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У зв’язку із соціальними змінами в суспі-
льстві та можливостями, які створено для по-
дальшого росту рівня професійно-технічної 
освіти та кваліфікації робітників, на сьогодні 
чимало робітників у подальшому стають інже-
нерами, науковими працівниками, організато-
рами виробництва. Водночас зростає склад-
ність професійних творчих задач, у розв’язанні 
яких вони будуть брати участь. У зв’язку з цим 
гостро постає питання про впровадження тво-
рчої підготовки учнів у навчально-виробничий 
процес професійно-технічного навчального 
закладу гірничого профілю.  

З метою виявлення рівня розвиненості 
професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого 
профілю у процесі розв’язання задач профе-
сійного спрямування було проведено дослі-
дження, яке дозволило виявити психологічні 
умови розвитку професійного мислення учнів 
ПТНЗ гірничого профілю. Зважаючи на це, уч-
ням було запропоновано діагностичні задачі 
професійного спрямування, які використову-
ються при вивченні спеціальних дисциплін. 
Метод відбору задач запозичено у В.О. Круте-
цького [4], однак модифіковано відповідно до 
нашого дослідження.  

У своєму дослідженні ми дотримувалися 
положення про те, що визначається чотири 
рівні мисленнєвої діяльності учнів відповідно 
до класів задач, які розв’язуються у навчаль-
ній діяльності: репродуктивний, адаптивний, 
локально-моделюючий та системно-
моделюючий.  

Основними критеріями визначення ефе-
ктивності розв’язання задач професійного 
спрямування виступали: уміння аналізувати 
матеріал, виділяючи головне, та здатність до 
безпомилкового розв’язання. Показниками 
здатності розв’язувати задачі професійного 
спрямування вважалися: ступінь чіткості роз-
поділу умов і вимог задачі; уміння виокремлю-

вати суттєві відношення; пошук різних спосо-
бів розв’язання задачі; продуктивність 
розв’язання, яка визначається кількістю поми-
лок і кількістю використаних підказок виклада-
ча; характер шляху розв’язання, який визна-
чається доцільністю вибору мисленнєвих дій і 
їхньою послідовністю; загальний час роз-
в’язання; результативність розв’язання.  

З метою визначення рівнів мисленнєвої 
діяльності учням ПТНЗ було запропоновано 
вісім задач професійного спрямування (дві 
задачі – репродуктивного рівня, дві задачі – 
адаптованого рівня, дві – локально-
моделюючого, дві – системно-моделюючого).  

Зміст задач різних рівнів характеризував-
ся різноманітними видами діяльності, які 
спрямовано на їх розв’язання. Задачі репро-
дуктивного рівня були спрощеними, оскільки 
вся необхідна інформація для їх розв’язання 
знаходилася у задачах (тестові задачі). Окрім 
того, ці задачі були ілюстровані, до їх 
розв’язання надавалася консультація викла-
дача та пропонувалася інструкція. 

У задачах адаптивного рівня також зна-
ходилася вся необхідна інформація для їх 
розв’язання, вони вимагали лише актуалізації 
знань і вибору правильних відповідей. Однак 
викладач не надавав консультації щодо 
розв’язання задач цього рівня. 

Основною характеристикою задач лока-
льно-моделюючого рівня вважалась необхід-
ність підібрати відомий спосіб дії при констру-
юванні та переконструюванні знань репродук-
тивного характеру за допомогою мисленнєвих 
операцій: аналізу, синтезу, порівняння та уза-
гальнення. 

Задачі системно-моделюючого рівня бу-
ли творчого характеру, оскільки не мали стан-
дартної шаблонної відповіді, а спонукали учня 
до нової, оригінальної, нестандартної відпові-
ді.

 
 



 

  

Рис. 1. Рисунок до задачі репродуктивного рівня 

 
Наведемо для прикладу навчальні задачі 

професійного спрямування, які були запропо-
новані учням спеціальності «Прохідник»: 

Задача репродуктивного рівня  
Якщо верхнє колесо рухається у напрям-

ку, який вказано стрілкою, то в якому напрямку 
буде рухатися нижнє колесо (рис.1)? 

- у напрямку А; 
- в обох напрямках; 
- у напрямку В. 
Задача адаптивного рівня 
Що називається шпуром? 
- штучна циліндрична заглибина в гірничій 

породі діаметром до 75мм і завглибшки до 5м; 
- штучна циліндрична заглибина в гірничій 

породі діаметром до 75мм і завглибшки понад 
5м; 

 - штучна циліндрична заглибина в гірни-
чій породі діаметром до 75мм і завглибшки до 
3м; 

Задача локально-моделюючого рівня 
Яких треба вжити заходів, якщо під час 

буріння виявиться відшаровування шматка 
гірської маси? 

