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АНОТАЦІЯ 

 

Васюкович О.М. Формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук 

України, Київ, 2018. 

У дисертації «Формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях» розкрито 

теоретичні засади формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, науково 

обґрунтовано й експериментально перевірено результативність педагогічних 

умов і моделі формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

Проблема формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях у закладах 

вищої освіти авіаційного профілю досліджувалася з позицій 

компетентнісного, комунікативного та особистісно орієнтованого 

методологічних підходів. 

З’ясовано сутність поняття «формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях» як процес, 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.  

Обґрунтовано та розкрито змістові компоненти структури професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів: психологічний та змістово-практичний, 

які характеризують особистісну й діяльнісну складові професійної готовності 
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майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, 

відображаючи взаємозв`язок з професійною авіадиспетчерською діяльністю. 

Для встановлення рівня сформованості професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

до кожного компонента професійної готовності визначено критерії 

(мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, операційно-діяльнісний) та 

відповідні їм показники. Рівнями сформованості професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

визначено такі, як: низький, середній, високий. 

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).  

Результати констатувального дослідження засвідчили недостатній 

рівень сформованості професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях в умовах традиційної системи 

професійної підготовки в закладах вищої освіти авіаційного профілю, що й 

зумовило потребу в експериментальній перевірці результативності 

педагогічних умов і моделі формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Першою педагогічною умовою визначено мотивування студентів до 

набуття знань та умінь щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, 

що включає застосування ігрових та інтерактивних технологій; інформаційно-

комунікаційних технологій; технологій проблемного та кооперативного 

навчання та інших. Другою умовою визначено поєднання змісту фахових та 

іншомовних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів. Як встановлено, міждисциплінарна інтеграція сприяє 
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формуванню у майбутніх авіадиспетчерів інтегрованих професійних знань, 

вмінь та навичок ведення англомовного радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки 

фахівців авіадиспетчерського складу є третьою педагогічною умовою. Мовна 

підготовка майбутніх авіадиспетчерів визначається необхідністю дотримання 

стандартів та рекомендованих практик Міжнародної організації цивільної 

авіації (ІКАО) та передбачає організацію навчання за комунікативно-

орієнованою технологією, яка пов’язана з робочими ситуаціями і професійним 

спілкуванням майбутніх авіадиспетчерів та пілотів. У процесі формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях передбачається «занурення» студентів у 

симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність, що і становить 

четверту педагогічну умову. Використання симульованих технологій 

навчання дають можливість викладачеві створювати комунікативні ситуації, 

які є близькими до умов реального спілкування.  

Модель формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях включає п’ять 

взаємопов’язаних структурних блоків: цільовий, методологічний, змістовий, 

процесуально-технологічний та оцінно-результативний. 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 
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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. 

Проведений педагогічний експеримент підтвердив гіпотезу дослідження 

та експериментально перевірив результативність педагогічних умов і моделі 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях з урахуванням розробленої 

комунікативно-орієнтованою технологією навчання. Ефективність 

педагогічних умов і моделі було перевірено за допомогою t-критерію 

Стьюдента, показники якого вказують на позитивну динаміку в рівнях 

сформованості професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. Результати експериментальної роботи 

засвідчили, що мета наукового пошуку досягнута, завдання виконані, а 

гіпотеза підтверджена. 

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 
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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 
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(англійська)»; методичні рекомендації для викладачів щодо формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 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.  

Ключові слова: професійна готовність; професійна готовність майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; 

педагогічні умови; модель; комунікативно-орієнтована технологія. 
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SUMMARY 

 

 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 problem of the formation of professional readiness in future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations at a higher aviation 

educational institution was studied based on the approaches of competence, 

communication and personal methodological approaches. 

The core of the concept «formation of professional readiness in future air 

traffic controllers to conduct radio exchange in non-routine situations» is defined as 

a process that involves qualitative changes in the development of personal and 

profession-oriented qualities, as well as the organization of educational conditions 

aimed at the formation of a specialist capable of conducting radio exchange which 

includes Plain English in the aviation context and standard phraseology. 

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 
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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. 

It has been confirmed that safe radio communication requires knowledge of 

the standard ICAO phraseology for radio exchange, as well as plain English in 

aviation context. Standard phraseology cannot fully furnish actions in non-routine 

situations; therefore knowledge of plain English in aviation context is the key 

component of radio exchange. 

The results of the ascertaining study indicated an inadequate level of the future 

air traffic controllers’ professional readiness for radio exchange in non-standard 

situations in the context of the traditional vocational training system in higher 

education institutions of the aviation specialization. This conditioned the need for an 

experimental verification of the effectiveness of the pedagogical environment and 

model for the formation of the future air traffic controllers’ professional readiness 

for radio exchange in non-standard situations. 

The first educational condition is motivation of students to acquire knowledge 

and skills in radio exchange in non-standard situations through learning technology 

to conduct radio exchange, including gaming and interactive technologies; 

information and communication technologies; technologies of problem-based and 

cooperative learning, and others. The second condition is combination of the content 

of professional and foreign language disciplines in the professional training course 

for future air traffic controllers. As it has been established, cross-disciplinary 

integration facilitates formation of integrated professional knowledge, skills and 



12 

 

 
 

abilities in future air traffic controllers to conduct radio exchange in English in non-

routine situations. The third educational condition is taking into account the ICAO 

objectives and standards for the language training of air traffic control personnel. 

The language training of future air traffic controllers is obligatory to comply with 

the standards and recommended practices of the International Civil Aviation 

Organization (ICAO) and foresees training to be organized by communication-

oriented technology directly related to working situations and professional 

communication of future air traffic controllers and pilots. The process of the 

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

exchange in non-routine situations expects students to be immersed in simulated 

professional air traffic control activity, and that is the fourth educational condition. 

The use of simulated learning technologies enables the teacher to create 

communicative situations closely reproducing real communication. 

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 five units: objectives, methodology, 

content, procedure, performance and results, as well as the educational conditions. 

The unit of objectives includes goal and tasks. The methodology unit covers 

competent, communicative, personality approaches and principles. The achievement 

of the goal set for the formation of future air traffic controllers' professional 

readiness to conduct radio exchange in non-routine situations depends on 

observance of the general didactic principles (scientific approach, systematic 

approach, consciousness and activity, individual approach, connection of the 

individual with the collective, accessibility, reliability of knowledge, skills, 

abilities), and specific procedural principles (strict regulation and temporary 

limitation, additional psychological load, rhythmic growth of psycho-physiological 

load, complex formation of psychophysiological qualities and adaptation 

mechanisms of adaptation to the activity conditions). The content unit of the model 

includes components of the professional readiness of future air traffic controllers: 
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psychological and substantive-practical. The content of training of future air traffic 

controllers includes communication-oriented technology for the formation of future 

air traffic controllers' professional readiness to conduct radio exchange in non-

routine situations. The procedure unit of the model includes scientific and 

methodological support, which requires development and implementation of various 

pedagogically justified forms, tools, methods needed to create the information 

environment accessible for each future air traffic controller, what becomes the factor 

of his/her development, creates equal opportunity for everyone to become a 

professional. The components of the performance unit of the model are the indicators 

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

exchange in non-routine situations and of their levels – low, medium, and high. The 

results of the proposed model is the formation of the future air traffic controllers` 

professional readiness to conduct radio exchange in English in non-routine 

situations. 

The pedagogical experiment held confirmed the hypothesis of the study and 

experimentally verified effectiveness of the educational conditions and model 

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.  

The scientific novelty and the theoretical significance of the results of the 

study are as follows: 

– for the first time: the structure of the future air traffic controllers’ 

professional readiness for radio exchange in non-standard situations has been proved 

and its substantive components (psychological and substantive-practical) have been 

revealed; the pedagogical environment for the formation of the future air traffic 
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controllers’ professional readiness for radio exchange in non-standard situations 

(motivation of students to acquire knowledge and skills in radio exchange in non-

standard situations; the combination of vocational and foreign subjects in the process 

of the future air traffic controllers’ training; taking into consideration the objectives 

and standards of ICAO regarding the language training of the air traffic specialists; 

the “immersion” of students in simulated professional air traffic activities) has been 

defined; the formation of the model of the future air traffic controllers’ professional 

readiness for radio exchange in non-standard situations which is the unity of a target, 

methodological, content, procedural and technological and evaluative and resulting 

blocks has been theoretically substantiated; the communication-oriented technology 

of forming the professional readiness for radio exchange in non-standard situations 

of the future air traffic controllers has been created and implemented in the 

educational process; the content of key terms has been specified: “radio exchange”; 

“human factor”; “non-standard situations”; “standard ICAO phraseology”; 

“common English in aviation context”; “total change of the language code”; 

“communication in aviation”; “readiness”; “professional readiness”; “air traffic 

controllers’ professional readiness for radio exchange in non-standard situations”; 

the content, forms of organization and methods of the air traffic controllers’ training 

in higher education institutions of the aviation specialization have been further 

developed.  

The practical value of the study is determined by the fact that: the educational 

conditions necessary for the formation of professional readiness in future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations are determined; the 

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

conduct radio exchange in non-routine situations is developed; the communication-

oriented learning technology is developed and implemented in the educational process; 

the guides to practical classes «Plain English in aviation context (non-routine 

situations in flight)» and «Foreign Language (English)» are developed and 

introduced in the training course of future air traffic controllers to be used for the 
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formation of professional readiness; the methodical guidelines for teachers to form 

professional readiness in future air traffic controllers to conduct radio exchange in non-

routine situation is developed and offered for use. 

The results of the study, teaching and methodological provision can be used to 

a further improvement of the professional training content, in the creation of textbooks, 

education programs, didactic complexes, etc.   

Keywords: professional readiness; professional readiness of future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations; educational 

conditions; model; communication-oriented technology. 

 

 The List of Published Works by the Candidate 

Academic editions where main scientific results of the thesis were published 

1. Vasiukovych, O. (2017). Analysis of Peculiarities of Radio Exchange in Non-

routine Situations. Problems of Methodic of Teaching Physics, Mathematics, and 

Technology: collection of research papers, 11, 125–130. 

2.  Vasiukovych, O (2017). Guide to practical classes “Plain English in aviation 

context (non-routine situations in flight)”. Kyiv: Alfa-Pik LLC, 45. 

3.  Vasiukovych, O. (2014). Linguistic Profile of Professional Formation to Conduct 

Radio Exchange between the Air Traffic Controller and a Crew. Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology II (11), 22, 15. 

4. Vasiukovych, O. (2017). Guide to practical classes “Foreign Language 

(English)”. Kyiv: NAU, 42. 

5. Vasiukovych, O. (2015). Educational Conditions for the Formation of 

Professional Competence in Future Air Traffic Controllers. Theoretical Aspects 

of Culture, Education, and Upbringing, 51, 102–107. 

6. Petrashchuk, O.,Vasiukovych, O. (2015). Rationale for linguistic profile of  

aviation English language training course. Proceedings of the National Aviation 

University, 2(63), 112–120. 



16 

 

 
 

7.  Pytel, O. (2011). Formation of Readiness in future air traffic controllers to 

conduct radio exchange in English. Academic Newsletters of the National 

Aviation University, 2, 188. 

8.  Pytel, O. (2011). Systemic approach to profession training of aviation air traffic  

controllers. Newsletters of the National Aviation University, 1, 180. 

  

Scientific approbation works 

9. Vasiukovych, O. (2015). Use of English during radio exchange in two-way 

communication “air-to-ground”. Problems of Navigation and Traffic 

Management: materials of the National scientific-practical conference of young 

scientists and students, Kyiv, 23–25 November (page 131). Kyiv: NAU. 

10. Vasiukovych, O. (2013). Application of virtual reality technology to training 

equipment and simulators during professional training of air traffic controllers. 

«Avia-2013»: Materials of the XІ International scientific-technical conference, 

Kyiv, 21–23 May (page 12.6). Kyiv: NAU.  

11. Vasiukovych, O. (2017). Psychological conditions for the formation of 

professional readiness of future air traffic controllers. Current issues of 

professional education: materials of the V International scientific-practical 

conference, Kyiv, 23 March (page 38–40). Kyiv: NAU. 

12. Vasiukovych, O. (2017). Training as a method to train future air traffic 

controllers to conduct radio exchange in non-routine situations. High school: 

enhancement of quality of specialists training: materials of the І International 

Internet conference, Kyiv, 26–27 April (page 22–24). Kyiv: NAU. 

13. Vasiukovych, O., Komlyk, K. (2017). The role of aviation English in ATC 

communication. “Flight. Modern aspect of science»: proceedings of the ХVII 

International scientific-practical conference of young scientists and students”, 

Kyiv, 4–7 April  (page 4–5). Kyiv: NAU.  

14.  Vasiukovych, O., Maksymchuk Zh. (2017). Miscommunication as a Cause of 

Runway Incursion. “Flight. Modern aspects of science»: proceedings of the 



17 

 

 
 

ХVII International scientific-practical conference of young scientists and 

students”, Kyiv, 4–7 April (page 10–11). Kyiv: NAU.  

15.  Pytel, O. (2011). Implementation of competence-based approach in professional 

training of students – future air traffic controllers. Current issues of English 

competence for special purposes: competence paradigm: materials of the first 

All-Ukrainian scientific-methodical conference, Kyiv, 29–31 March (page 22). 

Kyiv: NAU. 

16.  Petrashchuk, O., Vasiukovych, O., Alekseev, O. (2011). Problems of formation 

of professional competence with English language component in training future 

air traffic controllers. Materials of All-Ukrainian scientific-practical 

conference of young scientists and students, Kyiv, 21–22 November (page 127). 

Kyiv: NAU.  

17.  Petrashchuk, O., Vasiukovych, O. (2015). Linguistic profile of ground-to-air 

radiotelephony communication. Safety in Aviation and Space Technologies: 

Proceedings of the Six World Congress “Aviation in the 21st century”, Kyiv, 

23–25 September (page 3.1.1–3.1.2). 

