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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку української 

аеронавігаційної системи висуває нові вимоги до рівня професійної діяльності  

авіадиспетчера, яка безпосередньо впливає на безпеку польотів у цивільній авіації. 

Згідно статистичних досліджень Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 

близько 33 % усіх авіаційних подій і катастроф на міжнародних авіалініях відбулися 

з вини людського чинника, що зумовлено фрагментарними теоретичними і 

практичними знаннями щодо управління повітряним рухом у нестандартних ситуаціях, 

недосконалим володінням англійською мовою членами екіпажу та авіадиспетчерами. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення англомовного радіообміну у 

нестандартних ситуаціях, їхньої здатності до спілкування у форматі «білінгва» з 

метою мінімізації можливості помилок і забезпечення безпеки польотів.  

Актуальність зазначеної проблеми окреслена у законодавчих та нормативно-

правових документах, зокрема: законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014); «Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності» (2000); наказі Міністерства транспорту України «Про затвердження 

правил ведення радіотелефонного зв`язку та фразеології радіообміну у повітряному 

просторі України» (2004); стандартах та рекомендованих практиках ІКАО; 

рекомендаціях Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль); 

Циркулярі ІКАО № 318-An/180 «Критерії мовного тестування для глобального 

узгодження» (2009); Циркулярі ІКАО № 323-An/185 «Рекомендації з програм 

навчання авіаційної англійської мови» (2009); Документі ІКАО № 9859 An/474 

«Керівництво з управління безпекою польотів» (2013); Документі ІКАО № 9835 

An/453 «Керівництво з впровадження вимог ІКАО щодо володіння мовою» (2010); 

«Стратегії розвитку аеронавігаційної системи України на 2015–2025 рр.» (2014) тощо. 

Питанням підготовки авіаційного персоналу до ведення радіообміну на 

міжнародних авіалініях присвячені праці Є. Кміти, О. Москаленко, Г. Пащенко та ін., 

удосконалення професійної підготовки фахівців авіадиспетчерського профілю, 

зокрема щодо вивчення лінгвістичних особливостей англомовного радіообміну, – 

дослідження І. Асмукович, А. Жозелін-Лерей (A. Josselin-Leray), А. Кондамінес 

(A. Condamines), С. Лопес (S. Lopez), О. Луппо, С. Муравської, Л. Немлій, Н. Пазюри, 

В. Півень, Р. Селмон (R. Salmon), В. Харченка, Н. Щетиніної, та ін. Проблему 

професійної готовності фахівців розкрито у наукових розвідках Р. Макарова, 

Я. Мандрик, Е. Романової, О. Сечейко, Г. Суворова, В. Шадрикова В. Ягупова та ін. 

Особливості психологічної готовності розглядалися М. Дьяченком, 

Л. Кандибовичем, О. Керницьким та ін.   

У контексті наукового пошуку значний інтерес становлять дисертаційні 

дослідження щодо: формування ключових компетентностей майбутніх 

авіадиспетчерів (Т. Лаврухіна); формування комунікативних вмінь майбутніх 

авіадиспетчерів (С. Тимченко), англомовної підготовки фахівців авіадиспетчерського 

складу (О. Петращук, Т. Тарнавська).  

Досвід професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів свідчить, що нині 

питання їхньої готовності до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях як у 
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змістовому, так і технологічному аспектах залишається недостатньо дослідженим. Це 

зумовлює необхідність розв’язання суперечностей, що мають місце в теорії та 

практиці формування професійної готовності авіадиспетчерів до ведення радіообміну 

у нестандартних ситуаціях, зокрема між:  

 об’єктивною потребою суспільства у надійних та безпечних авіаційних 

перевезеннях і застарілими підходами у професійній підготовці майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; 

 вимогами до формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях і недооцінкою 

важливості впровадження сучасних технологій навчання в діяльність закладів вищої 

освіти авіаційного профілю; 

 необхідністю формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях та 

недостатньою розробленістю навчально-методичного забезпечення цього процесу. 

Ураховуючи суспільну значущість професійної діяльності авіадиспетчерів, 

недостатню теоретичну й методичну розробленість проблеми, а також необхідність 

розв’язання окреслених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях». 

Зв'язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри авіаційної 

англійської мови Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету з теми: «Педагогічні умови 

формування англомовної складової професійної компетентності авіаційних фахівців 

у контексті міжнародних вимог» (PK № 0113U006025). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Навчально-наукового інституту 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного 

університету (протокол № 1 від 11.09.2017 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 9 від 26.12. 2013 р.). 

Об`єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну в закладах вищої освіти авіаційного профілю. 

Предмет дослідження: педагогічні умови формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях у 

закладах вищої освіти авіаційного профілю.  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов і моделі формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях з урахуванням особливостей комунікативно-орієнтованої технології 

формування такої готовності.  