Задача системно-моделюючого рівня 
При вертикальному тиску оптимальна 

форма виробки для її стійкості склеписта.  

Питання: яку форму доцільно використа-
ти, якщо гірський тиск інтенсивно проявляєть-
ся зі сторони підошви? 

Сумарний результат оцінки рівня розви-
неності мисленнєвої діяльності учнів у процесі 
розв’язання задач професійного спрямування 
було визначено за формулою Я.О. Понома-
рьова: 

СП= a +2b +3c + 4d 
    100 
де СП - середній показник рівня мислен-

нєвої діяльності учнів; a, b, с, d – процентне 
вираження кількості учнів, що знаходяться ві-
дповідно на 1, 2, 3, 4 рівнях; 1, 2, 3, 4 – постій-
ні коефіцієнти, що співпадають з балом, яким 
оцінюється кожен рівень мислення (1 – репро-
дуктивний, 2 – адаптивний, 3 – локально-
моделюючий, 4 – системно-моделюючий (тво-
рчий)). 

У нашому дослідженні взяли участь 328 
учнів І, ІІ, ІІІ курсів гірничих спеціальностей: 
«Прохідник», «Машиніст електровоза», «Ма-
шиніст екскаватора» ПТНЗ гірничого профілю 
м. Кривого Рогу. 

Отримані результати розв’язання задач 
професійного спрямування учнями ПТНЗ уза-
гальнено та зведено в таблицю 1. 

  
Таблиця 1 

Характеристика рівнів мисленнєвої діяльності 

Рівень мисленнєвої діяльності 

Кількість учнів ПТНЗ гірничого профілю 

1 курс 2 курс 3 курс 

К-ть 
осіб 

% К-ть осіб % 
К-ть 
осіб 

% 

Репродуктивний 69 57,5 55 49,1 29 30,2 

Адаптивний 39 32,5 32 28,57 38 39,5 

Локально-моделюючий 12 10 17 15,18 13 13,5 

Системно-моделюючий 
(творчий) 

- - 8 7,1 16 16,6 

СП 1,52 1,83 2,16 

За результатами проведеного досліджен-
ня нами було виявлено, що на 1 та 2 курсі на-
вчання домінує переважно репродуктивний 
рівень мисленнєвої діяльності (57,5 % –                  
1 курс, 49,1 % – 2 курс). Проте, в учнів 3 курсу 
навчання показники цього рівня знизилися до 

30,2 %, що вказує на певний досвід учнів у 
розв’язанні задач професійного спрямування. 
Однак, як показали результати, жодний учень 
1 курсу не зміг розв’язати задач системно-
моделюючого (творчого) рівня і лише 7,1 % 
учнів 2 курсу та 16,6 % учнів 3 курсу 



розв’язали задачі професійного спрямування 
всіх рівнів, зокрема задачі творчого характеру. 
На нашу думку, це свідчить про те, що учні, 
навчаючись за традиційною системою, яка 
закріпилася в навчально-виробничому процесі 
ПТНЗ гірничого профілю, не готові до 
розв’язання творчих задач, які не мають стан-
дартної шаблонної відповіді, а спонукають уч-
ня до нової, оригінальної, нестандартної від-
повіді. 

При аналізі вікової динаміки змін показни-
ків розвиненості мисленнєвої діяльності у 
процесі розв’язання задач професійного 
спрямування загальної кількості досліджува-
них учнів у відсотковому розподілі виявляєть-
ся тенденція зростання показників від 1 курсу 
до 3 курсу навчання. Однак, середній показник 
розвиненості мисленнєвої діяльності учнів 1, 
2, 3 курсів ПТНЗ гірничого профілю є досить 
низьким, він становить від 1,52 до 2,16 (сере-
днє значення – 1,83). Це свідчить про те, що у 
більшості учнів ПТНЗ гірничого профілю знан-
ня професійного навчального матеріалу не 
систематизовані, інтелектуальні уміння та на-
вички розв’язання задач професійного спря-
мування у достатній мірі не сформовані, ком-
поненти професійного мислення (цілемотива-
ційний, змістовий, процесуально-операційний) 
не розвинені. 