18.  Pytel, O. (2010). Foreign language competence of air traffic controllers and 

flights. Problems of Navigation and Traffic Management. Profession-oriented 

aviation English: materials of the All-Ukrainian scientific-methodical 

conference of young scientists and students, Kyiv, 23–24 November (page 45–

49). Kyiv: NAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………….………………….20 

ВСТУП………………………………………………………………………....…22 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ 

РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ…………………….….33 

1.1. Сучасні підходи до формування професійної готовності фахівців у 

закладах вищої освіти авіаційного профілю……………………………………33  

1.2. Характеристика основних понять дослідження…………………...……....50 

1.3. Стан професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях………………………………………..71 

Висновки до першого розділу ………………………………….…. …………...93 

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО 

ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ…………..95 

2.1. Компоненти, критерії і показники оцінювання професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних  

ситуаціях………………………………………………………………………….95 

2.2. Класифікація педагогічних умов ефективного формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях………………………………………………………………………...114 

2.3. Модель формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях……………………………..132 

2.4.Комунікативно-орієнтована технологія формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях………………………………………………………………………...143 

Висновки до другого розділу ……………………………………….…………158 

  



19 

 

 
 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ 

РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ………………………161 

3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної 

роботи……..………………………………………………………………..…...161 

3.2. Оцінка результатів експериментальної перевірки ефективності 

комунікативно-орієнтованої технології формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях………………..……………………………………………………….176 

3.3. Методичні рекомендації викладачам щодо формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях…………………………………………………………………….…..195 

Висновки до третього розділу …………………………………………………208 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………….211 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АДВ   — аеродромно-диспетчерська вишка 

ВНЗ   — вищий навчальний заклад 

ЕГ   — експериментальна група 

Євроконтроль — Європейська організація з безпеки аеронавігації 

ЄС   — Європейський Союз 

ЗААК  — звичайна англійська мова в авіаційному контексті 

ЗПС   — злітно-посадкова смуга 

ІКАО   — Міжнародна організація цивільної авіації 

ІКТ   — інформаційно-комунікаційні технології 

КГ   — контрольна група 

КЛА НАУ — Кіровоградська льотна академія Національного 

авіаційного  університету 

КН   — кооперативне навчання 

НАУ   — Національний авіаційний університет 

ОПР   — обслуговування повітряного руху 

ОТ   — особистісна тривога 

ОЦВС — Об’єднана цивільно-військова система організації 

повітряного руху України 

ПС   — повітряне судно 

РДЦ   — районний диспетчерський центр 

СТ   — ситуативна тривога 

СФ   — стандартна фразеологія 

Украерорух — Державне підприємство обслуговування повітряного 

руху України 

УПР   — управління повітряним рухом 

ADREP  — Aviation Data Reporting Program 

Система подання даних про авіаційні події/інциденти 
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ASRS   — Aviation Safety Reporting System 

Система інформації про стан безпеки польотів 

CFIT   — Controlled Flight Into Torrain—  

Зіткнення повітряного судна у керованому  

польоті із землею 

CHIRP — Confidential Human Factors Incident Reporting 

Програма конфіденційної подачі повідомлень про 

людський чинник авіаційних подій  

GNSS   — Global Navigation Satellite System —  

Глобальна навігаційна супутникова система 

IATA   — International Air Transport Association —  

Міжнародна асоціація повітряного транспорту 

MORS  — Mandatory Occurrence Reporting Scheme 

Система обов’язкових повідомлень про авіаційні події 

PANS   — Procedures for Air Navigation Services 

Правила аеронавігаційного обслуговування 

PANS — ATM — Procedures for Air Navigation Services — 

     Air Traffic Management 

   Правила аеронавігаційного обслуговування— 

   Організація повітряного руху 

SARPS  — Standards and Recommended Practices 

Стандарти та Рекомендовані практики 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 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 
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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.  
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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 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.  
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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, 



27 

 

 
 

Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); підготовки фахівців авіаційної галузі 

(Р. Макаров, О. Москаленко, Н. Нідзій, 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;  
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− 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 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 
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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 
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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 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.). 
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 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]; 
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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 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.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ 

РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

У розділі обґрунтовано методологічні підходи до формування 

професійної готовності фахівців у закладах вищої освіти авіаційного профілю; 

розкрито сутність ключових понять дослідження; охарактеризовано стан 

професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

 

1.1. Сучасні підходи до формування професійної готовності 

фахівців у закладах вищої освіти авіаційного профілю 

 

Заклад вищої освіти авіаційного профілю покликаний готувати 

висококомпетентних та професійно конкурентоспроможних фахівців 

авіаційної галузі, здатних брати на себе відповідальність, використовувати всі 

необхідні знання, вміння й навички та швидко приймати правильні рішення у 

своїй професійній діяльності. 

Підготовка майбутніх авіаційних фахівців закладів вищої освіти 

авіаційного профілю України здійснюється за такими галузями знань та 

спеціальностями: 27 «Транспорт» (272 «Авіаційний транспорт»), 6.070102 

«Аеронавігація» (7/8.07010202 «Обслуговування повітряного руху»), 

26 «Цивільна безпека» (263 «Цивільна безпека»), 17 «Електроніка та 

телекомунікації» (173 «Авіоніка»), 17 «Електроніка та телекомунікації» 

(171 «Електроніка») та відповідними спеціалізаціями: «Системи 

аеронавігаційного обслуговування», «Безпілотні авіаційні комплекси», 

«Льотна експлуатація повітряних суден», «Система управління безпекою 
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авіації», «Цивільний захист», «Комплекси пілотажно-навігаційного 

обслуговування», «Електронні прилади та пристрої» тощо.  

Щоб здобути фах авіаційних фахівців, необхідно успішно пройти курс 

початкової підготовки авіадиспетчерів управління повітряним рухом (далі –

УПР), що включає базову та рейтингову підготовки. Базову підготовку 

проходять у Навчально-сертифікаційному центрі Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України (далі – Украерорух) після 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». До проходження 

базової підготовки в Украерорусі залучаються тільки ті студенти, які успішно 

пройшли спеціалізовані тести щодо оцінювання професійно необхідних 

якостей. Так, етап базової підготовки майбутніх авіадиспетчерів також 

входить у процес отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напряму підготовки 6.070102 «Аеронавігація» спеціальності 7/8.07010202 

«Обслуговування повітряного руху» у закладах вищої освіти авіаційного 

профілю. 

Головним провайдером аеронавігаційних послуг України, єдиним 

роботодавцем випускників цієї спеціальності є Украерорух. Основна 

діяльність підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного 

аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у 

повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за 

обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на 

Україну з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів 

повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного 

транспорту в Україні та в Європейському регіоні. Украерорух є основою 

національної аеронавігаційної системи та Об’єднаної цивільно-військової 

системи організації повітряного руху України (ОЦВС) (Державне 

підприємство обслуговування повітряного руху України, uksatse.ua). 

В Україні є декілька закладів вищої освіти авіаційного профілю, які 

забезпечують професійну підготовку майбутніх авіадиспетчерів за програмою 
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здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». До них належать 

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного 

університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного 

університету» (КЛА НАУ) в м. Кропивницький та Національний авіаційний 

університет (НАУ) в м. Києві. 

Успішність функціонування авіаційної галузі визначається 

результативністю професійної діяльності фахівців, що детермінується 

ґрунтовністю їхньої професійної підготовки (Барановська, 2017, c. 18). 

Авіаційні фахівці є представниками ризикованих професій, оскільки їхня 

професійна діяльність відбувається в нестандартних ситуаціях, що часто є 

причиною переживання кризових станів, які проявляються у професійних 

деструкціях, виникнення стресових станів, а також неможливості адаптування 

до нових умов праці (Барановська, 2017, c. 18). 

Науковцями обґрунтовано доцільність використання різних сучасних 

підходів до формування професійної готовності фахівців. Так, проблема 

застосування компетентнісного підходу до формування професійної 

готовності фахівців у закладах вищої освіти авіаційного профілю спрямовує 

нас до розкриття ключових понять: «компетентність» і «компетенція». 

У чинному Законі України «Про вищу освіту» (2014) зазначено, що 

«якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що 

відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 

спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті, духовні і 

матеріальні потреби, так і потреби суспільства». Під поняттям 

«компетентнісний підхід» розуміється зорієнтованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (соціальних і особистісних) та професійних 

компетенцій особистості. 

Поняттю «компетентність» та «компетенція» присвячені праці таких 

науковців, як: Н. Бібік (2001), С. Лейко (2013), О. Локшина (2004), О. Овчарук 

(2009), О. Першукова (2015), О. Пометун (2004), С. Трубачева (2004) та ін.  

http://rus.glau.kr.ua/structure/departments/fovd/
http://ans.nau.edu.ua/
http://ans.nau.edu.ua/
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Н. Бібік (2001) зазначає, що компетентність представляє освітні 

результати (у когнітивній, діяльнісній, мотиваційній, соціальній сферах), які 

досягаються не лише засобами змісту освіти, а й соціальної взаємодії; як у 

міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті. Автор 

наголошує на тому, що компетенції сприймаються як реальні вимоги до 

засвоєння сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з певної 

галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі (с. 46–47). 

За визначенням С. Лейко (2013), «компетентність є надбанням самої 

особистості, визначає якісний рівень засвоєння внаслідок навчання знань, 

умінь, навичок та здатності застосувати їх на основі власного досвіду в процесі 

здійснення певної діяльності. Компетенція пов’язана з певним видом 

діяльності, тоді як компетентність – з особистістю, з її внутрішніми якостями 

та здібностями» (с. 133). 

О. Локшина (2004) виокремлює ключові компетентності та розглядає їх 

як багатовимірні утворення, що містять когнітивні, емоційні, мотиваційні та 

ціннісні елементи (с. 25).  

На думку О. Овчарук (2009), компетентність – це інтегрована 

характеристика якості особистості, яка побудована на комбінації практичних 

навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань, умінь та іншого 

для активної дії. Поняття «компетенція» автор розглядає як об’єктивну 

категорію та суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень тощо 

у відповідній сфері діяльності людини (с. 223).  

У своєму монографічному дослідженні «Розвиток багатомовної освіти 

школярів у країнах Західної Європи» О. Першукова (2015) визначає 

компетенцію та компетентність так: «компетенція – це наперед задана вимога, 

норма опанування системою знань, умінь, навичок, досвіду, нахилів та 

особистісних якостей; компетентність – це практична реалізація компетенції і 

актуальне її виявлення» (с. 36).  
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Як зазначає О. Пометун (2004), «компетентність – це результативно-

діяльнісна характеристика освіти. Нижній поріг, рівень компетентності є 

рівнем діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної успішності в 

досягненні результату» (с. 17). 

На думку С. Трубачевої (2004), «компетентність – це педагогічна 

категорія, яка може характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так 

і його кінцевий результат – результат освіти» (Трубачева, 2004, с. 51).  

На основі аналізу педагогічних джерел можна констатувати, що у 

широкому розумінні компетентність означає ступінь соціальної й 

психологічної зрілості людини, яка передбачає певний рівень психічного 

розвитку особистості, психологічну готовність до відповідного виду 

діяльності, що дозволяє людині успішно функціонувати та інтегруватися у 

суспільство (Горобець, 2007, с. 106–107).  

У вузькому значенні компетентність розглядається як діяльнісна 

характеристика, як ступінь інтегрованості людини в діяльність. А це 

передбачає певну світоглядну спрямованість особистості, ціннісне ставлення 

до діяльності та її предметів (Горобець, 2007, с. 106–107). 

У контексті нашого наукового дослідження розглянемо детальніше 

перелік основних компетентностей особистості та визначимо необхідні 

компетентності майбутніх фахівців, що формуються в умовах вищого 

льотного закладу. 

У 1996 р. у м. Берні на симпозіумі Ради Європи на тему «Ключові 

компетентності для Європи» було запропоновано відповідний перелік 

ключових компетентностей, які мають важливе значення у підготовці молоді. 

У своїй доповіді В. Хатмачер (W. Hutmacher, 1996) запропонував такі 

компетентності: 

–  уміння вивчати: здобувати користь із досвіду; впорядковувати 

взаємозв’язок своїх знань; застосовувати власні прийоми вивчення; 

вирішувати проблеми; займатися своїм самонавчанням; 
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–  уміння шукати: користуватися різними базами даних; опитувати 

оточення; консультуватися з експертами; здобувати інформацію; працювати з 

документами та класифікувати їх; 

–  уміння думати: організовувати взаємозв’язок минулих і реальних 

подій; критично ставитись до того чи іншого аспекту розвитку нашого 

суспільства; протистояти невпевненості та труднощам; займати позицію в 

дискусіях і відстоювати власну точку зору; бачити важливість політичного й 

економічного оточення, в якому проходять навчання та робота; оцінювати 

соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням і навколишнім 

середовищем; оцінювати твори мистецтва й літератури; 

–  уміння співпрацювати: приймати рішення – долати розбіжності та 

вирішувати конфлікти; домовлятись; розробляти контракти та виконувати їх 

умови; 

–  уміння братися за справу: включатись у проект; нести 

відповідальність; входити до групи або колективу та робити свій внесок; 

організовувати свою роботу; користуватися засобами обчислювання та 

моделювання; 

–  уміння адаптуватися: використовувати нові технології інформації 

та комунікації; мати гнучкість перед викликами швидких змін; бути стійким 

до труднощів; знаходити нові рішення (с. 87–93). 

Аналіз наведеного переліку компетентностей вказує на політичну, 

соціально-культурну, комунікативну, соціально-інформаційну та особистісну 

спрямованість. Проте зазначених якостей недостатньо для того, щоб цілісно 

уявляти ввесь комплекс знань, умінь, способів діяльності та досвіду фахівців 

у закладах вищої освіти авіаційного профілю відповідно до їхніх 

компетентностей. 

Необхідно зазначити, що після підписання Болонської декларації 

з’явилися нові інструменти й ініціативи (як наднаціональні, так і національні 

й інституціональні), спрямовані на реалізацію цілей формування загального 
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європейського простору вищої освіти, наприклад, спільні ініціативи 

Європейської Комісії, Європейської асоціації університетів, у яких взяли 

участь університети з усіх країн – учасниць Болонського процесу, в результаті 

чого виникли проекти: «Створення спільних (подвійних) дипломів», 

«Налаштування освітніх структур», «Формування культури якості». Проект 

«Налаштування освітніх структур» спрямований на реалізацію цілей 

Болонської декларації на інституційному рівні. Мета проекту – визначення 

понять конвергенції та ряд вироблення загального розуміння змісту 

кваліфікацій за рівнями в термінах компетенцій і результатів навчання. Як 

результат, укладено перелік компетенцій, що включають знання, вміння й 

навички студентів, на набуття яких спрямовані як окремі навчальні модулі, так 

і програми в цілому (Вовканич, 2009). 

Таким чином, зазначений проект вирішує завдання вироблення 

загальноєвропейського консенсусу у визначенні ступенів навчальних 

досягнень з урахуванням того, що випускники повинні вміти робити, 

закінчивши навчання. Зручність компетентнісного підходу полягає в тому, що 

він дозволяє зберігати гнучкість й автономію в архітектурі навчального плану. 

Умовою створення європейської освітньої системи є її прозорість і легкість у 

розумінні й застосуванні (Вовканич, 2009). 

