементи педагогічної систе-ми: мету навчання, зміст навчання, вибір та роз-робку дидактичних процесів, організаційні фор-ми навчання, які сприяють впровадженню їх у програму. В навчальній літературі, за думкою автора, має бути реалізована як змістова, так і процесуальна сторона навчання в їх органічній єдності. Автор також підкреслює, що “головну функцію підручника можна визначити як управ-ління процесом засвоєння змісту освіти, керу-вання процесом пізнавальної діяльності студен-тів” [2, 33]. Згідно нормативних вимог [8], навчальні по-сібники повинні мати окрім основного тексту, питання для самоконтролю, обов’язкові та до-даткові задачі, приклади, довідниково-інформа-ційні дані для розв’язання задач (таблиці, схе-ми, тощо), апарат для орієнтації в матеріалах книги. Отже, сучасні вимоги до навчальної літерату-ри як до методичної системи навчання вимага-ють педагогічного переосмислення і методич-ного підсилення комплексу існуючої навчальної літератури. 
Метою статті є дослідження розвитку навча-льної літератури з неруйнівного контролю як методичної системи навчання. 
Виклад основного матеріалу. Важливою складовою підготовки інженерних та інженерно-педагогічних кадрів є навчання неруйнівного контролю. Розвиток неруйнівного контролю як науки носить надзвичайно динамічний харак-тер, тому теоретичний матеріал та емпіричні результати постійно змінюються та доповню-ються. Це зумовлено тим, що, по-перше, цей на-прямок є перспективним з огляду на сфери ви-користання, які він охоплює: автомобілебуду-вання (шасі; двигуни та ін.), авіація (планери літаків – просторові конструкції; силові устано-

вки – гвинти, поршневі та газотурбінні двигуни та ін.), промислові підприємства (посудини ви-сокого тиску; теплообмінники; котли; турбіни; резервуари), виробництво (деталі машин; лиття та поковки), будівництво (будинки; споруди; структури матеріалів), інші галузі (корозії під ізоляцією; атракціони; трубопроводи – моніто-ринг справності, виявлення течей; кораблі; ко-лії; колеса) тощо. По-друге, на території країн колишнього СРСР ще з-за радянських часів ство-рені наукові школи і дотепер працює велика кількість державних та приватних підприємств та вчених, які на цьому спеціалізуються. Методико-дидактичному дослідженню підля-гали навчальні посібники та підручники з неруй-нівного контролю, якими користуються сучасні студенти інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей [3; 4; 5; 6; 11; 12; 13]. Цілісна методична система навчання має міс-тити усі педагогічні компоненти: цільовий, зміс-товий, організаційно-діяльнісний та контроль-но-діагностичний.  Цільовий компонент в навчальних посібни-ках та підручниках, що досліджуються, носить конкретний і професійно-орієнтований напря-мок. Наприклад, посібник І. М. Каневського [4] слугує для студентів напрямку “Приладобуду-вання”, посібник А. М. Шкілько [13] – навчає сту-дентів спеціальностей “Теплові електричні ста-нції” та “Промислова теплоенергетика”. Разом з тим, у посібнику В. Д. Криворудченко та Р. А. Ахмеджанова [5] мета сформульована нечітко: для студентів вищих навчальних закладів заліз-ничного транспорту, а також для навчання і під-вищення кваліфікації інженерно-технічних пра-цівників і дефектоскопістів. Така багатопрофі-льність є дидактично необґрунтованою. Студен-ти, навчаючись, одержують первинні знання з неруйнівного контролю. Інженерно-технічні працівники поглиблюють, розширюють і понов-люють знання з цієї дисципліни, а дефектоскопі-сти – це окрема категорія кваліфікованих робіт-ників, яка навчається і підвищує свої професійно-практичі знання, вміння та навички з викорис-танням навчальної літератури іншого рівня. Також в усіх навчальних посібниках та підру-чниках відсутні тактичні й оперативні цілі сто-совно кожної з представлених в них тем. А це суттєво ускладнює процес навчання: цілі слугу-ють своєрідним орієнтиром і при їх діагностич-ній спрямованості роблять цей процес більш продуктивним та результативним. Для прикла-ду наведемо фрагмент формулювання тактич-них цілей з теми “Магнітний неруйнівний конт-роль”, розроблених у відповідності з [9] та з ви-
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користанням інформації з посібника [4]. Пред-ставлені в табл.1, цільові орієнтири у вигляді знань та вмінь із зазначенням рівня їх форму-вання слугують напрямками при проектуванні пізнавальної моделі навчання. Рівень форму-вання цих знань і вмінь визначається відповід-но до освітньо-професійної програми підготов-ки майбутнього фахівця. Друга, змістова складова методичної системи передбачає додержання в навчальній літературі в новому обсязі дидактичних принципів на-вчання, композиційної цілісності, логічної пос-лідовності і спадковості при введені у текст но-вих понять, термінів та визначень. Усі ці вимоги додержані майже у повному обсязі у літературі, що досліджується.  Особлива чіткість і логічність представлення нового навчального матеріалу спостерігається у навчальному посібнику [11]. Викладання кож-ного виду неруйнівного контролю має таку пос-лідовність: фізичні основи → сфера використан-ня → первинний інформативний параметр → існуючі методи контролю. Далі порівнюються усі існуючі дев’ять видів неруйнівного контро-лю за класифікаційними ознаками: особливості використання → безпека експлуатації → можли-вість автоматизації → екологічні показники → продуктивність → економічна доцільність. Серйозним недоліком у багатьох джерелах є плутанина між видом і методом неруйнівного контролю. Це питання є важлим, адже неусвідо-млення студентом засад дисципліни призво-дить до небажаних наслідків в подальшій його діяльності. Семантичний аналіз показує, що вид неруйнівного контролю є більш узагальненим поняттям ніж метод. Метод – поняття менше за обсягом, але більш широке за змістом. Якщо вид контролю ґрунтується на узагальненому аналізі взаємодії фізичного поля з об’єктом контролю, то метод визначається вже безпосередньо конк-ретними характеристиками кожного фізичного 