Зважаючи на зазначену проблему, ми ро-
зробили у нашому дослідженні технологію 
формування професійного мислення учнів 
ПТНЗ гірничого профілю. Запропонована тех-
нологія включає комплекс ускладнених навча-
льних задач професійного спрямування, ство-
рених за допомогою програмного забезпечен-
ня, інструкції до їх розв’язання, методичні по-
ради учням і працівникам професійно-
технічних навчальних закладів [5]. Сконстру-
йована нами система навчальних задач про-
фесійного спрямування ґрунтується на мате-
ріалі зі спеціальної технології для спеціально-
стей гірничого профілю: «Прохідник», «Маши-
ніст електровоза», «Машиніст екскаватора» та 
спрямована на формування професійного ми-
слення учнів у навчально-виробничому проце-
сі ПТНЗ.  

При розробці нашої технології враховува-
вся принцип проблемності, оскільки підготов-
ка творчого фахівця у системі професійно-
технічної освіти можлива за умов постійного, 
систематичного впровадження в навчально-
виробничий процес ПТНЗ гірничого профілю 

навчально-творчих задач професійного спря-
мування проблемного характеру. 

Навчально-творча задача – це форма ор-
ганізації змісту навчального матеріалу, яка 
передбачає створення для учнів творчої ситу-
ації. Творчі задачі виступають як специфічна 
форма організації змісту навчального матері-
алу, що дозволяє, окрім оволодіння певними 
знаннями, розвивати особистісні якості учнів, 
професійне мислення. 

При розв’язанні навчально-творчих  задач 
потрібно:  

а) врахувати всі умови (наявні і виявлені 
раніше), що мають значення для розв’язання 
задачі в даному випадку;  

б) намітити можливі варіанти розв'язання, 
які можуть бути прийняті в даному випадку, і 
оцінити їх можливі наслідки;  

в) зробити вибір якнайкращого рішення.  
Наведемо приклади навчально-творчих 

задач професійного спрямування зі спеціаль-
ної технології для спеціальності «Прохідник», 
«Машиніст електровоза», «Машиніст екскава-
тора»:  

Задача 1. Під час проходки виробки буро-
підривним способом відповідно до розрахунків 
було визначено, що при глибині шпуру 2,7 м у 
міцних стійких породах розрахунковий час на 
буріння складає 4 години, при цьому цикл за 
зміну не відбувається. 

Питання: які заходи можна застосувати, 
якщо зменшити час для буріння, щоб при про-
ходці виробки за зміну цикл було виконано? 

Задача 2. Як розробити технологію ремо-
нту приводу шахтного електровоза К-14 в 
умовах проведення нового горизонту? 

Відповісти на такі питання: 
- Чи потрібно змонтувати блок для підйо-

му електровоза К-14? 
- Які умови потрібно створити для прове-

дення ремонту? 
- Чи потрібен струм постійної напруги для 

ремонту електровоза? 
Задача 3. Як зробити заміну коронок зуб-

ців ковша? Послідовність своїх дій обґрунтуй-
те (рис. 2). 

У даних задачах чітко сформульована 
умова спонукає учнів до винахідливості, твор-
чого аналізу, глибокого вивчення і засвоєння 
знань із спеціальних дисциплін, здатності ком-
петентно і впевнено оволодівати основними 
проблемами та ідеями навчальних дисциплін, 
які знаходяться за межами даної спеціалізації. 

 
 
 

 



 
 

Рис. 2. Зубець із коронкою 
 
Проаналізувавши основні вимоги до твор-

чих задач [1; 3] та дещо модифікувавши їх, ми 
розробили вимоги до навчально-творчих за-
дач, які доцільно використовувати при підго-
товці майбутніх робітників гірничого профілю у 
професійно-технічному навчальному закладі: 

1.Задачі повинні мати реальний практич-
ний зміст, який забезпечує ілюстрацію практи-
чної цінності і значимості набутих знань, під-
вищувати мотивацію учіння. 

2. Задачі повинні відповідати навчальним 
програмам і майбутньому фаху учнів. 

3. Задачі повинні бути сформульовані до-
ступною і зрозумілою мовою, не містити тер-
мінів, з якими учні не зустрічалися, проте ви-
магатимуть громіздких додаткових пояснень. 
Але в той же час мова формулювання умови 
задачі повинна бути фаховою, з використан-
ням гірничих термінів. 

4. Числові дані в цих задачах мають бути 
реальними, відповідати реальним числовим 
значенням величин, які характеризують гірни-
чодобувні підприємства. 

5. Умови задачі мають надати учневі мо-
жливість подати свій досвід, який викличе в 

інших учнів пізнавальний інтерес і дозволить 
ефективно продемонструвати використання 
своїх професійних знань, умінь, навичок.  