Для нашого дослідження цінними є положення Є. Кміти (2011), 

Т. Лаврухіної (2012), Л. Немлій (2015), О. Петращук (2010), В. Ягупова (2013), 

у яких розглянуто компетентності майбутніх авіадиспетчерів. 

Варто зауважити, що підготовка фахівців у закладах вищої освіти 

авіаційного профілю має забезпечити здобуття системних знань, формування 

умінь і навичок, що є основою професійної підготовки майбутнього 

авіадиспетчера до виконання ним професійних завдань. 

Так, Є. Кміта (2011) розглядає комунікативну компетентність 

авіадиспетчера як структурний феномен, що містить цінності, мотиви, 

настанови, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння та навички. 
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Т. Лаврухіна (2012) визначає ключові компетентності майбутнього 

авіадиспетчера як систему компетентностей, що дають змогу професійно 

виконувати певні обов’язки, використовуючи теоретичні знання та практичні 

вміння, які фахівець отримав під час навчання у вищому навчальному закладі. 

Авторка зауважує, що професійна компетентність авіаційного диспетчера 

охоплює необхідні професійні вміння, навички, компетентності, серед яких 

визначальне місце посідають комунікативні вміння, та наголошує на тому, що 

успішна професійна діяльність безпосередньо залежить від рівня теоретичних 

знань, напрацьованих практичних умінь та досвіду їх застосування в роботі. 

Саме цим визначаються ті елементи професійної компетентності, які 

формуються під час навчання у вищому навчальному закладі відповідного 

профілю.  

Підтримуємо думку Л. Немлій (2015), яка наголошує на тому, що 

комунікативні та іншомовні компетентності диспетчера УПР є важливим 

показником його професійної компетентності, оскільки ступінь їх розвитку 

визначає рівень підготовки авіадиспетчера до ведення якісного радіообміну 

англійською мовою під час обслуговування повітряного руху. Сам рівень 

розвитку комунікативних умінь характеризує ступінь сформованості та 

розвитку комунікативної компетентності, яка дає можливість здійснювати 

міжсубʼєктну взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних 

функцій. 

Слушною є думка О. Петращук (2010), яка зазначає, що професійна 

компетентність майбутнього авіадиспетчера має формуватися на рівні, що 

забезпечить його конкурентоспроможність як кваліфікованого спеціаліста в 

умовах постійного розвитку й удосконалення авіаційно-транспортної системи. 

Авторка наголошує на тому, що забезпечення гарантованої якості професійної 

підготовки майбутніх авіадиспетчерів має вирішуватися за наявності 

відповідних ресурсів вищого навчального закладу (часових, технічних, 

фінансових, людських), а також згідно з визначеним замовником підготовки 
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блоку знань, умінь та навичок, якими потрібно професійно оволодіти 

майбутньому фахівцю УПР (Петращук, 2010).  

Переконливою є позиція В. Ягупова (2013), який серед ключових 

компетентностей виокремив професійну комунікативну компетентність 

авіадиспетчера УПР як одну з головних під час ведення радіообміну на 

міжнародних авіалініях. Професійну комунікативну компетентність 

науковець трактує як «інтегративне утворення особистості, яке має складну 

структуру і виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, 

соціокультурної та комунікативної компетентностей, рівень сформованості 

яких дозволяє авіаційному фахівцю ефективно здійснювати іншомовну, а 

отже, міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію» (с. 4). 

У контексті нашого дослідження цінним є визначення комунікативної 

компетентності у Міжнародному документі цивільної авіації ІКАО 9835 

(2010). Загальна комунікативна компетентність складається з лінгвістичних, 

соціолінгвістичних та прагматичних компонентів (компетенцій) (рис. 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура комунікативної компетентності  

 

Під лінгвістичною компетенцією розуміється знання та осмислене 

використання лінгвістичних засобів відповідної мови або мов. Лінгвістична 

компетенція, зокрема, включає такі мовні вміння, як говоріння і слухання, в 

яких можна визначити чотири окремих субнавички: 
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компетентність 
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1) лексичні (окремі слова, сталі вирази); 

2) граматичні (правила синтаксису і морфології); 

3) семантичні (змістовний аспект мови і семантичні зв’язки між словами 

і словосполученнями); 

4) фонологічні (звуки, структура, фразовий наголос, ритм та інтонація). 

Соціолінгвістична компетенція містить знання соціального, зокрема 

професійного, контексту, в якому використовується мова, а саме вміння 

розпізнавати та відповідно застосовувати лінгвістичні маркери соціальних 

відносин, формули ввічливості, різні регістри спілкування, діалект і акцент. 

Прагматична компетенція складається з умінь та навичок, що дають 

змогу використовувати мовні засоби в певних функціональних цілях 

відповідно до ситуації або контексту. Вони передбачають: 

1) стратегічну компетенцію, яка передбачає вміння користувачів мови 

мобілізувати свої ресурси або добирати їх оптимальне поєднання для активації 

навичок і процедур з метою виконання потреб комунікації у відповідному 

контексті та вирішення завдання, що стоїть перед ними, найбільш досконалим 

або економічним із доступних способів; 

2) дискурсивну компетенцію, яка полягає в здатності об’єднувати 

пропозиції чи висловлювання в логічно зв’язний текст; 

3) функціональну компетенцію, яка виявляється у знаннях правил, що 

визначають традиційну або контекстуальну інтерпретацію мовних структур – 

«мовних функцій», і способів загальноприйнятого застосування цих функцій 

для створення структур діалогічної взаємодії (інтерактивних сценаріїв або 

схем) та здатність ними користуватися; 

4) оцінку результатів використання мови в реальних ситуаціях, 

наприклад, щодо впливу на безпеку або ефективність діяльності. 

Варто зауважити, що всі означені компетенції необхідні для оволодіння 

мовою майбутніми авіадиспетчерами на високому рівні. Крім того, на 

комунікативну компетентність можуть впливати такі чинники, як рівень уваги, 
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настрій, стрес, робочий обсяг вербальної пам’яті та здатність до оброблення 

словесної інформації. Ці фактори впливають на рівень показників швидкості 

мовлення, розуміння мовлення на слух та мовну взаємодію (ІКАО, 2010). 

У контексті нашого дослідження ключовими є положення Міжнародних 

документів цивільної авіації (Документ ІКАО № 9835 An/453 «Керівництво з 

впровадження вимог ІКАО щодо володіння мовою» (2010), Циркуляр ІКАО № 

318-An/180 «Критерії мовного тестування для глобального узгодження» 

(2009); Циркуляр ІКАО № 323-An/185 «Рекомендації з програм навчання 

авіаційної англійської мови» (2009)), згідно з якими однією з основних 

компетентностей майбутніх авіадиспетчерів є комунікативна компетентність, 

характерна риса якої – професійно орієнтоване діалогічне спілкування 

фахівців аеронавігації під час ведення радіообміну. 

Зауважимо, що компетентнісний підхід у визначенні умов та принципів 

підготовки фахівців у вищому льотному закладі є ефективним, а також 

суголосний у контексті реалізації інтегративних процесів у національній освіті 

відповідно до загальноєвропейських і освітніх стандартів. Зокрема визначаємо 

компетентнісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів як сукупність відповідних знань, вмінь та навичок, необхідних 

особі для виконання нею професійних функцій на робочому місці.  

З позицій компетентнісного підходу вважаємо за необхідне 

сформулювати авторське визначення професійної компетентності 

майбутнього авіадиспетчера та запропонувати відповідні компетентності з 

метою удосконалення освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ).  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого 

навчального закладу відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, 

визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до 

його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих 

функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації. 
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У довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників 

«Авіаційний транспорт» визначено спектр професійних знань, якими повинен 

володіти майбутній авіадиспетчер, викладених у таких документах, як: 

Повітряний кодекс України (3167–12); Статут підприємства; основні правила 

польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно 

управління повітряним рухом; технологія роботи відповідного 

диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден 

цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через 

район (зону) відповідальності; повітряна навігація; авіаційна метеорологія; 

методика аналізу метеорологічної обстановки; методика виконання 

навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організація зв’язку; правила 

і фразеологія радіообміну; використання радіосвітлотехнічних засобів для 

контролю за рухом повітряних суден; безпека життєдіяльності; основи 

трудового законодавства. У разі планування, координації та безпосереднього 

управління повітряним рухом на міжнародних повітряних авіалініях і в 

аеропортах майбутній авіадиспетчер повинен знати правила та процедури 

ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати 

допуск до його ведення (ДКХП (68), 2002). 

З наведених вимог щодо оволодіння майбутніми авіадиспетчерами 

відповідними професійними компетентностями необхідно зробити висновок, 

що майбутні фахівці мають застосовувати отримані компетентності у закладах 

вищої освіти авіаційного профілю й під час виникнення нестандартних 

ситуацій на практиці у процесі ведення англомовного радіообміну. Під час 

нестандартної ситуації ефективність виконання поставлених фахових цілей 

залежить від рівня професійної підготовки майбутнього авіадиспетчера, яка 

повинна фокусуватися на розвитку комунікативних умінь студентів. 

Вважаємо, що професійною компетентністю майбутнього 

авіадиспетчера є отримані фахові знання та комунікативні вміння й навички 

під час навчання у закладах вищої освіти авіаційного профілю та здатність 
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застосовувати їх у процесі виконання завдань авіадиспетчерської діяльності з 

урахуванням вимог до професійної кваліфікації.  

Акцентуємо увагу на тому, що важливим критерієм ефективності 

професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів є сформованість 

комунікативних умінь, що зумовлює доцільність використання 

комунікативного підходу.  

Питання комунікативного підходу у навчанні вивчали В. Вдовін (2007), 

Л. Євдокімова-Лисогор (2013), С. Король (2012), В. Лучкевич (2014), 

О. Ніколаєнко, Т. Ушата (2005), Б. Тарнопольський (1993), Дж. Дженкінс 

(J. Jenkins, 1996), М. Кенел (М. Сanale, 1980), М. Свейн (M. Swain, 1980), 

В. Літвуд (W. Littlewood, 1992) та ін. Предметом дослідження науковців були 

загальні аспекти комунікативного підходу, а саме: навчання мовлення в 

умовах професійного та ситуативного спілкування; оволодіння студентами 

мовленнєвими уміннями і навичками для того, щоб уміти їх практично 

застосувати в іншомовній комунікативній ситуації. 

Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання 

та реального мовленнєвого спілкування, що здійснюється завдяки 

моделюванню основних закономірностей, а саме: 

− діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в 

комунікативній поведінці викладача як учасника процесу спілкування та 

навчання і в комунікативно вмотивованій, активній поведінці студента як 

суб’єкта спілкування та навчання; 

− предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована 

обмеженим, але точно визначеним спектром предметів обговорення (тем, 

проблем, подій тощо); 

− ситуації спілкування, що моделюються як найтиповіші варіанти 

стосунків студентів між собою; 

– мовленнєві засоби, що забезпечують процес спілкування та навчання 

у відповідних ситуаціях (Ніколаєнко, 2005). 
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Комунікативний підхід є вирішальною умовою професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів. Означений підхід до навчання іноземної мови 

майбутніх авіадиспетчерів у вищих льотних закладах розглядався у працях 

таких дослідників, як: Л. Зеленська, С. Тимченко (2017), О. Ковтун (2011), 

С. Тимченко (2016), І. Файнман (2011). 

У дослідженнях Л. Зеленської та С. Тимченко (2017) зосереджено увагу 

на тому, що комунікативний підхід полягає у створенні комунікативного 

середовища, яке максимально розширює простір співробітництва на суб’єкт-

суб’єктному рівні між учасниками навчально-виховного процесу (с. 66). 

На нашу думку, важливою є думка О. Ковтун (2011), яка наголошує на 

організації освітнього процесу, що повинен спрямовуватися на розв’язання 

комунікативних завдань (с. 93). Авторка зауважує, що у професійно-

мовленнєвій діяльності авіадиспетчерів саме комунікація є основним видом 

професійної взаємодії, а комунікативний підхід тісно пов’язаний зі змістом 

матеріалу, що пропонується для обговорення, тому що основними (але не 

єдиними) критеріями природного спілкування є інформативність і предметний 

зміст. 

Слушними є положення С. Тимченко (2016, с. 118) та І. Файнман (2011, 

с. 336), які вказують на ефективність діалогічної взаємодії у формуванні 

комунікативних умінь майбутніх авіадиспетчерів. 

Важливість комунікативного підходу відображено в Циркулярі ІКАО 

№ 323-An/185 (2009) «Рекомендації щодо навчальних програм авіаційної 

англійської мови», де зазначається, що прикладами послідовного 

комунікативного підходу до вивчення мови є: 

− інтерактивні вправи на розуміння усного мовлення, які спонукають 

слухачів до усних відповідей; 

− обмін інформацією і парні рольові ігри в класі; 

− мовні (на противагу читанню та письму) практичні вправи для 

збагачення словникового запасу і володіння граматичними конструкціями; 
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− використання графічних наочних посібників (огляд з кабіни пілота, 

приладові панелі й карти) та числових даних (таблиці й екранні формати) для 

стимулювання мовленнєвої діяльності у процесі відтворення робочого місця 

льотного та авіадиспетчерського складу, відпрацювання ситуацій; 

− групові вправи щодо вирішення завдань, які розвивають навички 

спілкування та швидкість мовлення (с. 6). 

У контексті нашого дослідження ключовим є такі положення: у процесі 

навчання відповідно до комунікативного підходу майбутні авіадиспетчери 

набувають комунікативної компетентності – здатності правильно і доречно 

використовувати мову залежно від професійної ситуації спілкування, зокрема 

під час ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях.  

Поняття «комунікативна компетентність» є центральним у 

комунікативній методиці навчання іноземних мов, а формування 

комунікативної компетентності у тих, кого навчають, є метою навчання 

іноземної мови (Гаврилюк, 2014). 

Систематизація наукових досліджень з проблеми дослідження дала 

змогу виявити, що комунікативний підхід – це підхід, який орієнтований на 

оволодіння майбутніми авіадиспетчерами комунікативними, інтерактивними, 

інтегрованими вміннями та набуття ними у процесі формування професійної 

готовності професійно значущих і особистісно значущих компетенцій.  

Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх авіадиспетчерів є 

неможливою без дотримання особистісно орієнтованого підходу. Проблема 

особистісного підходу набула актуальності у працях В. Артемова (2008), 

І. Беха (2003), В. Бондар (1996), І. Зязюна (2005), Н. Ладогубець (2015), 

С. Сисоєвої (2007), В. Ребенок (2016), В. Рибалки (2003). 