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що в 

сучасних умовах розвитку аеронавігаційної системи України необхідно забезпечити 

якісну професійну підготовку майбутніх авіадиспетчерів, спрямовану на формування 

їхньої професійної готовності до ведення англомовного радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Зміст авіаційної освіти майбутніх фахівців в умовах сучасної системи 
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навчання має ґрунтуватися на вимогах державних стандартів та стандартів 

Міжнародної організації цивільної авіації щодо підготовки майбутніх авіадиспетчерів 

з урахуванням соціально-економічних потреб й міжнародного досвіду, а також 

теоретичних положеннях особистісно орієнтованого, комунікативного і 

компетентнісного підходів. Провідним чинником формування відповідної готовності 

є комунікативно-орієнтована технологія, ключова ідея якої – пріоритетність 

англомовної складової радіообміну у нестандартних ситуаціях у форматі «білінгва» 

(перехід з стандартної фразеології на звичайну англійську мову в авіаційному 

контексті). 

Гіпотезою дослідження стало припущення, що формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів буде ефективним за таких педагогічних умов:  

мотивування студентів до набуття знань та умінь щодо ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях; поєднання змісту фахових та іншомовних дисциплін у 

процесі професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів; врахування цілей та 

стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців авіадиспетчерського складу; 

«занурення» студентів в симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези визначено завдання 

дослідження:  

1. Здійснити аналіз дослідженості проблеми формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях у психолого-педагогічній теорії та на практиці. 

2. Розкрити сутність професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях та обґрунтувати її змістові структурні 

компоненти. 

3. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

4. Розробити та експериментально перевірити модель формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях з урахуванням комунікативно-орієнтованої технології формування такої 

готовності. 

5. Створити навчально-методичне забезпечення з формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях у закладах вищої освіти авіаційного профілю.  

Методологічну основу дослідження становлять: загальнофілософські закони 

діалектики; принципи детермінізму та розвитку; положення теорії пізнання про 

єдність загального та часткового; основні положення підготовки майбутніх фахівців; 

теорія навчання, науково-методичною основою якої є сучасні технології підготовки 

майбутніх фахівців; концептуальні положення теорії спілкування; особистісно 

орієнтований, компетентнісний та комунікативний підходи до професійної 

підготовки майбутніх авіадиспетчерів. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення та ідеї: філософії 

освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); професійної освіти 

(С. Гончаренко, О. Дубасенюк, О. Кучерявий, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва 

та ін.); підготовки фахівців авіаційної галузі (Р. Макаров, О. Москаленко, Н. Нідзій, 
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Г. Пащенко, О. Підлубна, Т. Плачинда, Г. Пухальська, Ж. Шишкін та ін.); 

формування комунікативної компетентності авіадиспетчерів (Є. Кміта, Т. Лаврухіна, 

І. Матвєєва, В. Ягупов, та ін.); професійної підготовки авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну (В. Азатьян, І. Файнман, О. Петращук, Т. Тарнавська та ін.); формування 

готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях (М. Дьяченко, Л. Кандибович, 

В. Пономаренко та ін.). 

Для досягнення мети та поставлених завдань використано комплекс 

взаємопов’язаних методів дослідження:  

− теоретичні: аналіз наукових джерел, нормативно-правових документів, 

навчально-методичної документації з метою з’ясування стану розробленості 

досліджуваної проблеми; визначення підходів до формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; аналіз 

і синтез дослідницьких даних для уточнення сутності формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях; моделювання – для побудови моделі формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; 

узагальнення – для формулювання висновків та рекомендацій за результатами 

дослідження;  

− емпіричні: вивчення й узагальнення досвіду формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях (бесіда, пряме та непряме спостереження, оцінювання професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях), констатувальний та формувальний експерименти, а також спеціальні 

методи оцінювання результатів формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях;   

− методи математичної статистики – для опрацювання даних і 

встановлення залежностей між досліджуваними об’єктами й означеними процесами  

за t-критерієм Стьюдента. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2010–

2018 рр. та охоплювало три етапи. 

На першому етапі (2010–2013 рр.) обрано та обґрунтовано тему дослідження; 

здійснено аналіз педагогічної, психологічної та науково-методичної літератури; 

опрацьовано нормативно-правову базу з проблеми формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях; визначено об`єкт, предмет і мету дослідження. 

На другому етапі (2013–2016 рр.) визначено критерії, показники, рівні 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів; обґрунтовано та розроблено 

педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; обрано методи та методики 

дослідження; проведено констатувальний етап експерименту; розроблено модель та 

комунікативно-орієнтовану технологію формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

На третьому етапі (2016–2018 рр.) проведено формувальний етап 

експерименту; перевірено ефективність педагогічних умов і моделі формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 
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нестандартних ситуаціях; виконано статистичну обробку отриманих 

експериментальних результатів; розроблено навчально-методичне забезпечення та 

методичні рекомендації для викладачів щодо формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; 

сформульовано загальні висновки. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 

здійснено у Навчально-науковому інституті аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету; Відокремленому 

структурному підрозділі Національного авіаційного університету «Кіровоградська 

льотна академія Національного авіаційного університету»; Навчально-науковому 

Аерокосмічному інституті Національного авіаційного університету; Харківському 

національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та авіакомпанії 

«Українські вертольоти». На різних етапах дослідження в експерименті брали участь 