Отже, задача має бути привабливою для 
учнів, стимулювати інтерес до її розв'язання. 
Інтерес може бути викликаний як змістом за-
дачі (актуальність проблеми, її практична зна-
чимість, незвична фабула задачі тощо), так і 
інформацією викладача про практичну значи-
мість задачі. Формулювання задачі, по можли-
вості, повинно бути лаконічним і наочним. У 
зв'язку з цим доцільно переносити деякі еле-
менти сюжету задачі на рисунок, схему, таб-
лицю, діаграму тощо. Так розроблені нами 
навчальні задачі професійного спрямування 
представлені як у текстовому варіанті, так і у 
вигляді комп’ютерної навчально-контролюючої 
програми, їх доцільно використовувати як еле-
ктронний навчальний посібник при вивченні 
спеціальних дисциплін. Наприклад (рис. 3): 

Задача 1. Якщо ліва шестірня повертає в 
указаному напряму, то в якому напряму буде 
повертатись права шестірня? 

 

 
Рис. 3. Приклад навчальної тестової задачі  на оцінку технічного мислення. 

 
У процесі виховання творчого начала ва-

жлива роль належить викладачеві, який здат-
ний спрямувати учнів на шлях пошуків, допо-
могти їм увійти в атмосферу творчості, в коло 
ідей, робота над якими розкриває широкі мож-
ливості для самостійного пошуку і нових зна-
хідок. Але без особистого захоплення пізнан-
ням, без наявності педагогічного таланту і так-
ту, професійної компетентності цього досягну-
ти складно. Учень повинен мати зразок, прик-
лад для наслідування, в ньому потрібно посія-
ти іскру, з якої із часом спалахне полум'я по-
шуку. 

Зважаючи на це, для успішної роботи з 
розвитку творчого професійного мислення уч-
нів ПТНЗ бажано, щоб викладач мав такі якос-
ті:  

 тенденцію до самоактуалізації; 

 прагнення до максимальної гнучкості 
(імпровізація, вміння враховувати най-
менші зміни в психолого-педагогічній 
ситуації і відповідно змінювати свою 
поведінку); 

 здатність до емпатії, сензитивність до 
потреб учнів; 



 емоційну врівноваженість, упевненість 
у собі; 

 настановлення на створення позитив-
них підкріплень щодо самосприйняття 
учнів; 

 здатність надавати викладанню особи-
стісного емоційного забарвлення; 

 володіння стилем неформального спі-
лкування, надання переваги усним, а 
не письмовим контактам.  

Кожен викладач ПТНЗ повинен знати, що 
від уміння зацікавити спеціальною дисциплі-
ною, яка вивчається, багато в чому залежить 
успіх заняття. Адже інтерес є важливим фак-
тором розвитку особистості учня в цілому, і 
зокрема його творчих здібностей. Прагнучи 
розвивати професійне мислення, творчі здіб-
ності учнів, викладачеві ПТНЗ варто звернути 
увагу на психологічно значущі положення: 

1. Бажано враховувати такі характеристи-
ки як вік, стать, індивідуально-психологічні 
особливості кожного учня (мислення, уяви, 
уваги, пам’яті, емоційний стан). Для цього до 
початку проведення навчально-тренінгових 
занять необхідно, по можливості, з’ясувати 
психологічну готовність учнів до технічної дія-
льності, їх самооцінку. 

2. Необхідно враховувати специфіку дис-
ципліни і теми, що вивчається. Водночас роз-

вивати пізнавальний інтерес до спеціальної 
дисципліни. 

3. Заздалегідь опрацьовувати викорис-
тання різних видів запитань, якими  можна  
активізувати учнів у випадку пасивності, нев-
певненості. 

4. Під час проведення навчально-
тренінгових занять підбадьорювати учнів, на-
лаштовувати на успіх, удачу, залучати до. 

Отже, проблема підготовки фахівців гір-
ничого профілю на різних рівнях навчання, 
зокрема в професійно-технічних навчальних 
закладах, буде успішно вирішуватися за умов, 
якщо у процесі навчальної діяльності навчити 
учнів самостійно розв’язувати навчальні зада-
чі професійного спрямування, які відповідають 
даній спеціалізації, замість заучування стан-
дартних засобів розв’язання окремих техніч-
них завдань. Окрім того, уміння розв’язувати 
фахові задачі надасть можливості учневі 
ПТНЗ самостійно, без додаткового навчання 
опанувати зразки нової техніки, сприятиме 
збагаченню практичного досвіду фахівця та 
оволодінню професійною майстерністю. 
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