Під поняттям «особистісний підхід» В. Артемов (2005) розуміє засіб 

формування професійної компетентності. На думку автора, його реалізація 

полягає у створенні відповідних умов для розуміння фахівцем змісту власної 

професійної діяльності (с. 18). 
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Особливого значення набуває точка зору І. Беха (2003), що «освіта 

завжди пов’язується з особистістю», «освіта виступає внутрішнім процесом, 

який розвивається під впливом внутрішніх спонук та інтересів особистості» 

(с. 1).  

В. Бондар (1996) вказує на важливості людського чинника у реалізації 

освітнього процесу та наголошує на тому, що принцип особистісного підходу 

у навчанні має використовуватися в усіх складових цього процесу (с. 100). 

І. Зязюн (2005) трактує особистісно орієнтований підхід як такий, що 

зосереджений на розвитку особистості, та наголошує на тому, щоб освіта 

формувала таку особистість, в процесі формування якої необхідно робити 

акцент на ключові ситуації в життєдіяльності людини та основні цінності 

суспільства, в якому вона функціонує (с. 15). 

Слушною є думка Н. Ладогубець (2015), яка зазначає, що врахування 

психофізіологічних особливостей особистості, яка навчається, суттєво 

впливає на розкриття та розвиток її індивідуальних здібностей та професійно 

значущих якостей (с. 126). 

Згідно з дослідженням С. Сисоєвої (2007) особистісний підхід у навчанні 

орієнтований на формування компетентної особистості, яка здатна відповідати 

сучасним вимогам суспільства та ринку праці, а також особистісно та 

професійно розвиватися впродовж життя (с. 13). 

Водночас В. Ребенок (2016) зауважує, що за умов особистісного підходу 

формуються суб’єкт-суб’єктні зв’язки, де всі учасники освітнього процесу 

спрямовують свою спільну діяльність на саморозвиток, забезпечуючи 

цілісність формування особистості при збереженні індивідуальності (с. 153). 

На думку В. Рибалки (2003), «за особистісним підходом психіка людини 

має розглядатись як складне системне, цілісне, структурно-ієрархічне 

утворення, що має певну системну психологічну характеристику розвитку 

впродовж усього життя, системно регулює сукупність діяльності та актів 
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поведінки в конкретних ситуаціях життєдіяльності, забезпечуючи ефективну 

взаємодію з об’єктивною дійсністю» (с. 48). 

Отже, особистісно орієнтований підхід спрямовує освітній процес на 

особистість та формування відповідних професійних цінностей. Його метою є 

створення умов для загального і професійного розвитку майбутнього 

авіадиспетчера. Професійні цінності – один із структурних компонентів 

психологічної готовності до певної професійної діяльності; компонент 

спрямованості особистості. Наявність професійних цінностей забезпечує 

сумлінне ставлення до майбутнього фаху та спонукає студентів до творчого 

пошуку, формує у свідомості студентів відповідну модель фахової діяльності, 

яка слугуватиме орієнтиром для професійного саморозвитку. Під 

професійними цінностями майбутніх авіадиспетчерів у формуванні 

професійної готовності розуміємо сукупність відповідних утворень (уявлень, 

понять, ідей, переконань), що зумовлюють специфіку функціонування їхньої 

емоційно-вольової сфери й виявлення певного ставлення до своїх професійних 

обов’язків, а також постають регулятором здійснення ними 

авіадиспетчерської діяльності. 

На основі аналізу сучасних підходів до формування професійної 

готовності фахівців у закладах вищої освіти авіаційного профілю розкрито 

доцільність організації професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів на 

засадах компетентнісного, комунікативного та особистісно орієнтованого 

підходів. Застосування компетентнісного підходу сприяє розвитку у 

майбутніх авіадиспетчерів відповідних компетентностей під час навчальної 

діяльності. Комунікативний підхід створює можливості для організації 

процесу навчання на основі реального мовленнєвого спілкування та 

забезпечує відповідну мотивацію на основі використання професійно 

орієнтованих проблемних ситуацій за допомогою «занурення» студентів у 

симульовану авіадиспетчерську діяльність. Застосування особистісно 

орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутніх авіадиспетчерів дає 
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змогу досягати поставленої мети щодо особистісного розвитку майбутнього 

фахівця. 

1.2. Характеристика основних понять дослідження 

 

Авіаційна галузь в Україні розвивається в умовах реформаційних змін, 

відповідно потребує конкурентоспроможних авіадиспетчерів, до яких 

висуваються нові вимоги щодо професійних та особистісних якостей, 

професійної готовності у напрямі ефективного застосування знань, умінь та 

навичок під час виконання професійно орієнтованих дій.  

Для більш цілісного розуміння професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях необхідно 

детальніше проаналізувати ключові поняття дослідження («людський чинник», 

«радіообмін», «нестандартні ситуації», «стандартна фразеологія ІКАО», 

«звичайна англійська мова в авіаційному контексті», «спілкування в авіації», 

«загальна зміна мовного коду»).  

Як відомо, зростання інтенсивності повітряного руху та підвищення 

рівня автоматизації процесів керування повітряним рухом зумовлюють нові 

вимоги до професійної підготовки авіадиспетчерів (Державне підприємство 

обслуговування повітряного руху України, http://controller.uksatse.ua). 

До кваліфікаційних вимог авіадиспетчерів УПР належать: повна або 

базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст або 

бакалавр); свідоцтво диспетчера управління повітряним рухом; стаж роботи в 

галузі обслуговування повітряного руху не менше 3-х років; знання 

англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами (ДКХП 

(68), 2002). 

Залежно від етапу польоту місцем роботи авіадиспетчера, який виконує 

управління повітряним рухом, може бути аеродромно-диспетчерська вишка 

(АДВ) або районний диспетчерський центр (РДЦ). На АДВ авіадиспетчер 

видає екіпажам літаків дозволи на запуск двигунів, руління, зліт, а також 
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забезпечує умови для виходу із зони аеродрому або заходження на посадку. 

Контролює та надає екіпажам інструкції з безпеки під час руління та інформує 

про перешкоди на шляху повітряного судна під час руління до злітно-

посадкової смуги (ЗПС). В РДЦ авіадиспетчер взаємодіє тільки з тими 

екіпажами літаків, які вже виконують політ. Він інформує екіпажі про 

метеорологічну ситуацію, регулює встановлені правилами польотів інтервали 

між повітряними суднами тощо (Державне підприємство обслуговування 

повітряного руху України, http://controller.uksatse.ua).  

Професійні функції авіадиспетчера реалізуються упродовж чотирьох 

основних етапів: 

1) прийом інформації (сприймається отримана інформація, створюється 

попереднє уявлення про ситуацію, що надалі буде впливати на її оцінку та 

прийняття рішення); 

2) оцінювання та перероблення інформації (здійснюється оброблення, 

аналіз та узагальнення інформації, обираються операції щодо важливості й 

терміновості їх виконання); 

3) прийняття рішення (приймається рішення про необхідні дії, яке 

ґрунтується на основі обробленої інформації, нормативно-законодавчих 

документів, характеристик тощо); 

4) реалізація прийнятого рішення (приведення у виконання прийнятого 

рішення шляхом виконання дій) (Котик, 1993). 

Маємо зазначити, що авіадиспетчери стежать за станом повітряного 

руху, метеорологічними умовами в повітряному просторі, приймають 

відповідні рішення щодо управління польотами і несуть високу 

відповідальність за їх безпеку. Правильність прийняття цих рішень залежить 

від відповідного функціонування засобів зв’язку, навігації, спостереження та 

автоматизації, що використовуються для УПР. 

Як зазначає О. Гусар (2015), професія авіадиспетчера є однією з 

наймолодших професій у всьому світі і роль, яку відіграють ці фахівці у 



52 

 

 
 

забезпеченні ефективності УПР, є надзвичайно важливою. Лише з дозволу 

авіадиспетчера у світі запускаються двигуни і злітають літаки різних 

авіакомпаній, також завдяки авіадиспетчерам повітряні перевезення не лише є 

найефективнішими, а й залишаються найбезпечнішими у транспортній галузі. 

Робота в обмежених часових рамках, висока відповідальність за кожне 

прийняте рішення, обмеженість інформації, що надходить, зумовлює не лише 

необхідність прояву високого рівня професіоналізму авіадиспетчера, а й 

спектру індивідуально-психологічних якостей (Хілл, 2016, с. 483).  

Специфіка професійної діяльності авіадиспетчера також передбачає 

наявність особливих професійно-важливих якостей, а саме: 

− уважність; 

− швидке переключення уваги; 

− хороша зорова та слухова пам’ять; 

− стійкість до впливу стресів, утоми; 

− здатність приймати адекватні рішення в екстремальних умовах; 

− здатність в уяві оперувати об’єктами у тривимірному просторі; 

− здатність до планування дій; 

− здатність до швидкого виконання математичних операцій (Державне 

підприємство обслуговування повітряного руху України, 

http://controller.uksatse.ua). 

Отже, одним із головних професійних обов’язків авіадиспетчера є 

забезпечення надійного, регулярного і впорядкованого руху повітряних суден 

у межах зони його відповідальності. Це один із видів професійної діяльності, 

у якій авіадиспетчер не може допустити помилку. Успішність професійної 

діяльності авіадиспетчера необхідно розуміти як здатність працівника 

поєднувати теоретичні знання та практичні вміння з досвідом роботи й 

ефективно використовувати їх під час виконання професійних обов’язків. 

Таким чином, засвоєння готових знань стає не метою, а одним із допоміжних 

засобів у підготовці майбутніх авіадиспетчерів (Лаврухіна, 2012, с. 169–170). 
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Закцентуємо увагу на важливості використання англійської мови 

авіадиспетчерами під час виконання професійних функцій. Кожні три роки ці 

фахівці складають іспит, за результатами якого необхідно отримати 

сертифікат міжнародного зразка, що дає право надалі працювати 

авіадиспетчером (Державне підприємство обслуговування повітряного руху 

України, http://controller.uksatse.ua). 

Державні правила видання свідоцтв авіаційному персоналу визначають, 

що авіадиспетчер має володіти англійською мовою на 4-му рівні за шкалою 

ІКАО. Цей рівень вважається робочим, його можна порівняти з середнім 

(Intermediate) за міжнародною шкалою (додаток А). 

У Циркулярі ІКАО № 9432 (2007) «Керівництво з радіотелефонного 

зв’язку» порядок використання англійської мови в радіотелефонному зв’язку 

регулюється Стандартами та Рекомендованою практикою (SARPS) і 

Правилами аеронавігаційного обслуговування (PANS), що містяться в 

додатку 10 «Авіаційний електрозв’язок» та «Правилах аеронавігаційного 

обслуговування – організація повітряного руху» (PANS-ATM). Вимоги щодо 

знань з англійської мови викладені в додатку 1 «Видача свідоцтв авіаційному 

персоналу» (с. 3–1).  

У додатку 10 «Авіаційний електрозв’язок» (2011) зазначається, що 

«радіотелефонний зв’язок «повітря–земля» здійснюється мовою, яка щоденно 

використовується даною наземною станцією, або англійською мовою». В 

цьому додатку ми знаходимо пояснення щодо використання англійської мови: 

«Англійська мова застосовується за запитом будь-якої бортової станції і на 

всіх наземних станціях, що обслуговують закріплені за ними аеропорти і 

маршрути, які використовуються для забезпечення міжнародного повітряного 

зв’язку» (с. 5–3). 

Важливість щодо володіння англійською мовою авіадиспетчерами 

заходимо у додатку 1 «Видача свідоцтв авіаційному персоналу» (стаття 1.2.9.), 

де викладено, що «авіадиспетчери повітряного руху і оператори авіаційних 
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станцій демонструють здатність розмовляти тією мовою, що використовується 

в радіотелефонному зв’язку, і розуміти її» (Мінюст України, 2012, с. 1– 10). 

Необхідно зазначити, що під час обслуговування повітряного руху 

(ОПР) у диспетчерських районах, розташованих над відкритим морем, а також 

у диспетчерських районах, розташованих над територією України, при 

польотах повітряного судна (ПС) у верхньому повітряному просторі ведення 

радіообміну між екіпажами ПС та органами ОПР здійснюється виключно 

англійською мовою. В інших диспетчерських районах та зонах, а також у зонах 

польотної інформації ведення радіообміну між екіпажами ПС та диспетчерами 

УПР здійснюється російською або англійською мовою за вибором екіпажу ПС 

(Гусар, 2015). 

Таким чином, безпека в авіації залежить від ефективної комунікації 

членів льотного екіпажу та авіадиспетчерів УПР, тому питанню безпеки 

приділяється багато уваги як Міжнародною організацією цивільної авіації, так 

і світовими авіаційними організаціями, різними науковцями. 

Варто зазначити, що розгляд проблеми людського чинника в авіації є 

важливим у контексті нашого наукового дослідження. Основні фактори і 

програми, які впливають на безпеку польотів, були розроблені ІКАО. До них 

належать: контроль за забезпеченням безпеки польотів; людський чинник; 

використання глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS – Global 

Navigation Satellite System) для виконання заходів при заході літаків на 

посадку; запобігання зіткненню справних повітряних суден із землею (CFIT – 

Controlled Flight Into Torrain – зіткнення повітряного судна у керованому 

польоті із землею); стандартизація фразеології при керуванні повітряним 

рухом; глобальна організація повітряного руху; запровадження бортових 

систем для попередження зіткнення повітряних суден у повітрі (Лихова, 2012, 

c. 23).  

Слушною є точка зору Н. Ладогубець про те, що «відхилення в 

професійних діях фахівців авіаційного профілю, тобто врахування людського 
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чинника, проявляється у сукупності ознак, які призводять до авіаційних подій. 

Пошук нових шляхів підготовки фахівців авіаційного профілю визначається 

комплексністю проблем людського чинника» (Ладогубець, 2002, с. 186–187). 

Зазначимо, що чинником варто вважати певну дію, подію, умову чи обставину, 

наявність або відсутність якої збільшує або зменшує вірогідність 

сприятливого закінчення польоту. 

На сучасному етапі цілий ряд організацій висловлюють занепокоєння 

стосовно впливу мовного чинника на певні авіаційні події та інциденти. 

Інформація, отримана з бази Системи подання даних про авіаційні 

події/інциденти (ADREP) ІКАО, Системи інформації про стан безпеки 

польотів (ASRS), Американського національного агентства безпеки на 

транспорті й британської Системи обов’язкових повідомлень про авіаційні 

події (MORS) й Програми конфіденційної подачі повідомлень про людський 

чинник авіаційних подій (CHIRP), підтверджує, що мовний чинник відіграє 

істотну роль в авіаційних подіях та інцидентах (ІКАО 9835, 2010). 