поля. Наприклад, акустичний вид контролю ґрунтується на взаємодії пружних хвиль з об’єк-том контролю. В межах акустичного виду конт-ролю існує понад 15 його методів, які викорис-товують окремі характеристики пружної хвилі. Тобто поняття “вид контролю” і “метод контро-лю” є взаємопідлеглими. Апарат для орієнтації в матеріалах книги розроблений лише у посібнику “Методы дефек-тоскопии сварных соединений” під редакцією В. Г. Щербінського [6] у вигляді предметного покажчика. Орієнтовно-діяльнісний компонент методич-ної системи навчання передбачає: первинне сприйняття і усвідомлення навчальної інформа-ції у вигляді формування орієнтовної основи діяльності; виконавчі дії з метою формування вмінь і навичок з одночасним поглибленням і узагальненням набутих знань. Цей дидактич-ний компонент визначає перелік навчальних дій, які повинні здійснити студенти.  Як будь-яка діяльність, орієнтовна основа діяльності містить наступні компоненти: пред-мет, засоби, технологію здійснення (послідов-ність виконання окремих дій) і результат (про-дукт). Рівень її сформованості визначає рівень мислення студентів. Предметом може слугувати зміст окремого розділу або параграф навчаль-ного посібника (наприклад ехо-метод, як один з методів акустичного контролю). Засобом слу-жить методико-дидактична підготовленість студента до активного сприйняття цього фраг-мента навчального матеріалу, а також коорди-нуючі вказівки в тексті навчальної літератури (таблиці графіки розрахункові формули норма-тивно-довідкові дані і т. д.).  Рівень підготовленості студента, а також складність та інформаційно-пізнавальна наси-ченість навчального матеріалу визначає ступінь завдання орієнтовної складової: повний в уза-гальненому вигляді, повний в конкретному ви-
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Цільові орієнтири з теми “Магнітний неруйнівний контроль” Студент повинен знати Рівень засвоєння Студент повинен вміти Рівень формування 1. Фізичну сутність магнітних методів Продуктивно-синтетичний 1. Пояснювати й використовувати фі-зичну сутність магнітних методів Самостійно в авто-матичному режимі 2. Існуючі способи намагнічуван-ня об’єктів контролю Продуктивно-синтетичний 2. Визначати ефективні способи нама-гнічування об’єктів контролю Самостійно в авто-матичному режимі 3. Зміст полюсного, циркулярно-го та комбінованого намагнічу-вання Понятійно-аналітичний 3. Обирати сферу використання полю-сного, циркулярного та комбінованого намагнічування Самостійно в авто-матичному режимі 4. Принципову блок-схему магні-тографічного дефектоскопа Понятійно-аналітичний 4. Характеризувати принципову схему магнітографічного дефектоскопа Самостійно в авто-матичному режимі 5. Види намагнічування та розма-гнічування деталей Понятійно-аналітичний 5. Характеризувати види намагнічу-вання та розмагнічування Самостійно в авто-матичному режимі 
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Р о з д і л  2 
Технології педагогічної освіти 

НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

гляді і неповний. Неповний ступінь передбачає завдання вихідних даних і очікуваного кінцево-го результату. Як правило, в цьому випадку від-сутня технологія виконання самої діяльності. Він розрахований на найбільш підготовлених студентів, витрати часу на засвоєння збільшу-ються, але при цьому виникає процес проблема-тизації навчально-пізнавальної ситуації. При повному ступені завдання відбувається рецеп-тивне сприйняття навчальної інформації, але при цьому скорочуються витрати часу на зміс-товно-процесуальні дії студента. Повний сту-пінь в конкретному вигляді представляє най-більш простий варіант формування орієнтовної основи діяльності і носить окремий характер для конкретного випадку. Приклади повного ступеню завдання в конкретному вигляді орієн-товної складової реалізуються у підручнику І. П. Блокура [3]. Автор наводить алгоритми вирі-шення конкретних задач з відповідної теми. За-галом, орієнтовно-діяльнісний компонент недо-статньо виділяється (окрім випадків локально-го поєднання з контрольно-діагностичною складовою) практично у всій літературі, що ана-лізується.  Контрольно-діагностична складова методич-ної системи покликана визначити й оцінити результати самостійної навчально-пізнавальної діяльності за результатом вивчення теми або окремого розділу. В навчальних посібниках та підручниках, що досліджуються, ця складова, у випадку її присутності [3; 4; 12], обмежується загальними завданнями чи запитаннями репро-дуктивного характеру. Згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України [8] контрольні та тестові завдан-ня і запитання у навчальній книзі мають забез-печити більш ефективне опрацювання студен-тами навчального матеріалу у процесі самостій-ної роботи. Такі контрольні запитання повинні розміщуватися наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфу) і мають спри-яти формуванню практичних прийомів і нави-чок логічного мислення.  З огляду на фізіологічні та психологічні осно-ви мислення, контрольні завдання повинні спрямовуватись на формування усвідомлення логічних зв’язків предметної області. Перспек-тивним напрямком, на нашу думку, є поєднання проблемно-орієнтованих контрольних завдань з семантичними моделями представлення знань, які нерідко використовують та пропону-ють до використання вітчизняні педагоги. За рахунок цього можлива багатофункціональна реалізація орієнтовно-діяльнісного компоненту 

та контрольно-діагностичної складової. Напри-клад, до проблемного запитання “Головний не-долік лазерних інтерферометрів – висока чутли-вість до механічного впливу (особливо дзер-кал), що обумовило їх використання в основно-му на прецизійному приладобудуванні. Якими діями можна зменшити похибки вимірювань, пов’язані з подібними факторами?” та інших питань з методу лазерної інтерферометрії опти-чного виду неруйнівного контролю пропону-ється відповідна каузальна (різновид семантич-ної) мережа [14]. Вона містить три блоки (фізичні основи, схема пристрою та методика його використання) з відповідними інформацій-ними елементами та ілюстраціями. Подібна ме-режа допомагає студенту в пошуку відповіді на питання з теми та сприяє виявленню ним при-чинно-наслідкових зв’язків предметної галузі. Отже, методична система навчання, яка по-винна бути реалізована у сучасній навчальній літературі з неруйнівного контролю повинна містити такі складові: 
− Цільовий компонент у вигляді формування діагностичних професійно-орієнтованих знань і вмінь, який повинний бути присут-нім у кожній структурній частині навчальної книги; 
− Змістова складова з додержанням у повному обсязі дидактичних принципів навчання, композиційної цілісності та логічної послі-довності; 
− Орієнтовно-діяльнісний компонент, який повинен передбачати формування орієнтов-ної основи діяльності й елементів виконав-чої діяльності у вигляді вирішення завдань, виконання розрахунків, розв’язання задач професійного спрямування тощо; 
− Контрольно-діагностична складова, що складається з дидактичного практикуму у вигляді запитань чи завдань (репродуктив-них, продуктивних або творчих), тестового контролю різного рівня складності.  
Висновки. Методико-дидактичні досліджен-ня розвитку навчальної літератури з неруйнів-ного контролю як цілісної методичної системи навчання студентів показали, що існуючі навча-льні посібники та підручники не забезпечують у повному обсязі усі її складові: цільову стосовно кожного розділу, змістову, орієнтовно-діяль-нісну та контрольно-діагностичну. Компенсува-ти відсутні компоненти цієї системи можливо засобами впровадження додаткових дидактич-них розробок. 
Перспективи подальших досліджень. Про-блема створення і використання існуючої техні-чної навчальної літератури як методичної сис-теми навчання є достатньо об’ємною і склад-ною, що вимагає подальших досліджень. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 
КАК МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В статье приводятся результаты общедидактического анализа учебных пособий и учебников по дис-
циплине “Неразрушающий контроль”. Выделяются типичные недостатки учебной литературы, которые 
препятствуют студентам организовывать и осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность с использованием такой литературы. В соответствии с нормативными требованиями 
предлагаются механизмы усовершенствования учебной литературы по этому направлению. 
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