180 студентів та 12 викладачів. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження полягають у 

тому, що: 

- вперше: обґрунтовано структуру професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях та розкрито її 

змістові компоненти (психологічний та змістово-практичний); визначено педагогічні 

умови формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях (мотивування студентів до набуття знань та 

умінь щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; поєднання змісту 

фахових та іншомовних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів; врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки 

фахівців авіадиспетчерського складу; «занурення» студентів у симульовану 

професійну авіадиспетчерську діяльність); теоретично обґрунтовано модель 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях, яка становить єдність блоків: цільового, 

методологічного, змістового, процесуально-технологічного та оцінно-

результативного; створено й упроваджено в освітній процес комунікативно-орієнтовану 

технологію формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях;  уточнено зміст ключових понять: 

«радіообмін»; «людський чинник»; «нестандартні ситуації»; «стандартна фразеологія 

ІКАО»; «звичайна англійська мова в авіаційному контексті»; «загальна зміна мовного 

коду»; «спілкування в авіації»; «готовність»; «професійна готовність»; «професійна 

готовність авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях»;  

подальшого розвитку набули зміст, форми організації і методи професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів в закладах вищої освіти авіаційного профілю. 

Практичне значення дослідження полягає в підготовці і впровадженні в 

освітній процес закладів вищої освіти авіаційного профілю навчально-методичного 

забезпечення з формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, що містить: практикуми для майбутніх 

авіадиспетчерів «Звичайна англійська мова в авіаційному контексті (нестандартні 

ситуації в польоті)» та «Іноземна мова (англійська)»; методичні рекомендації для 

викладачів щодо формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 
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ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

Результати дослідження, навчально-методичне забезпечення можуть бути 

використані для подальшого вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців, під 

час створення посібників, освітніх програм, дидактичних комплексів тощо.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

Національного авіаційного університету (довідка № 22-362/21 від 31 жовтня  2017 р.); 

Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету 

«Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» (довідка 

№ 01-08/3070 від 02 листопада 2017 р.); Навчально-наукового Аерокосмічного 

інституту Національного авіаційного університету (довідка № 78 від 03 листопада 

2017 р.); ПрАТ авіакомпанії «Українські вертольоти» (довідка №153 ок від 24 

листопада 2017р.). 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження апробовано на: всесвітніх конгресах «Авіація 21-го сторіччя» ( Київ, 

2012, 2015, 2016); міжнародних науково-практичних конференціях: «Авіа-2011» 

(Київ, 2011); «Авіа-2013» (Київ, 2013); «Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology» (Будапешт, 2014); «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, 

2015, 2016, 2017, 2018); «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 2017); 

«Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» (Київ, 2017, 2018); 

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній 

освіті» (Кропивницький, 2017); всеукраїнських  науково-практичних конференціях: 

«Проблеми навігації і управління рухом» (Київ, 2010, 2011); «Актуальні проблеми 

формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна 

парадигма» (Київ, 2011); міжвузівській конференції: «Актуальні проблеми 

формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна 

парадигма» (Київ, 2016); круглому столі: «Англійська мова в технічних ВНЗ: вимоги, 

проблеми та рішення» (Київ, 2017); наукових семінарах: «Методика навчання вмінь 

читання текстів за спеціальністю майбутньої професії» (Київ, 2014); «Підбір 

методичних ресурсів для навчання авіаційної англійської мови» (Київ, 2016); 

«Професійний розвиток сучасного фахівця» (Київ, 2017); «Тенденції та перспективи 

формування професійної лексики» (Ірпінь, 2017). 

Особистий внесок здобувача. У публікаціях, написаних у співавторстві, 

здобувачеві належить: обґрунтування та виокремлення ключових особливостей 

англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях [6]; розкриття сутності 

професійної компетентності авіадиспетчера та шляхи її формування у системі  

фахової підготовки закладу вищої освіти [11]; обґрунтування нового підходу до курсу 

навчання авіаційної англійської мови з метою підготовки до ефективного спілкування 

в режимі «земля-повітря» [13]; визначення ролі англомовної комунікації під час 

радіообміну [17]; виявлення основних причин непорозуміння між пілотом та 

авіадиспетчером [18].  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

висвітлено у 18 наукових працях (13 – одноосібних), з яких: 5 статей у наукових 

фахових виданнях України (у тому числі 1 – у виданні України, що входить до 
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міжнародних наукометричних баз); 1 – у зарубіжному періодичному науковому 

виданні; 2 практикуми; 10 публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами,  змісту, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (237 

найменувань, з яких 21 – іноземною мовою). Робота містить 19 додатків, 15 рисунків 

та 29 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 300 сторінок, з них   

193 сторінки основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність досліджуваної проблеми, 

визначено об`єкт, предмет, мету, завдання дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення; подано інформацію про апробацію та впровадження отриманих 

результатів дослідження, публікації, структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях» – здійснено теоретичний аналіз сучасних підходів до формування 