Згідно з даними Aviation Safety Network (рис. 1.2.1. та 1.2.2.), кількість 

авіаційних подій не є постійною з року в рік і за 1996–2006 рр. зменшилась, 

проте кількість загиблих залишається значною (Енциклопедія безпеки авіації, 

2008, c. 198–199). 

Статистика демонструє, наскільки актуальні зусилля всіх спеціалістів, 

пов’язаних з авіацією, спрямовані на те, щоб визначити, усунути або 

максимально зменшити вплив чинників, що викликають авіаційні події. 

Посилюються вимоги щодо відмови техніки, обладнання, агрегатів та 

авіаційних систем, створюються, впроваджуються і використовуються 

найновіші авіаційні матеріали та технології, вдосконалюється інформаційне 

забезпечення роботи літака та авіадиспетчера, їх професійний відбір та 

навчання. Проте зменшення кількості авіаційних подій відбувається не так 

швидко, а відсоток авіаційних подій, що відбуваються через людський чинник, 
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зростає. Якщо у 1996 р. відсоток становив 70–75%, то відповідно до останніх 

документів ІКАО 85 % авіаційних подій є наслідком людського чинника. 

 

Рис. 1.2.1. Динаміка кількості загиблих в авіаційних подіях за 1945–2000 рр. 

 

Рис. 1.2.2. Динаміка кількості авіаційних подій за 1945–2010 рр. 

 

Отже, про важливість людського чинника щодо забезпечення безпеки 

авіації свідчить аналіз статистики авіаційних подій. К. Фалгрен, представник 

робочої групи International Air Transport Association (IATA) – Міжнародної 

асоціації повітряного транспорту, виступаючи на Симпозіумі ІКАО щодо 
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проблем безпеки польотів, зауважив: «Ми часто чуємо і вважаємо, що 75 % 

авіаційних подій пов’язані з людським чинником, але необхідно також 

наголосити на тому, що саме завдяки людському чиннику інші чинники 

авіаційних подій зараз становлять лише 25 %» (Енциклопедія безпеки авіації, 

2008, с. 197). 

Наводимо середні статистичні дані за 2013–2015 рр. щодо рівня безпеки 

польотів та потенційних факторів аварійності з цивільними повітряними 

суднами, які підготували фахівці Національного бюро з розслідування 

авіаційних подій та інцидентів цивільними ПС (Аналіз безпеки польотів, 

2013): 

1) технічний фактор – 30 %;  

2) орнітологія +фактор середовища – 29 %; 

3) людський чинник (екіпаж, персонал технічного обслуговування) – 

21 %; 

4) невизначений – 14 %; 

5) організаційний – 6 %. 

Для візуалізації статистичних даних наводимо діаграму (рис. 1.2.3.) 

розподілу факторів, наслідками яких стали події за 2013– 2015 рр. 

Як видно з діаграми, найбільший відсоток подій становить технічний 

фактор, який склав 30 % від загальної кількості чинників. Другим найбільш 

поширеним фактором, що став причиною виникнення авіаційних подій та 

інцидентів, є орнітологія та фактор середовища, що становив 29 %. Людський 

чинник – 27 % (він охоплює організаційний фактор, технічне обслуговування 

та фактор екіпажу). Кількість подій, розслідування яких залишається 

невизначеним, становить 14 % (Аналіз безпеки польотів, 2013). 
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Рис. 1.2.3. Розподіл факторів, наслідками яких стали події за 2013–2015 рр. 

 

Аналізуючи поняття «людський чинник», необхідно з’ясувати, що 

входить до його структури. Насамперед це комплекс чинників, які пов’язані з 

матеріальними і духовними умовами життєдіяльності людей, що впливають на 

ефективність виробництва, зокрема: мотивація та цінності персоналу; 

детермінанти працездатності; поведінкові реакції; прийняття рішень та інші 

пізнавальні психічні процеси; використання інформаційних технологій 

(засоби зв’язку, програмне забезпечення); ведення документації; 

використання обладнання на робочому місці; система професійного відбору та 

підготовки персоналу (Енциклопедія безпеки авіації, 2008, с. 198). 

В «Енциклопедії безпеки авіації» знаходимо таке визначення людського 

чинника – «інтегральна характеристика предметно-просторового середовища, 

що обумовлено специфікою життєдіяльності людини (групи людей) та 

визначає вплив людини (групи людей) на функціонування соціотехнічної 

системи» (Енциклопедія безпеки авіації, 2008, с. 199). 
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Відповідно до загальновизнаних статистичних даних щодо впливу 

людського чинника (85 %) на кількість аварій спостерігаємо, що втрати  є 

значними як у соціальному (загиблі люди), так і в матеріальному аспектах. 

Аналіз структури помилкових дій свідчить, що переважно вони є наслідком 

дій персоналу, який має хороше здоров’я, кваліфікацію і мотивацію. За 1996– 

2006 рр. у цивільній авіації, за даними ІКАО, помилки льотного персоналу, які 

призвели до авіаційних подій із людськими жертвами та до руйнування літака, 

розподілилися за 11 категоріями (рис. 1.2.4.) (Енциклопедія безпеки авіації, 

2008, с. 200). 

Рис. 1.2.4. Кількість авіаційних подій у структурі вияву людського 

чинника (1947–2006 рр.). 

 

Як випливає з рис. 1.2.4., до категорій, що призвели до помилок члена 

екіпажу або авіадиспетчера, з найбільшим відсотковим значення належать: 

неідентифіковані (30 %); помилки навігації та проблеми комунікації, мови 

(близько 15 %); обмеження в право- та дієздатності (майже 15 %) та ін. 

Під час нашого дослідження важливим є аналіз проблеми комунікації та 

мови. Підтвердження важливості цієї проблеми знаходимо у документі ІКАО 

«Керівництво з впровадження вимог ІКАО щодо володіння мовою» (2004). У 
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ньому зазначається, що одним з основних чинників авіаційних подій протягом 

останніх років залишається людський, а проблема комунікації є одним із 

ключових його складників. Понад 800 людей загинули в результаті трьох 

великих авіаційних подій (одна сталась унаслідок зіткнення на землі, друга – 

у результаті повного вироблення палива; третя – через зіткнення повітряного 

судна з поверхнею землі). Розслідування показало, що в кожному з трьох 

випадків було виявлено один спільний чинник: недостатній рівень володіння 

англійською мовою членами екіпажу та авіадиспетчером, що сприяло 

розвитку ланцюга подій та призвело до катастрофи (ІКАО 9835, 2004, с. 1–1).  

Стурбованість фахівців посилилася після того, як у 1996 р. загинуло 349 

пасажирів та членів екіпажу в результаті зіткнення в повітрі двох авіалайнерів. 

Причиною цього зіткнення стало недостатнє знання англійської мови. Отже, 

мовний чинник сприяв виникненню авіаційних подій та інцидентів у трьох 

випадках: неправильне використання стандартної фразеології; недостатній 

рівень володіння звичайною мовою; використання більше однієї мови в 

одному повітряному просторі (ІКАО 9835, 2004, с. 1–1). 

Цінним для нашого дослідження також є аналіз статистичних даних, які 

висвітлив у своїй доповіді І. Метьюс (E. Matthews, 2004) для Міжнародної 

організації цивільної авіації, у якому зазначив, що «з 1976 до 2000 рр. більше 

1100 пасажирів та членів екіпажу втратили життя в результаті авіаційних 

подій, ключовою причиною яких стало неправильне використання англійської 

мови» (Matthews, 2004, с. 4–6). 

Для нашого дослідження цінними є праці науковців (Дж. Алдерсон 

(J. Alderson), Т. Горак (T. Horák), 2009), які визначили, що причиною 

авіаційних подій, які відбулися у 1977, 1990 та 1996 рр., унаслідок чого 

загинуло щонайменше 1006 людей, стала мовна проблема. Так, у 1977 р. в 

аеропорту Тенеріфе (Канарські острови) загинуло близько 600 осіб, коли 

Боїнг–747 КЛМ (KLM) зіткнувся з іншим літаком під час зльоту в туманних 

умовах. Через погану погоду і неправильну інтерпретацію команд 
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авіадиспетчерів два гігантських авіалайнери опинилися на одній злітно-

посадковій смузі, внаслідок чого зіткнулися та загорілися. Ця катастрофа 

залишається найбільшою за кількістю жертв за всю історію цивільної авіації.  

У 1990 р. авіалайнер колумбійської авіакомпанії Авіанка (Avianca), що 

здійснював рейс 052, розбився, не долетівши до Міжнародного аеропорту 

Кеннеді в м. Нью-Йорк після того, як членам екіпажу не вдалося чітко 

повідомити про повне вироблення пального, натомість авіадиспетчер у свою 

чергу не зміг чітко пояснити ситуацію на борту літака. 

У 1996 р. повітряне судно авіакомпанії Казахстану (Kazakhstan Airline) 

зіткнулося з повітряним судном Боїнг–747 авіакомпанії Саудівської Аравії 

(Saudi Arabian Airline) над м. Нью-Делі в Індії, в результаті чого загинули 

351 людина. Авіадиспетчер за національністю був індієць, а пілоти – саудівці 

та росіяни. 

Таким чином, аналіз наслідків авіакатастроф і передумов їх виникнення 

засвідчив, що основними їх причинами є: a) неправильне використання 

стандартної фразеології; b) недостатній рівень володіння звичайною мовою; 

c) використання більше ніж однієї мови в одному повітряному просторі (ІКАО 

9835, 2010).  

Здійснений аналіз зазначених вище статистичних досліджень 

підтверджує необхідність у поглибленому розгляді питання англомовної 

проблеми як складової людського чинника, яка виникає в авіаційних подіях 

під час ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях.  

Специфіка сфер комунікації зумовлює особливі вимоги до 

використання лексичних і граматичних засобів мови, побудови речень і 

структури висловлювання для максимального задоволення комунікативних 

потреб у сфері професійного спілкування.  

Вважаємо, що на особливу увагу заслуговує аналіз проблеми 

професійного спілкування, спілкування в авіації та обґрунтування сутності 

поняття «радіообмін».  
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У контексті нашого дослідження слушним видається визначення 

терміна «професійне спілкування» Т. Мальковської (2004) як мовного 

спілкування представників однієї професійної групи в ситуації, яка пов’язана 

з безпосереднім виконанням ними професійних чи службових обов’язків. 

Б. Головін (1969) висловлює думку про те, що професійне спілкування 

спрямоване на досягнення певної мети, реалізація якої лежить в основі 

співпраці учасників професійної комунікації. 

У контексті нашого дослідження розуміємо поняття «спілкування в 

авіації» як процес складного взаємного впливу людей, що забезпечує 

організацію взаємозв’язку авіадиспетчера на землі та пілота у повітрі. Це 

спілкування здійснюється без зорового контакту, за суворими правилами та з 

використанням англійської фразеології та звичайної англійської мови. 

За визначенням О. Акімової (2004), мовлення членів екіпажу є 

складовою зв’язковою частиною спільної діяльності членів екіпажу на всіх 

етапах польоту, а також основним компонентом взаємодії та взаємовідносин 

екіпажу з авіадиспетчерами УПР. 

Варто зазначити, що мовленнєве спілкування членів екіпажу 

виявляється в усній формі для підтримання нормальної взаємодії персоналу 

всередині екіпажу, з авіадиспетчерами та екіпажами інших літаків. Відповідно 

до правил радіообмін здійснюється під час стандартних і нестандартних 

ситуацій на всіх етапах польоту для того, щоб, наприклад: 

− терміново передати командні оповіщувальні чи застережні сигнали, 

щоб привернути увагу до певної ситуації; 

− отримати від членів екіпажу чи авіадиспетчера невідкладну реакцію 

у вигляді дій чи спонукати їх до певних дій; 

− продублювати зорові сигнали; 

− підтвердити прийняте мовленнєве повідомлення; 

− оцінити дії екіпажу для подальших голосових повідомлень тощо 

(Пчелінов, 1982). 
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Враховуючи особливості спілкування в авіації, радіообмін можна 

розглядати як процес і як продукт діалогового спілкування. Діалог 

радіообміну не передбачає зорового сприйняття комунікантів, тобто під час 

спілкування авіадиспетчер і пілот не можуть спиратися на зоровий контекст 

мовленнєвої взаємодії, який складається з міміки, жестів, рухів тіла тощо. 

Вагомим для нашої наукового пошуку є дослідження О. Ковтун (2010), 

у якому виокремлено два види радіообміну: стандартний та нестандартний. 

Перший виникає під час безпечного польоту за відсутності загрози для життя 

й здоров’я пасажирів та членів екіпажу. Нестандартний радіообмін 

спостерігається під час виникнення непередбачуваних умов польоту, 

спричинених технічними причинами або людським чинником (несприятливі 

погодні умови, несправності в системах управління та навігації повітряним 

судном, помилки в пілотуванні чи координуванні повітряного руху та ін.)  

Відомо, що радіообмін передбачає наявність двох сторін – учасників 

радіообміну, якими з боку повітря виступає командир екіпажу, а з боку землі – 

диспетчери взаємодіючих пунктів УПР. Серед двох комунікантів представник 

диспетчерської служби є головним, оскільки саме він здійснює передачу 

вказівок на борт літака та веде контроль за рухом судна, тобто комуніканти 

відрізняються функціями у діалозі. Тому диспетчер посідає дещо вищу 

позицію порівняно з екіпажем у ієрархічних зв’язках комунікантів, а 

комунікація будується на вертикальних відносинах (Акімова, 2004). 

У документах ІКАО 9835 (2004) зазначається, що інформація та 

вказівки, які передаються в радіообміні, мають життєво важливе значення для 

забезпечення безпечної та швидкої експлуатації повітряного судна. 

Радіообмін застосовується і здійснюється на повітряних суднах цивільної 

авіації під час польоту і пов’язаних із ним операцій, що виконуються 

повітряним судном на землі. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що у функціональному плані 

радіообмін – це ієрархічно організовані мовленнєві акти, об’єднані у 
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висловлювання діалогічного типу. Діалогічне мовлення ситуативне, тісно 

пов’язане з умовами, в яких відбувається мовленнєве спілкування. 

Повідомлення не створюються кожного разу заново, а добудовуються до 

попередньо висловлених або до виконуваних дій. Це мовлення контекстне і 

стисле через знання членами екіпажу ситуацій і застосування ними 

спеціальної професійної лексики, авіаційної фразеології. 

Зосередимося на важливості значення англомовної складової 

радіообміну між авіадиспетчером та екіпажем. Відповідно варто детальніше 

охарактеризувати англомовну складову радіообміну між авіадиспетчером та 

екіпажем на основі праць науковців (І. Асмукович (2013), С. Муравська 

(2014), С. Лопес (S. Lopez, 2013) та ін.) та документа «Керівництво з 

радіотелефонного зв’язку» (СAP413: Radiotelephony Manual) (2006). 

Так, зарубіжні автори С. Лопес (S. Lopez), А. Кондамінес 

(A. Condamines), А. Жозелін-Лерей (A. Josselin-Leray), Р. Селмон (R. Salmon), 

2013) та ін., аналізуючи приклади фрагментів ведення радіообміну (a,b,c) з 

документа «Керівництво з радіотелефонного зв’язку» (СAP413: Radiotelephony 

Manual), (2006), виокремили основні характеристики англомовної складової. До 

основних характеристик англомовної складової радіообміну, на думку цих 

авторів, належать: 

1. Поширене використання наказової форми у повідомленнях 

авіадиспетчера (через його керівну роль, яка проявляється у наданні пілотам 

інструкції щодо маневрів та дозволів). Наприклад, «turn Right» and «climb 

3000 feet» у фрагменті (b), «report echo» у фрагменті (c) — а не «we would like 

to turn», «you should climb» чи «could you report» та ін. 

2. Обмежена кількість запитальних та заперечних форм. 

3. Майже повна відсутність модальних дієслів. 

4. Відсутність артиклів. Наприклад, «request Right turn» у фрагменті (a), 

«heading 310» у фрагменті (b) — а не «request a Right turn» or «the/your heading 

is 310». 
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5. Відсутність особових займенників. Наприклад, «request Right turn» у 

фрагменті (a), «turning Right» у фрагменті (b), «will report» у фрагменті (c) — а 

не «I request», «we are turning» чи «we/ I wil report» та ін. 

6. Відсутність прийменників: наприклад, «departure runway 2 8» та «climb 

3000 feet» у фрагменті (b), — а не «departure from runway 28» чи «climb to 3000 

feet» та ін. 

 7. Відсутність допоміжного дієслова: be та have у формі [be + 

дієприкметник минулого часу], у формі [be + -ing] та у формі [have + 

дієприкметник минулого часу]: наприклад, «Right turn approved» та «cleared 

for take-off» у фрагменті (a), «turning Right» у фрагменті (b) — а не «Right turn 

is approved», «you are cleared for take-off» чи «we are turning Right» та ін. 

8. Субстантивація понять. Наприклад, «Right turn» у фрагменті (a), 

«multidirectional departure» у фрагменті (b) — а не «you should turn Right» чи 

«you will follow the multidirectional route» та ін.  

9. Використання вузькоспеціалізованої, однозначної та чіткої лексики: 

(близько 1000 різноманітних слів): наприклад. «QNH» у фрагменті (b), «VFR» 

та «touch-and-go» у фрагменті (c) та ін. 

10. Використання відповідного фонетичного алфавіту в 

аеронавігаційному просторі. Наприклад, «golf charlie delta» у фрагменті (a), 

«foxtrot bravo x-ray» та «information India» у фрагменті (c) — а не «GCD», 

«FBX» чи «information I». 

  11. Особлива вимова цифр. Наприклад, «runway 06» у фрагменті (a), «Citron 

Air 3 2 4 5» (де «3» вимовляється як «tree») у фрагменті (b) — а не «runway 6» 

(без «0») чи «Citron Air 3245» (де «3» вимовляється як «tree») (Лопес (S. Lopez, 

2013)). 

І. Асмукович (2013) наводить такий приклад фрагмента радіообміну: 

1. Controller –. turn left on the outer taxmay to holding point 27R. 

Pilot - Roger, left on the outer for 27R. 

У цьому фрагменті дослідник зосереджує увагу на засобі вираження 
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надмірності в радіообміні (read back), що є повторами певних вказівок 

(лексичні, синтаксичні та лексико-синтаксичні). Повтори в діалогах 

радіообміну виконують специфічні функції, до яких належать: 

а) встановлення і перевірка каналу зв’язку; б) дублювання основної 

інформації з метою виключення можливих помилок під час її передачі і 

декодування (Асмукович, 2013). 

У радіообміні обов’язковий повтор певних вказівок авіадиспетчера 

(read back) використовується для підтвердження того, що пілот декодував 

повідомлення авіадиспетчера у повній відповідності з комунікативними 

намірами останнього. 

Цілісним є дослідження С. Муравської (2014), яка визначила такі 

характеристики англомовної складової радіообміну, як: метафоричність, 

обмеження синонімії та антонімії. Так, приклад метафоричності подається з 

дієсловом take-off, що означає to leave the ground and begin to fly – це пряме 

значення виразу. Проте цей приклад має ще й інше значення, яке вживається 

тільки у звичайному повсякденному спілкуванні й перетворюється на 

метафору: to become successful or popular very quickly or suddenly (of an idea 

or a product). 

Обмеження синонімії спостерігається у таких синонімічних висловах: 

leaving flight level та out of flight level, що означають «залишаю ешелон 

польоту», проте лише перший рекомендовано вживати під час радіообміну 

(Муравська, 2014). 

Явище антонімії є також обмеженим: сlimb (набирати висоту), descend 

(знижуватися); іnbound (лінія шляху наближення), outbound (лінія шляху 

віддалення); maintain flight level 150 (витримуйте ешелон польоту 150), leave 

flight level 150 (залишайте ешелон польоту 150); ехреdite tахі (прискорте 

руління), slower taxi (руліть повільніше); ІLS serviceable / unserviceable (ІЛС 

працює / не працює) (Муравська, 2014). 
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Важливими для нашого наукового дослідження є праця зарубіжних 

авторів (С. Лопеса (S. Lopez), А. Кондамінеса (A. Condamines), А. Жозелін-

Лорей (A. Josselin-Leray), Р. Селмона (R. Salmon), 2013), які на основі 

компаративістського аналізу виокремили два корпуси авіаційної англійської 

мови: опорний корпус (стандартна фразеологія) та реальний корпус (звичайна 

англійська мова).  

Порівняння корпусів мало важливе значення для виявлення, опису та 

класифікації різних реальних ситуацій під час ведення радіообміну. 

Результати цієї класифікації показали, що така частина мови, як іменник, 

найчастіше зустрічалась в обох корпусах (47.24 % для опорного і 34.29 % для 

реального), за ним – дієслова (21.54 % для опорного і 23.87 % для реального) 

і прийменники (11.59 % для опорного і 10.76 % для реального). У меншій 

кількості зустрічалися інші граматичні категорії, такі як прикметники, 

прислівники, сполучники, вигуки, артиклі та займенники (менше 8 %), як 

подано на рис. 1.2.5.  

 

Рис. 1.2.5. Розподіл граматичних категорій у корпусах дослідження  

за С. Лопес (S. Lopez, 2013) 
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Розглядаючи лексику корпусів, автори відзначили відмінності в 

розподілі деяких граматичних категорій між двома корпусами: іменників, 

прикметників, вигуків, артиклів та займенників, які розподілені нерівномірно 

в опорному та реальному корпусах. Ця невідповідність у розподілі 

розглядається як відображення відмінності, що існує між особливостями 

стандартної фразеології та звичайної англійської мови. 

Наукові розвідки дослідників спрямовують нас до визначення дефініцій 

таких важливих понять для нашого дослідження, як «стандартна фразеологія 

(СФ) ІКАО» та «звичайна англійська мова в авіаційному контексті (ЗААК)».  

Правила і типова фразеологія призначені для скорочення тривалості, 

упорядкування й підвищення надійності радіообміну в радіомережах і за 

наземними каналами зв’язку органів УПР (Колосов, 2000). 

Метою фразеології є забезпечення чіткої, лаконічної, однозначної мови 

для передавання повідомлень щоденного характеру (ІКАО 9835, 2004).  

Варто зазначити, що синтаксичні, лексичні, фонетичні та семантичні 

характеристики фразеології дозволяють вважати її важливим інструментом 

комунікації для передавання основної інформації, що необхідна для 

забезпечення оптимального й безпечного управління повітряним рухом.  

Опрацювання Документа ІКАО 9835 (2004) дало змогу з’ясувати, що 

стандартна фразеологія – це мовний феноменом, який є набором різних 

робочих правил. Основними лінгвістичними характеристиками є обмежений 

словниковий запас (близько 400 слів), в якому кожне слово має точне 

значення, найчастіше обмежене сферою авіації й обрамлене короткими 

реченнями. У стандартній фразеології не використовують таких службових 

мовних одиниць, як артиклі, присвійні займенники, дієслова й дієслівні 

зв’язки is/are, особові займенники I you we та прийменники. 

Зазначимо, що стандартна фразеологія ІКАО – це сукупність чітких, 

коротких, визнаних у міжнародному масштабі, формалізованих повідомлень, 

призначених для використання в більшості типових ситуацій, найбільш 
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поширених надзвичайних і аварійних обставинах, що виникають. Вони 

ретельно опрацьовані авіафахівцями і завдяки цьому мають єдине 

функціональне значення й однозначний зміст (ІКАО 323, 2009).  

Проте в стандартній фразеології неможливо врахувати всі нестандартні, 

аномальні, а інколи й аварійні ситуації, з якими стикається авіаперсонал. 

Також вона недостатня для передавання додаткової інформації про такі 

ситуації, як: причини затримки, стан хворого пасажира, погодні умови, 

характер чи відмова, перешкода на рульовій доріжці. Це обставини, які часто 

зумовлюють використання звичайної англійської мови в авіаційному 

контексті (ІКАО 323, 2009). 

Під звичайною англійською мовою в авіаційному контексті розуміється 

спонтанне, творче і незакодоване використання конкретної природної мови 

(ІКАО 9835, 2004). 

Отже, стандартна фразеологія різко відрізняється від звичайної 

англійської мови, в якій зміст повідомлень визначається культурою, 

контекстом тощо. 

Наводимо приклади фрагментів нестандартних ситуацій під час ведення 

радіообміну між диспетчером та екіпажем, що підтверджує використання 

звичайної англійської мови в авіаційному контексті (додаток Б). 

Подані приклади свідчать, що радіообмін між пілотом і авіадиспетчером 

має фонетичні, граматичні, лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості. 

Фонетичні характеристики радіообміну в цілому підпорядковуються 

нормам загальної англійської мови, а деякі фонетичні відмінності стосуються 

вимови цифр (two, four, six) і особливого фонетичного алфавіту, який 

характеризується акрофонічним присвоєнням кодових слів літерам 

англійського алфавіту (PAPA, MIKE, DELTA) для забезпечення чіткості та 

однозначності кожного висловлювання. 

Синтаксично радіообмін характеризується переважно неповною 

граматичною структурою речень, в яких може бути відсутній підмет, дієслівна 
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зв’язка to be, а також інші другорядні члени речення. Стилістично радіообмін 

між пілотом та авіадиспетчером характеризується нейтральністю, 

імперсональністю та відсутністю емоційно забарвлених висловів (Щетініна, 

2013). 

Окремої уваги заслуговує пояснення такого поняття, як «загальна зміна 

мовного коду» під час ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях. Як 

зазначено у документі ІКАО 9835 (2004), загальна зміна мовного коду – це 

звичайне явище в процесі використання мови, яке пов’язане з почерговим 

використанням двох і більше мов або мовних регістрів у межах однієї розмови 

(або навіть одного висловлювання під час розмови). У пілотів і диспетчерів є 

два загальних, чітко визначених регістри мовних засобів для ведення 

радіообміну − стандартна фразеологія та звичайна англійська мова. Таким 

чином, у радіообмінах значною мірою присутній елемент зміни коду, оскільки 

пілоти та авіадиспетчери по черзі використовують фразеологію та звичайну 

англійську мову. 

Проте відомо, що негативний вплив зміни системи кодів може 

спостерігатися в тих випадках, коли висловлювання з використанням 

стандартної фразеології містить елементи звичайної англійської мови 

(наприклад, вживання нестандартної лексики чи розширення редукованих 

синтаксичних структур тощо). Так само у звичайній англійській мові 

спостерігається вплив фразеології (відмова від використання допоміжних 

дієслів), що відображає прагнення до лаконічності (ІКАО 9835, 2004). 

Водночас визначення основних характеристик та особливостей англомовної 

складової радіообміну дало змогу зрозуміти значення звичайної англійської 

мови в авіаційному контексті та стандартної фразеології щодо професійної 

готовності авіадиспетчера у нестандартних ситуаціях. 

Отже, на основі різних наукових джерел (Акімова (2004), Асмукович 

(2013), Головін (1969), Колосов (2000), Лопес (S. Lopez, 2013), Мальковська 

(2004), Муравська, (2014), Пчелінов (1982), Щетініна (2013), Циркуляр ІКАО 
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№ 323 (2009), Циркуляр ІКАО № 9835 (2004) та ін.) нами було проаналізовано 

ключові поняття дослідження та обґрунтовано основні характеристики 

англомовної складової радіообміну між авіадиспетчером та екіпажем. 

У наступному підрозділі розглянемо стан професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

та проведемо власний лінгвістичний пошук особливостей англомовного 

радіообміну. 

 

1.3. Стан професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

 

На сьогодні актуальною для України є концепція «Єдиного 

європейського неба». Державна авіаційна служба продовжує роботу щодо 

підготовки Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний 

авіаційний простір та щодо адаптації законодавства Європейського Союзу з 

питань використання повітряного простору й обслуговування повітряного 

руху в українських реаліях. 

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу визначає основні 

напрями співробітництва України з Європейським Союзом  – організацією, 

яка у процесі свого розвитку досягла високого рівня політичної інтеграції, 

уніфікації права, економічного співробітництва, соціального забезпечення та 

культурного розвитку (Указ Президента України, 1998). 

Відповідно до стратегії інтеграції України до Європейського Союзу 

Державіаслужба: здійснює адаптацію вітчизняного законодавства до 

Стандартів та Рекомендованих практик ІКАО щодо питань організації 

повітряного руху та структури повітряного простору України згідно з 

вимогами європейських організацій; здійснює представництво України в 

Міжнародній організації цивільної авіації, міжнародних авіаційних 

організаціях та у міжнародних відносинах з питань цивільної авіації; бере 
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участь у розробленні державних, міжгалузевих та галузевих програм, науково-

дослідницьких роботах (Указ Президента України, 2011). 

Тому важливого значення набуває питання змістового наповнення 

навчальних планів та навчальних програм, які посідають першорядне місце у 

професійній підготовці майбутніх авіадиспетчерів вищих навчальних 

закладів. Відповідна дисципліна закладу вищої освіти авіаційного профілю, 

передбачена навчальним планом, наповнена змістом, опанування якого 

забезпечує успішність формування професійної готовності. Усвідомлення 

змісту дисциплін, представлених у навчальному плані, сприятиме 

ефективному їх застосуванню для досягнення мети професійно орієнтованого 

навчання. 