професійної готовності фахівців у авіаційних закладах вищої освіти; уточнено 

сутність базових понять дослідження; охарактеризовано стан дослідження проблеми 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

У результаті аналізу джерельної бази дослідження з’ясовано, що проблема 

формування професійної готовності фахівців у закладах вищої освіти авіаційного 

профілю досліджується з позиції методологічних підходів: особистісно орієнтованого 

(В. Артемов, І. Бех, В. Бондар, І. Зязюн, Н. Ладогубець, В. Ребенок, В. Рибалка, 

С. Сисоєва та ін.); комунікативного (В. Вдовін, Дж. Дженкінс (J. Jenkins), 

Л. Євдокімова-Лисогор, С. Король, М. Кенел (М. Сanale), В. Лучкевич, В. Літвуд (W. 

Littlewood), О. Ніколаєнко, Б. Тарнопольський, М. Свейн (M. Swain), Т. Ушата та ін.); 

компетентнісного (Н. Бібік, С. Лейко, О. Локшина, О. Овчарук, О. Першукова, 

О. Петращук, О. Пометун, Л. Немлій, С. Трубачева, В. Ягупов та ін.), що стало 

підґрунтям цілісного аналізу проблеми формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

На основі праць українських та зарубіжних дослідників, з урахуванням  

міжнародних документів ІКАО, уточнено сутність таких понять, як: «радіообмін», 

«людський чинник», «нестандартні ситуації», «стандартна фразеологія ІКАО», 

«звичайна англійська мова в авіаційному контексті», «загальна зміна мовного коду», 

«спілкування в авіації», які розкривають специфіку професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Встановлено, що стандартна фразеологія не може повністю передбачити дії 

авіадиспетчерів в нестандартних ситуаціях, тому знання англійської мови в 

авіаційному контексті є головним складником ведення радіообміну. При цьому 

особливістю англомовної складової радіообміну між авіадиспетчером й екіпажем 

визначено обмежену кількість запитальних та заперечних форм, майже повну 

відсутність модальних дієслів, відсутність артиклів, вживання слів кодового 
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алфавіту; відсутність синонімів та антонімів; специфічне читання цифр; вживання 

лексики у прямому значенні тощо. 

Доведено, що для безпечного ведення радіообміну авіадиспетчерами важливим 

є знання зі стандартної фразеології радіообміну ІКАО, а також звичайної англійської 

мови в авіаційному контексті, оскільки радіообмін у нестандартних ситуаціях 

зумовлює необхідність переключення у форматі «білінгва» (перехід з стандартної 

фразеології на звичайну англійську мову в авіаційному контексті).  

Згідно з нормативно-правовими документами професійна підготовка майбутніх 

авіадиспетчерів здійснюється за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація», 

спеціальності «Обслуговування повітряного руху» у закладах вищої освіти 

авіаційного профілю. Водночас аналіз навчальних планів та робочих програм 

дисциплін за означеним напрямом підготовки виявив фрагментарність змісту, форм 

організації і методів формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

На основі аналізу виявлено, що формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях є процесом, що 

передбачає якісні зміни у розвитку особистісних і професійних якостей, а також 

організацію педагогічних умов, спрямованих на становлення фахівця, здатного до 

ведення радіообміну з поєднанням звичайної англійської мови в авіаційному 

контексті й стандартної фразеології.  

У другому розділі – «Педагогічні умови ефективності формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях» – представлено компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях; визначено педагогічні умови,  обґрунтовано 

модель та запропоновано комунікативно-орієнтовану технологію формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

На підставі аналізу ключових понять – «готовність», «психологічна 

готовність», «професійна готовність», а також специфіки професійної діяльності 

авіадиспетчерів визначено, що професійна готовність майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях є інтегрованим особистісним 

утворенням, яке характеризується сформованістю теоретичних знань та практичних 

умінь, значущих для управління повітряним рухом у нестандартних ситуаціях, що 

дозволяє здійснювати ведення англомовного радіообміну, мінімізуючи  можливість 

помилок і забезпечуючи безпеку польотів. Її структурними компонентами є 

психологічний та змістово-практичний. Відповідно до структурних компонентів 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях схарактеризовано критерії їх сформованості.  

Критеріями сформованості психологічного компоненту є: мотиваційний 

(показники: цілі та мотиви вибору професії; наявність мотивації на досягнення 

ситуації успіху; потреба у формуванні пізнавального інтересу майбутніх 

авіадиспетчерів до вивчення процедури ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях; прагнення до саморозвитку й самореалізації) та емоційно-вольовий 

(показники: адекватна самооцінка власного рівня сформованості професійних умінь; 
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усвідомлення особистої відповідальності за результати майбутньої професійної 

діяльності; емоційно-вольова стійкість (вияв уміння протистояти реальній небезпеці, 

проявляти психологічну витривалість і стійкість, вольовими зусиллями долати 

негативні почуття і психічні стани); здатність до саморегуляції). 