На етапі теоретичного дослідження проблеми формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях проаналізовано навчальні плани і програми за напрямом підготовки 

6.070102 «Аеронавігація», спеціальність «Обслуговування повітряного руху». 

Аналіз навчальних планів за 2012–2018 рр. дав можливість 

систематизувати дисципліни залежно від їх значущості в досягненні цілей 

щодо професійної готовності. Навчальні програми дисциплін розроблені 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи та є складовими навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу Навчально-наукового 

інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного 

авіаційного університету. 

Зазначимо, що навчальні дисципліни, які забезпечують професійну 

підготовку майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

структуровані згідно з циклами підготовки (рис. 1.3.1.). 

До циклу нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки увійшли дисципліни: «Історія України», «Історія 

української культури», «Українська мова», «Філософія», «Іноземна мова», що 

складають основу формування розвиненої, соціально-активної особистості, 
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яка здатна не лише працювати за обраним фахом, а й бути свідомим 

громадянином держави з чіткою громадянською позицією.  

 

 

Рис.1.3.1. Структура навчальних дисциплін у закладах вищої освіти 

авіаційного профілю 

 

У контексті нашого дослідження особливого значення набуває аналіз 

змісту навчальної дисципліни «Іноземна мова». Метою вивчення цієї 

дисципліни є формування комунікативної компетентності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; 

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 
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«Іноземна мова» – це дисципліна, яка має комунікативну спрямованість 

і тісно пов’язана з суспільними і професійно орієнтованими дисциплінами, а 

також здійснює значний вплив на виховання молодої людини. Практичне 

володіння іноземною мовою дає змогу ознайомлюватися зі світовими 

стандартами, інформативною літературою для прийняття самостійного, 

професійно значущого рішення. Вивчення іноземної мови розширює світогляд 

та ерудицію студентів, розвиває інтерес до професії, підвищує їх культурний 

рівень.  

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки організований з 

урахуванням спрямованості освітнього процесу на формування знань, умінь та 

навичок студентів із фундаментальних дисциплін. У цьому циклі 

виокремлюємо такі дисципліни, як: «Вища математика», «Фізика», 

«Інформаційні технології», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», 

«Основи електротехніки та електроніки», «Основи екології», «Метеорологія, 

стандартизація та сертифікація», «Основи охорони праці». 

Змістове наповнення циклу професійної та практичної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів спрямоване на інтегрування теоретичних знань та 

практичних умінь і навичок студентів у єдиному освітньому процесі. 

Важливою складовою професійної та практичної підготовки є формування та 

розвиток практичних вмінь і навичок для ефективного здійснення професійної 

діяльності майбутніми фахівцями. До цього циклу увійшли дисципліни: 

«Вступ в аеронавігацію», «Аеродроми», «Метеорологія», «Повітряні кораблі 

(принципи польоту, конструкція)», «Геоінформаційні системи», «Основи 

аеронавігації», «Навігація», «Авіоніка (обладнання повітряних кораблів)», 

«Безпека польотів та авіаційна безпека», «Професійна англійська мова» та ін. 

Зазначимо, що вагомим для нашого дослідження є аналіз змісту 

навчальної дисципліни «Професійна англійська мова» у вищому навчальному 

закладі. Метою викладання дисципліни є набуття студентами мовленнєвих 

навичок і вмінь спілкування англійською мовою в різноманітних ситуаціях у 
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професійній діяльності та під час виконання службових обов’язків на 

робочому місці. Головним завданням викладання та вивчення дисципліни є 

підготовка студентів до успішної комунікації в їхньому професійному 

оточенні. Робоча навчальна програма передбачає, що формування іншомовної 

комунікативної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю 

здійснюється для забезпечення високого рівня їхньої професійної 

компетентності в реальних ситуаціях професійної діяльності, що потребують 

використання англійської мови. 

Необхідно акцентувати увагу на важливості оволодіння англійською 

мовою майбутніми авіадиспетчерами на рівні В2 за шкалою Ради Європи, що 

є мінімально необхідним для рівня бакалавра (таблиця 1.3.1.) 

Таблиця 1.3.1. 

Співвідношення рівнів мовної підготовки студентів з шкалою Ради Європи 

Елементарний 

користувач 

(Basic user) 

А1 – інтродуктивний 

(breakthrough) 

 

А2 – середній 

(waystage) 

I курс 

Незалежний 

користувач 

(Independent user) 

В1 – рубіжний 

(threshold) 

II–III курси 

В2 – просунутий 

(vantage) 

IV курс  

Досвідчений 

користувач 

(Proficient user) 

С1 – автономний 

(effective operational proficiency) 

 

С2 – компетентний 

(mastery) 

 

 

Як випливає з поданої таблиці, майбутні авіадиспетчери освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають бути незалежними користувачами 

(іndependent user), тобто володіти англійською мою на рівні В2 (просунутий) 

за мовною шкалою Ради Європи.  

Відповідно до цього незалежний користувач здатен: 

− розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну 

теми, зокрема підтримувати дискусію за фахом; 
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− вільно спілкуватись із носіями мови; 

− чітко, детально висловлювати свою думку з певної проблеми та на 

широке коло тем, наводячи різноманітні аргументи «за» і «проти». 

Наводимо аналіз чинного навчального плану за 2012–2018 рр. 

дисципліни «Професійна англійська мова» (табл. 1.3.2.).  

Таблиця 1.3.2. 

Навчальний план № НБ-14-6.070102-1/12 дисципліни  

«Професійна англійська мова» 

 Курси/семестри Розподіл годин  

Практичні 

заняття 

СРС Всього 

2-й курс 3 семестр 27 24 51 

4 семестр 54 48 102 

3-й курс 5 семестр 51 48 99 

6 семестр 54 48 102 

4-й 

курс 

7 семестр 51 48 99 

8 семестр 60 51 111 

 

Як випливає з таблиці 1.3.2., професійну англійську мову майбутні 

авіадиспетчери починають вивчати з третього семестру 2-го курсу із 

загальною кількістю годин за весь курс 153; загальна кількість годин за 3-й 

курс становить 201; загальна кількість годин за 4-й курс склала 210. Протягом 

останніх семи років загальна кількість годин, відведених на дисципліну 

«Професійна англійська мова», не збільшувалась.  

Наводимо фрагмент навчально-тематичного плану робочої навчальної 

програми «Професійна англійська мова» (табл. 1.3.3.).  
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Таблиця 1.3.3. 

Фрагмент робочої навчальної програми «Професійна англійська мова» 

№  

 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних 

занять (год.) 

Усього Прак. 

зан. 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

5-й семестр 

Модуль № 5 «Підготовка до зльоту.  

Початковий старт. Технічне обслуговування літака» 

5.7 
Буксування. Фразеологія радіообміну: 

стандартні та нестандартні ситуації 
4 2 2 

5.8 Базова перевірка (Base Check) 6 4 2 

5.9 
Стандартні та рекомендовані практики ІКАО. 

Рулювання 
2 1 1 

5.13 Фразеологія радіообміну: стандартні ситуації 6 4 2 

5.14 Фразеологія радіообміну: нестандартні ситуації 4 2 2 

6-й семестр 

Модуль № 6 «Зліт. Набір висоти.  

Технічне обслуговування літака перед зльотом» 

6.1 Аварійний та терміновий зв’язок 6 4 2 

6.2 
Фразеологія радіообміну при аварійному та 

терміновому зв’язку 
6 4 2 

6.5 
Фразеологія радіообміну: стандартні та 

нестандартні ситуації  
4 2 2 

6.13 
Набір висоти (другий етап): стандартні та 

нестандартні ситуації 
8 4 4 

 6.14 Невдалий набір висоти 8 4 4 

7-й семестр 

Модуль № 7 «Рух у повітрі. Приземлення» 

7.6 
Інформація про рух у повітрі: стандартні та 

нестандартні ситуації 
6 4 2 

7.12 Фразеологія радіообміну: нестандартні ситуації  4 2 2 

7.13 
Фразеологія радіообміну: класифікація 

стандартних на нестандартних ситуацій 
3 2 1 

7.14 
Порівняльна характеристика: стандартні та 

нестандартні ситуації  
2 1 1 

8-й семестр 

Модуль № 8 «Захід на посадку. Паркування літака. 

Технічне обслуговування літака після польоту» 
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8.6 
Стандартні та нестандартні ситуації при заході 

на посадку 
6 4 2 

8.11 
Фразеологія радіообміну при процедурі заходу 

на посадку (стандартні та нестандартні ситуації) 
6 4 2 

8.16 Паркування літака (нестандартні ситуації ) 3 2 1 

 

Проаналізувавши навчально-тематичний план програми «Професійна 

англійська мова», звертаємо увагу на те, що кількість годин, відведених на 

вивчення нестандартних ситуацій, становить лише 14,9 % від загальної 

кількості годин. Унаслідок цього виникає потреба в удосконаленні навчальної 

програми та збільшенні кількості годин на вивчення нестандартних ситуацій, 

розширенні тематики навчальної програми. Від організації процесу навчання 

професійній англійській мові залежить формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях. 

Вагоме значення для професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

мають охарактеризовані нижче навчальні дисципліни, які мають 

міждисциплінарні зв’язки з «Професійною англійською мовою» (рис. 1.3.2.). 

 

 

 Рис. 1.3.2. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни  

«Професійна англійська мова» 
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Так, основна мета дисципліни «Метеорологія» полягає в ознайомленні з 

основами теорії фізики атмосфери, методами оцінки умов зовнішнього 

середовища, отриманні необхідних знань для інтерпретації метеорологічних 

повідомлень, прогнозів та попереджень, а також для вміння правильно й 

ефективно використовувати метеорологічну та синоптичну інформацію при 

аеронавігаційному обслуговуванні й управлінні повітряним рухом. До 

основних завдань цієї дисципліни належать: вивчення теоретичних основ 

предмета; вивчення основ метеорологічного забезпечення авіації для якісного 

та ефективного виконання своїх професійних обов’язків майбутніми 

фахівцями при аеронавігаційному обслуговуванні й управлінні повітряним 

рухом. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення цієї навчальної 

дисципліни, використовуються у тісному зв’язку з «Професійною англійською 

мовою», адже метеорологічні терміни й поняття мають англійські еквіваленти 

та використовуються під час ведення як стандартного, так і нестандартного 

радіообмінів. Під час ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях 

помітний чіткий зв’язок між метеорологічною інформацією та звичайною 

англійською мовою в авіаційному контексті, наприклад, для надання 

додаткової інформації щодо складних метеоумов.   

У циклі дисциплін самостійного вибору навчального закладу зафіксовано 

вибіркові навчальні дисципліни, які обрані вищим закладом освіти. Ці 

навчальні дисципліни вводяться для забезпечення професійного спрямування, 

задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб майбутніх авіадиспетчерів: 

«Людський чинник в аеронавігації», «Управління повітряним рухом», 

«Обладнання та технічні засоби обслуговування повітряного руху», 

«Тренажерна підготовка», «Базова підготовка», «Автоматизовані системи 

управління повітряним рухом» тощо.  

У цьому циклі зосереджуємо увагу на навчальній дисципліні «Людський 

чинник в аеронавігації», метою якої є ознайомлення студентів із принципами 
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застосування концепції людського чинника в аеронавігаційній системі, 

дослідженні ергономічних вимог при організації робочого місця 

авіадиспетчера та вивченні шляхів застосування засобів автоматизації на 

робочому місці людини-оператора. До головних завдань цієї дисципліни 

належить формування у майбутніх авіадиспетчерів: системи необхідних знань 

із загальних принципів застосування концепції людського чинника в 

аеронавігаційній системі; характеристик та функціональних станів людини-

оператора в ході професійної діяльності; факторів, що впливають на 

ефективність діяльності людини-оператора в аеронавігаційній системі; 

ергономічних вимог щодо організації робочого місця людини-оператора; 

принципів застосування засобів автоматизації на робочому місці людини-

оператора; принципів узгодження можливостей людини-оператора та 

технічних засобів при впровадженні систем CNS/ATM (communication, 

navigation, surveillance / air traffic management). 

Важливе значення для формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів має дисципліна «Управління повітряним рухом» як одна з 

профільних дисциплін у системі підготовки фахівців управління повітряним 

рухом. Метою викладання цієї дисципліни є формування основних знань та 

умінь, методів та принципів управління повітряним рухом, необхідних для 

проходження навчальної технологічної практики на підприємствах служби 

руху та під час практичної підготовки на диспетчерських тренажерах, а в 

подальшому для стажування з метою отримання свідоцтва диспетчера служби 

руху та самостійної роботи на робочих місцях диспетчерів підприємств 

обслуговування повітряного руху. Програма навчальної дисципліни 

«Управління повітряним рухом» спрямована на: оволодіння майбутніми 

авіадиспетчерами основними принципами управління повітряним рухом; 

оволодіння робочими процедурами управління повітряним рухом під час 

виконання службових обов’язків на робочих місцях диспетчерів аеродромної 

диспетчерської вишки, диспетчерського органу підходу та районного 
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диспетчерського центру; вивчення системи правил польотів; вивчення правил 

та мінімумів ешелонування повітряних кораблів (ПК); дослідження видів 

потенційно конфліктних ситуацій (ПКС), їх виявлення та методи вирішення; 

вивчення рекомендованої практики та вимог ІКАО в галузі управління 

повітряним рухом; оволодіння правилами ведення радіотелефонного зв’язку 

диспетчерів з екіпажами ПК; дослідження основних принципів планування 

повітряного руху та організації потоків повітряного руху. 

Звертаємо увагу на те, що міжпредметний зв’язок дисципліни 

«Професійна англійська мова» з дисципліною «Тренажерна підготовка» є 

особливо важливим, адже під час вивчення цієї дисципліни відбувається 

відпрацювання нестандартних ситуацій майбутніми авіадиспетчерами на 

процедурних і модульних диспетчерських тренажерах. Тренування на 

модульних тренажерах — один із основних видів навчання в програмі 

підготовки спеціалістів обслуговування повітряного руху, який дає змогу 

набути й закріпити професійні якості, необхідні спеціалісту служби руху, для 

роботи на відповідному робочому місці. 