Критеріями сформованості змістово-практичного компоненту є: когнітивний 

(показники: знання нормативних документів щодо процедури ведення радіообміну; 

стандартів та рекомендованих практик Міжнародної організації цивільної авіації; 

рекомендацій Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)); 

термінологічних кліше з фразеології радіообміну; класифікації нестандартних 

ситуацій у польоті та можливі дії авіадиспетчерів; стандартної фразеології та 

звичайної англійської мови в авіаційному контексті) та операційно-діяльнісний 

(показники: вміння та навички розуміти на слух монологічну і діалогічну мову; 

приймати рішення під час виникнення нестандартних ситуацій; застосовувати  знання 

щодо ведення радіообміну та знання зі звичайної англійської мови в авіаційному 

контексті та стандартної фразеології на практиці). 

На основі визначених критеріїв і показників, з урахуванням їх змістового 

наповнення, схарактеризовано низький, середній, високий рівні сформованості 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. 

Дослідження стану сформованості означеної готовності у студентів дозволило 

констатувати, що процес її формування відбувається фрагментарно, а наявні умови 

недостатньо сприятливі для формування вказаної компетентності.   

Виявлено педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, а саме:  

мотивування студентів до набуття знань та умінь щодо ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях; поєднання змісту фахових та іншомовних дисциплін у 

процесі професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів; врахування цілей та 

стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців авіадиспетчерського складу; 

«занурення» студентів в симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність. 

Перша педагогічна умова – мотивування студентів до набуття знань та умінь 

щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях – спрямовується на розвиток 

мотиваційної сфери студентів, формування їхнього позитивного ставлення до 

засвоєння обраної професійної діяльності, здатності до професійного 

самовдосконалення та саморозвитку. 

Друга педагогічна умова – поєднання змісту фахових та іншомовних дисциплін 

у процесі професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів – забезпечує 

розширення у студентів професійних знань на основі міжпредметних зв’язків 

дисципліни «Професійна англійська мова» з профілюючими предметами 

(«Тренажерна підготовка», «Метеорологія», «Іноземна мова», «Автоматизовані 

системи управління повітряним рухом», «Управління повітряним рухом», «Людський 

чинник в аеронавігації») та іншомовної дисципліни «Професійна англійська мова». 

Третя педагогічна умова – врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної 

підготовки фахівців авіадиспетчерського складу – реалізовувалася шляхом  

впровадження до освітнього процесу комунікативно-орієнтованої технології, зміст 
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якої містить теми, що відповідають лексичним доменам (згідно Документу ІКАО № 

9835). 

Четверта педагогічна умова – «занурення» студентів в симульовану професійну 

авіадиспетчерську діяльність – забезпечує реалізацію студентами професійних вмінь 

і навичок відповідно запропонованої модельованої ситуації, що  дозволяє їм 

практично відтворювати форми реальної професійної авіадиспетчерської діяльності, 

вибудовувати власну систему дій до вирішення реальних комунікативних ситуацій 

професійної спрямованості.  

У процесі наукового пошуку спроектовано модель формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях, що включає структурні блоки: цільовий, методологічний, змістовий, 

процесуально-технологічний та оцінно-результативний (рис.1). Цільовий блок 

містить мету та завдання формування означеної готовності. Складниками 

методологічного блоку є підходи (особистісно орієнтований, комунікативний, 

компетентнісний) та принципи (дидактичні (науковості, систематичності, свідомості 

й активності, індивідуального підходу створення психолого-педагогічних умов, 

зв`язку індивідуального з колективним, доступності, міцності знань, навичок та 

вмінь) і специфічних (суворої регламентації і тимчасової лімітації, додаткового 

психологічного навантаження, ритмічного зростання психофізіологічного 

навантаження, комплексного формування психофізіологічних якостей і механізмів 

адаптації до умов діяльності)). Змістовий блок містить психологічний та змістово-

практичний компоненти професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. Процесуально-технологічний блок  

включає педагогічні умови, реалізація яких здійснюється впровадженням в освітній 

процес комунікативно-орієнтованої технології формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, яка 

включає етапи (пропедевтичний, професійно-орієнтований, контрольний), форми 

організації (практичні заняття, самостійні роботи, комплексні контрольні роботи), 

засоби (практикум, дидактичний матеріал; відеоматеріал та інтернет ресурси); методи 

(проблемні ситуації нестандартного характеру, рольові ігри, мозковий штурм, 

дискусії, презентації, аналіз професійних ситуацій). Оцінно-результативний блок 

охоплює критерії (мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, операційно-

діяльнісний), рівні (низький, середній, високий) та результат – сформована 

професійна готовність майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну 

англійською мовою у нестандартних ситуаціях. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка результативності 

педагогічних умов і моделі формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях» –

представлено програму експериментальної роботи, описано хід і результати 

експериментальної перевірки педагогічних умов і моделі формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях.    
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Рис.1. Модель формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 
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Експериментальна робота проводилася впродовж 2013-2018 рр. на базі 

Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

Національного авіаційного університету, Відокремленого структурного підрозділу 

Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету», Навчально-наукового Аерокосмічного 

інституту Національного авіаційного університету, Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.  

Аналіз результатів сформованості професійної готовності студентів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях (констатувальний зріз), виявлений за 

допомогою діагностувальних методик (навчальної мотивації студентів (А. Реан та 

В. Якунін, модифікація Н. Бадмаєвої); «Шкала реактивної (ситуативної) і 

особистісної тривоги» Ч. Спілберга, Ю. Ханіна; методика діагностики ступеня 

готовності до ризику А. Шуберта), авторських тестових завдань та комплексної 

контрольної роботи з дисципліни «Професійна англійська мова», симульованих 

рольових ігор «Нестандартні ситуації під час польоту», засвідчив, що загалом 

переважна більшість студентів мають середній (76,5 %) і низький (17 %) рівні 

сформованості професійної готовності до введення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях за критеріями (мотиваційним, емоційно-вольовим, когнітивним, 

операційно-діяльнісним).  

З метою організації та проведення формувального експерименту було 

сформовано дві групи  студентів: експериментальна (ЕГ) – 34 особи та  контрольна 

(КГ) – 33 особи. Формувальний етап експерименту відбувався в природних умовах  

освітнього процесу в закладах вищої освіти авіаційного профілю. Його було 

побудовано на основі спроектованої моделі з дотриманням визначених педагогічних 

умов та використанням розробленої комунікативно-орієнтованої технології 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

Зміст комунікативно-орієнтованої технології презентовано впровадженням в 

освітній процес фахової підготовки майбутніх авіадиспетчерів навчально-

методичних матеріалів, зокрема: практикуму «Звичайна англійська мова в 

авіаційному контексті (нестандартні ситуації в польоті)»; практикуму «Іноземна мова 

(англійська)»; методичних рекомендацій для викладачів щодо формування 

професійної готовності студентів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Відбувалося створення освітнього середовища, яке передбачало «занурення» 

студентів у симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність. 

Комунікативно-орієнтована технологія реалізовувалася упродовж 

пропедевтичного, професійно-орієнтованого та контрольного етапів.  

На пропедевтичному етапі майбутніми авіадиспетчерами усвідомлювалася  

необхідність у підготовці до вирішення професійних ситуацій у нестандартних 

ситуаціях за допомогою методів – проблемні ситуації нестандартного характеру, 

рольові ігри, мозковий штурм, дискусії, презентації, аналіз професійних ситуацій.  

Професійно-орієнтований етап передбачав набуття знань з видів нестандартних 

ситуацій (проблеми, пов’язані з герметизацією повітряного судна; зіткнення з 

птахами; аварійні посадки; проблеми з паливом-критичний залишок палива; дим або 

вогонь в кабіні пілота), загальноприйнятих скорочень при веденні радіозв’язку та 
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формування вмінь щодо відтворювання фразеології радіообміну між авіадиспетчером 

та пілотом у нестандартних ситуаціях; використання звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті у нестандартних ситуаціях. Це забезпечувалося застосуванням 

інтерактивних методів навчання (ігрові; навчання у співпраці або кооперативне 

навчання; проблемне навчання; інтерактивні; інформаційно-комунікаційні тощо). 

Контрольний етап спрямовувався на формування здатності висловлюватися, 

виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати англійською 

мовою та передбачав демонстрацію на практичному занятті майбутніми 

авіадиспетчерами самостійно підготовленої симульованої рольової гри 

(пілот/авіадиспетчер у відповідній нестандартній ситуації) та виконанням 

комплексної контрольної роботи. 

Перевірка результативності проведеної дослідно-експериментальної роботи 

здійснювалася на основі порівняльного аналізу кількісних на якісних змін показників 

експериментальної та контрольної груп на початку формувального етапу проведеного 

експерименту та після його завершення. Результати дослідження подано в таблиці 1. 

Як свідчать дані таблиці, за результатами констатувального зрізу, до високого 

рівня сформованості професійної готовності студентів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях  в експериментальній групі належало 55,17 % студентів, а 

після формувального експерименту – 72,50 %. Відбулося зростання на 17,33%. 

Зменшилися на 11,5 % показники середнього рівня сформованості означеної 

готовності з 34,83 % до 23,33 %. Відповідно, кількість студентів експериментальної 

групи із низьким рівнем професійної готовності до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях зменшилося з 10,00 % до 4,17 %, з різницею в 5,83 %. У 

контрольній групі показники рівнів сформованості професійної готовності студентів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях не зазнали суттєвих змін. За 

результатами контрольного зрізу високий рівень був властивий 40,50 % студентів; 

середнім охоплено 49 %. Із низьким рівнем після констатувального зрізу їх було 

12,83 %, а на завершення формувального етапу експерименту – 10,25 %, відбулося 

зменшення на 2,58 %. 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів сформованості професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях  до та після 

проведення формувального експерименту 

 

 

Рівні 

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

До 

експер. 

Після 

експер. 

Приріст 

 

До 

експер. 
 Після 

експер. 

Приріст 

 
осіб % осіб % % осіб % осіб % % 

Високий 10 41,50 14 40,75 -0,75 19 55,17 25 72,50 +17,33 

Середній 15 45,67 16 49,00 +3,33 12 34,83 8 23,33 -11,50 

Низький 8 12,83 3 10,25 -2,58 3 10,00 1 4,17 -5,83 

Всього 33 100 33 100  34 100 34 100  

 

Візуальне підтвердження узагальнених результатів формувального 

експерименту відображено на рисунку 1. 
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Рис. 2. Результати дослідження сформованості професійної готовності до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях студентів ЕГ і КГ після 

формувального експерименту 

 

Достовірність отриманих експериментальних даних перевірено методами 

математичної статистики, зокрема за допомогою t-критерію Стьюдента з 

урахуванням рівня значущості 0,05. Статистична перевірка на формувальному етапі 

експерименту довела істинність висунутого припущення, щодо ефективності  

обґрунтованих умов та спроектованої моделі формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення  радіообміну у нестандартних ситуаціях з 

урахуванням комунікативно-орієнтованої технології формування такої готовності. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. Результати проведеного дослідження підтвердили гіпотезу, 

досягнення мети, ефективність виконання завдань та стали підставою для 

формулювання таких висновків. 

1. Вивчення вітчизняних і зарубіжних теоретичних джерел з проблеми 

дослідження виявило, що зміст авіаційної освіти майбутніх фахівців в умовах 

сучасної системи навчання має ґрунтуватися на вимогах державних стандартів, 

стандартів Міжнародної організації цивільної авіації щодо підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів з урахуванням соціально-економічних потреб та міжнародного 

досвіду; теоретичних положень особистісно орієнтованого, комунікативного й 

компетентнісного підходів. Встановлено, що безпека повітряного руху суттєво 

залежить від ефективної комунікації членів льотного екіпажу та авіадиспетчерів, 
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натомість питання їхньої готовності до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях як у змістовому, так і технологічному аспектах залишається недостатньо 

дослідженими. 

З’ясовано, що важливим компонентом професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів є вивчення англомовної складової радіообміну, оскільки радіообмін 

у нестандартних ситуаціях зумовлює необхідність переключення у форматі 

«білінгва». Доведено, що формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях є процесом, що 

передбачає якісні зміни у розвитку особистісних і професійних якостей, а також 

організацію педагогічних умов, спрямованих на становлення фахівця, здатного до 

радіообміну з поєднанням звичайної англійської мови в авіаційному контексті й 

стандартної фразеології.  

2. На основі аналізу наукових джерел, з урахуванням специфіки професійної 

діяльності авіадиспетчерів розкрито сутність професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. Сформульовано 

авторську дефініцію професійної готовності майбутніх  авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях як інтегрованого особистісного утворення, 

яке характеризується сформованістю теоретичних знань та практичних умінь, 

значущих для управління повітряним рухом у нестандартних ситуаціях, що дозволяє 

здійснювати ведення англомовного радіообміну, мінімізуючи можливість помилок і 

забезпечуючи безпеку польотів. З’ясовано, що структура професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

інтегрує її взаємозалежні та взаємозумовлені компоненти (психологічний та змістово-

практичний). 

3.  Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях як сукупності суб’єктивних та об’єктивних чинників, 

реалізація яких в освітньому процесі закладу вищої освіти авіаційного профілю 

забезпечує формування компонентів цієї готовності (психологічного та змістово-

практичного) та сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів, а саме: мотивування студентів до набуття знань та умінь щодо 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; поєднання змісту фахових та 

іншомовних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів; 

врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців 

авіадиспетчерського складу; «занурення» студентів в симульовану професійну 

авіадиспетчерську діяльність.  

4. Спроектовано модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях з урахуванням 

особистісно орієнтованого, комунікативного, компетентнісного підходів, що 

складається з п’яти структурних блоків: цільовий (мета і завдання); методологічний 

(основні підходи та принципи); змістовий (структура професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях та зміст 

її формування); процесуального-технологічний (педагогічні умови, комунікативно-

орієнтована технологія формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях (знання, вміння, 
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етапи, форми організації, засоби та методи формування відповідної готовності)) та 

оцінно-результативний (критерії, рівні та результат формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях). 

Експериментальна перевірка моделі формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну нестандартних ситуаціях з 

урахуванням комунікативно-орієнтованої технології означеної готовності довела 

результативність педагогічних умов, що позначилось на підвищенні рівня  готовності 

експериментальних груп: істотно збільшилася частка студентів після формувального 

експерименту, які мають високий (72,5 %) рівень професійної готовності. 

Зменшилася частка студентів з середнім (-11,50%) та низьким (-5,83%) рівнями.  

5. З метою забезпечення ефективності формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях в 

закладах вищої освіти авіаційного профілю було створено та апробовано у ході 

дослідно-експериментальної роботи навчально-методичне забезпечення з 

формування означеної готовності, яке  містить практикуми для майбутніх 

авіадиспетчерів «Звичайна англійська мова в авіаційному контексті (нестандартні 

ситуації в польоті)» та «Іноземна мова (англійська)»; методичні рекомендації для 

викладачів щодо формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

Проведено дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми.  

Перспективними вбачаються аналіз зарубіжного досвіду формування професійної 

готовності авіадиспетчерів до ведення радіообміну; використання інноваційних 

технологій у процесі професійної підготовки фахівців авіаційного профілю. 
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Васюкович О.М. Формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Київ, 

2018. 

У дисертаційному дослідженні  подано результати цілісного аналізу проблеми 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. Розкрито сутність структури професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Схарактеризовано її критерії, показники та рівні сформованості. 

Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Запропоновано модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, яка складається з 

п’яти взаємопов`язаних блоків (цільовий, методологічний, змістовий, процесуально-

технологічний, оцінно-результативний). Розроблено комунікативно-орієнтовану 

технологію формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Ключові слова: професійна готовність; професійна готовність майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; педагогічні 

умови;  модель; комунікативно-орієнтована технологія. 

Васюкович О.М. Формирование профессиональной готовности будущих 

авиадиспетчеров к ведению радиообмена в нестандартных ситуациях. –

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Институт педагогического образования и образования взрослых Национальной 

академии педагогических наук Украины, Киев, 2018. 

В диссертационном исследовании представлены результаты целостного 

анализа проблемы формирования профессиональной готовности будущих 

авиадиспетчеров к ведению радиообмена в нестандартных ситуациях. Раскрыта 

сущность и структура профессиональной готовности будущих авиадиспетчеров к 

ведению радиообмена в нестандартных ситуациях. Охарактеризованы ее критерии, 

показатели и уровни сформированности. 
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Определены и теоретически обоснованы педагогические условия 

формирования профессиональной готовности будущих авиадиспетчеров к ведению 

радиообмена в нестандартных ситуациях. Предложена модель формирования 

профессиональной готовности будущих авиадиспетчеров к ведению радиообмена в 

нестандартных ситуациях, которая состоит из четырех взаимосвязанных блоков 

(целевого, методологического, процессуально-технологического и оценочно-

результативного). Разработана коммуникативно-ориентированная технология 

формирования профессиональной готовности будущих авиадиспетчеров к ведению 

радиообмена в нестандартных ситуациях. 

Ключевые слова: профессиональная готовность; профессиональная 

готовность будущих авиадиспетчеров к ведению радиообмена в нестандартных 

ситуациях; педагогические условия, модель, коммуникативно-ориентированная 

технология. 

Vasiukovych O.M. The formation of professional readiness in future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations.– Qulifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in 

speciality 13.00.04 «Theory and methodology of professional education» – Institute of 

pedagogical education and adult education of the National Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis «The formation of professional readiness in future air traffic controllers 

to conduct radio exchange in non-routine situations» presents theoretical principles of 

the formation of professional readiness in future air traffic controllers to conduct radio 

exchange in non-routine situations, gives scientific substantiation and indicates 

experimentally proved efficiency level of the educational conditions necessary for the 

formation of professional readiness in future air traffic controllers to conduct radio 

exchange in non-routine situations. 

The thesis offers rationale and description of substantial components comprising the 

structure of future air traffic controllers’ professional readiness - psychological 

and substantive-practical. These components characterize personality related and activity 

related elements of the professional readiness of future air traffic controllers to 

conduct radio exchange in non-routine situations, reflecting relationship with 

professional air traffic control activities. 

To determine the level of the formation of professional readiness of future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations, certain 

criteria (motivational, emotional-volitional, cognitive, operational and activity-oriented) 

and their corresponding indicators are defined for each component of the professional 

readiness. The formation levels of the professional readiness of future air traffic controllers 

to conduct radio exchange in non-standard situations are  defined as:  low,  medium,  high. 

A model of the formation of professional readiness in future  air  traffic  controllers 

to conduct radio exchange in  non-routine  situations  has  been  developed.  The  developed 

model  is  composed  of   a   set   of   units:   objectives,   methodology,   content,   procedure,        
performance  and results, as well as the educational conditions. 

         The communication-oriented technology of the formation  of  professional  readiness 
to conduct radio exchange in non-routine situations has  been  scientifically  substantiated. 
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According to the purpose of the study, the educational conditions are offered, which have 
been created through communication-oriented learning technology. To implement the 
developed technology in practice, the guides to practical classes «Plain English in 
aviation context (non-routine situations in flight)» and «Foreign language (English)» have 
been developed. It aids to build components of psychological and substantive-practical in 
future air traffic controllers.
    The pedagogical experiment held confirmed the hypothesis of the study and 
experimentally verified effectiveness of the educational conditions implemented 
according to developed communication-oriented learning technology. The efficiency of 
the educational conditions has been verified using the Student’s t-test (t-criterion), the 
indicators of which show the positive dynamics of the formation levels of professional 
readiness in future air traffic controllers to conduct radio exchange in non-routine 
situations. The results of the experimental work showed that the purpose of the scientific 
study was achieved, the objectives were fulfilled, and the hypothesis was confirmed.
    Keywords: professional readiness; professional readiness of future air traffic 
controllers to conduct radio exchange in non-routine situations; educational conditions; 
model; communication-oriented technology.
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