Головне завдання вивчення дисципліни «Тренажерна підготовка»  

полягає в тому, щоб на системній основі закріпити теоретичний матеріал та 

набути практичних навичок і умінь щодо безпосереднього управління 

повітряним рухом із використанням фразеології радіообміну англійською 

мовою. Метою викладання дисципліни є набуття практичних умінь та навичок 

роботи на робочих місцях диспетчерських пунктів аеродромної 

диспетчерської вишки, термінального диспетчерського району та районного 

диспетчерського центру в умовах безконфліктного та конфліктного 

повітряного руху, а також під час виникнення нестандартних та аварійних 

ситуацій. 

Варто зауважити, що навчальна дисципліна «Автоматизовані системи 

управління повітряним рухом» умотивована специфікою професійної 

авіадиспетчерської діяльності. Метою викладання цієї дисципліни є розкриття 
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принципів створення автоматизованих систем управління повітряним рухом, 

інформаційних, технологічних процесів та керування для обслуговування 

повітряного руху в умовах інтеграції національних і міжнародних 

аеронавігаційних систем. До завдань вивчення навчальної дисципліни 

належать: визначення необхідності застосування автоматизованих систем 

управління повітряним рухом (АС УПР) для забезпечення необхідної безпеки 

й економічної ефективності польотів при обслуговуванні повітряного руху; 

визначення вимог до АС УПР та їх характеристик; вивчення типових АС УПР 

і систем, що експлуатуються в Україні; вивчення інформаційно-технологічних 

процесів, які відбуваються в АС УПР; визначення перспектив і шляхів 

розвитку АС УПР з використанням новітніх інформаційних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки цієї навчальної дисципліни з дисципліною 

«Професійна англійська мова» виявляються через професійно орієнтовані 

терміни та поняття, а саме: регулярні плани польотів (RPL); система обробки 

польотних даних (FDPS); бортова система попередження зіткнення (TCAS); 

різницево-далекомірні багатопозиційні системи спостереження (MLAT) тощо.  

До циклу дисциплін вільного вибору студента входять: «Психологія 

ділового спілкування», «Етика ділового спілкування», «Етика та естетика», 

«Основи права», «Правознавство», «Політологія», «Соціологія», 

«Схемотехнічне проектування», «Безпілотні аеронавігаційні системи» та ін. 

Зазначені вибіркові навчальні дисципліни професійного та практичного циклу 

дають можливість здійснити поглиблену підготовку за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 

академічній мобільності студента та розвитку його особистих інтересів; дають 

можливість здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової 

спеціальності для формування компетентності здобувача відповідно до вимог 

ринку праці.  

Систематизація й аналіз праць з проблеми дослідження довели, що 

професійна підготовка майбутніх авіадиспетчерів напряму підготовки 
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6.070102 «Аеронавігація» спеціальності «Обслуговування повітряного руху» 

на бакалаврському освітньо-кваліфікаційному рівні у закладах вищої освіти 

авіаційного профілю є основою професійного становлення бакалавра як 

майбутнього авіадиспетчера. Проте виявлено фрагментарність змісту, форм і 

методів щодо формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Виходячи з того, що ведення англомовного радіообміну є ключовим 

аспектом професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до дій у 

нестандартних ситуаціях, виникає потреба у поглибленому розгляді питання 

«білінгвізму», оскільки радіообмін у нестандартних ситуаціях зумовлює 

переключення у форматі «білінгва». 

Термін «білінгва» означає співіснування і взаємодію двох мов у межах 

одного мовного колективу (Словник української мови, 2012). У нашому 

випадку переключення у форматі «білінгва» відбувається між звичайною 

англійською мовою в авіаційному контексті та стандартною фразеологією. 

У контексті нашого наукового дослідження був здійснений 

лінгвістичний аналіз особливостей радіообміну у нестандартних ситуаціях, 

який допоміг зрозуміти значущість звичайної англійської мови в авіаційному 

контексті та виявити її питому вагу щодо ефективності діалогової взаємодії за 

відповідних обставин. Метою аналізу було визначення відсоткових значень 

ЗААК та СФ. Одним із методів аналізу особливостей радіообміну в 

нестандартних ситуаціях був вибірковий метод. Для аналізу ситуацій 

радіообміну було відібрано 37 автентичних епізодів, які стосувалися 

різнопланових нестандартних ситуацій, що спонукали до використання ЗААК 

авіадиспетчерами та членами екіпажу. Джерелами дослідження стали записи 

текстів радіообміну, що здійснювалися на бортах повітряних суден і були 

опубліковані в мережі Інтернет, а також у спеціальній фаховій літературі з 

авіації (підручниках, посібниках, довідниках).  
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Аналіз текстів у ситуаціях радіообміну за допомогою методу вибірки 

показав результати, відображені в таблиці 1.3.4. 

Таблиця 1.3.4. 

Відсоткове співвідношення ЗААК та СФ під час ведення  

радіообміну у нестандартних ситуаціях 

 Загальна кількість 

слів 

ЗААК СФ 

Разом 23010 4350 18660 

Відсоткове 

співвідношення 

100 % 18,9 % 81,1 % 

 

Таким чином, вибіркова сукупність становить 23 010 слів, що у 

відсотковому співвідношенні становить 100 %; ЗААК – 4350 слів, що 

становить 18,9 % від загальної кількості слів. 

Отже, на основі аналізу ситуацій радіообміну можна дійти висновку, що 

для безпечного ведення радіообміну потрібні знання зі СФ радіообміну ІКАО, 

що становлять 81,1 % у нашому випадку, а також ЗААК, яка становить 18,9 %. 

У додатку В подаємо таблицю 37 автентичних епізодів та відсоткові 

співвідношення ЗААК та СФ. Аналіз найбільших відсоткових значень, 

поданих у таблиці, проілюстровано на рис.1.3.3. 

 
 

Рис. 1.3.3. Відсоткове співвідношення ЗААК та СФ у нестандартних 

ситуаціях. 
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Розглянемо фрагменти 14 автентичних епізодів, які стосувалися 

різнопланових нестандартних ситуацій і спонукали до використання ЗААК. 

Проаналізуємо такі фрагменти: 

1) С: X DELTA X X X, X-Tower, good-afternoon, line up Runway one eight right 

    P: We need VIP parking to pick up passenger, we need taxi instruction 

    C: X DELTA X, stand by 

    C: X DELTA X, do you need position another apron? 

    P: Yes, sir, so we need GOLF two, MIKE one nine 

    C: Stand by, please, hold position 

     У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 36,7 %. Ця 

нестандартна ситуація пов’язана з посадкою VIP-пасажира і запитом 

інструкції щодо руління. 

2) P: ABC four five five, we are now radar heading three three zero, we have 

pressurization problem…pressurization, we starting emergency descent 

    C:  ABC four five five, say again please 

    P:  ABC four five five, X 

    C: ABC four five five, sir, we are starting emergency descent, due to 

pressurization problem 

  У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 31,8 %. Ця 

нестандартна ситуація пов’язана з проблемою герметизації та здійснення 

аварійної посадки. 

3)  P: Ground, KLM one three eight seven 

     C: KLM one three eight seven, X-Ground 

     P: Yes, we have problem with nose wheel steering, it`s fully be to the left, so we 

have to remain position here, we request towing track 

     C: KLM one three eight seven, roger, shut down engine, wait for towing 

     P: Wait, shut down engines our position here and wait for the towing, KLM one 

three eight seven 
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  У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 27,2 %. 

Нестандартна ситуація пов’язана з проблемою управління носовим колесом і 

запитом інформації щодо буксирування. 

4)  С: X six nine X X, what kind of problem, report, please  

     P: OK, no problem for us, we have a only…only information mass on check  

     C: Information about? 

     P: And on runway we see bird flocks, on runway was birds 

     P: Now already, X six nine X X 

     C: X six nine X X, advise please, did you use extremely breaking? 

     P: On the right we see on birds, X six nine X X , it was problem for us. Now we 

are ready for departure, X six nine X X  

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 32,3 %. 

Нестандартна ситуація стосується проблеми  зграї птахів, що опонилися на 

злітно-посадковій смузі. 

5)  C: X X three two X X, say again please, your problems 

     P: We have avionics problems, X X three two X X  

     C: Roger, X X three two X X 

       C: X X three two X X, turn right, heading zero one zero, descend altitude six 

thousand feet, please 

     P: Right, heading zero one zero, descending altitude six thousand feet, X X three 

two X X  

     P: And, this is PAN-PAN X X three two X X. We have a problem with heading 

indicator on ILS, we can`t to maintain altitude and heading final, just keep, please. 

  У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 21,7 %. У 

нестандартній ситуації висвітлюється проблема інструментальної системи 

посадки. 

6)  P: Radar, LOT seven X X 

     C: LOT seven X X, go ahead 
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     P: Ok, would you please what type of the aircraft, it was near our position, one 

thousand feet above 

     C: LOT seven X X, Airbus three eight zero  

  P: Ok, in this case I would like to report, we have just passed wake turbulence 

area, it causes very extremely heavy turbulence. 

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 27,2 %. У 

нестандартній ситуації висвітлена проблема турбулентності. 

7)   P: ABC eight seven five 

      C: Go ahead 

      P: We just won`t inform you, we are receiving TCAS advisory alert from traffic 

climbing on hour nine o`clock position 

      C: ABC eight seven five, opposite traffic climbing three four zero 

      P: That`s understood, we received TCAS alert from that climbing traffic 

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 20,4 %. У 

нестандартній ситуації висвітлена проблема попередження небезпечного 

зіткнення у повітрі. 

 8)  С: X X X X eight Charlie, what kind of technical problem do you have? 

       P: We have a gears down and locked indicate, so it not rea l problem, but we 

cannot go to cruse flight and we have to have at airport. No futher assist, and 

requirements 

      C: X X X X eight Charlie, roger 

    P: X X X X eight Charlie, may be do you need convenient make orbit about any 

point? 

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 40,5 %. 

Нестандартна ситуація стосується технічної проблеми. 

9)   С: MIKE ALPHA DELTA, please, advise reason 

      P: No airspeed on the right side, we will come back. If I can just hold and check 

outside the aircraft see, there is something wrong, something blocked and a bit of 
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use, and then I will go back to you, OK, we might be even to go, again in next five 

minutes 

     C: Roger, thank you 

     P: OK, MIKE ALPHA, we have the «follow me» in sight, request the parking 

spot, we will can check and we would to go yes or not  

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 23,7 %. 

Нестандартна ситуація стосується проблеми швидкості набору висоти. 

10)  C: X X X X six PAPA, report the reason please 

       P: We have smoke in cockpit, but we have not fire, light indication now 

       C: Do you need fire brigade? 

       P: Negative 

       C: I see 

        У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 25,4 %. 

Нестандартна ситуація стосується проблеми запаху диму в кабіні пілота. 

11)  P: X-Radar, good-morning, X X four nine X, turning BRAVO 

       C: X X four nine X, Ground, good-morning, continue via BRAVO  

       P: X-Ground, ones again, X one four nine X 

       C: X X four nine X, Ground 

P: Yes,we just have to report, we had bird strike approximately at four 

thousand five hundred feet DME approach 

       C: X X four nine X, copied information, bird strike at four thousand five 

hundred feet 

       P: Yes, at four thousand five hundred feet is correct 

       C: Copied 

       P: Thank you 

  У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 49,1 %. У 

нестандартній ситуації висвітлена проблема зіткнення з птахами (birdstrike). 

 12)  P: ABC two nine six, one of our wheels look like it, very high temperature, so 

we need come back, investigate 
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  C: ABC two nine six, roger, occupied the runway from Alpha five, then 

vacate to the left via Alpha three 

P: OK, vacate via Alpha three, ABC two nine six, thanks for that but we have 

make sure that we check the whiles  

  У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 30,3 %. 

Нестандартна ситуація пов’язана з проблемою несправності одного з коліс 

шасі. 

13)   C: X seven X X, are you ready to departure from intersection taxiway two? 

    P: Negative, we need back track, X seven X X 

    C: X seven X X, do you need back track, confirm? 

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 39,7 %. 

Нестандартна ситуація пов’язана з проблемою відправки й запитом інформації 

щодо буксирування. 

14) С: ABC zero two nine four, Ground 

   P: ABC zero two nine four, will be a minute, then I will call you, I must check 

the gear before continue taxi 

     C: ABC zero two nine four, roger, call me when ready and remain on my 

frequency 

     C: Roger, will be one minute, please, thanks  

У цьому епізоді відсоткове співвідношення ЗААК становить 41,9 %. 

Нестандартна ситуація пов’язана з проблемою, що виникла при перевірці 

посадкового шасі. 

Таким чином, здійснений нами лінгвістичний аналіз особливостей 

радіообміну у нестандартних ситуаціях підтвердив необхідність 

переключення у форматі «білінгва» між ЗААК та СФ. 

Розглядаючи формат «білінгва» між ЗААК та СФ, необхідно зосередити 

увагу на особливостях використання авіадиспетчерами та членами екіпажу 

емоційно забарвлених речень (табл. 1.3.5.).  
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Таблиця 1.3.5. 

Класифікація емоційно забарвлених речень 

   Нестандартні ситуації 

 

     Емоційно забарвлені речення 

 

Перепитування, 

повтори 

 Тональність 

комунікації 

 Використання 

вигуків 

 Іронія у 

висловлюваннях 

 

Розглянемо та проаналізуємо на основі вибіркового методу нестандартні 

ситуації, що спонукали до вживання емоційно забарвлених речень під час 

ведення радіообміну. 

У стресовій ситуації (A) знаходимо повторення та перепитування: we 

heard that also, say again slowly, you heard that also? if you hear, what's that та 

інші (додаток Г). 

У прикладі (В) спостерігається повторення слів smoke та Manhattan: that 

smoke is in lower Manhattan; Lot of smoke in lower Manhattan; A lot of smoke in 

lower Manhattan? Емоційність виявляється у перепитуванні авіадиспетчера 

замість надання вказівок: I'm sorry, say again?; A lot of smoke in lower 

Manhattan? Отже, із 23 речень стресових ситуацій 13 містить синтагми 

перепитувань та повторів, а це становить 57 % (додаток Г). 

Також емоційність у нестандартних ситуаціях може проявлятися у 

підвищенні тональності комунікації, як у прикладах (С) та (D). Спостерігаємо, 

що тональність слів (GO AROUND, ALTITUDE AIRSPEED) посідає помітне 

місце і становить 30 % (додаток Г).  

У нестандартних ситуаціях (E, F) відсоткове значення вигуків 

(Uhhhmm, Hey, Yeah, Well that's) становило 64 % (додаток Г).  

Іронію у висловлюваннях спостерігаємо у прикладах (G) та (Н). Так, у 

прикладі (G) пілот скаржиться на те, що збився з курсу, диспетчер іронічно 
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відповідає, що він «же не втратив всю панель інструментів», а тому здатний 

орієнтуватися в повітрі (додаток Г). 

У прикладі (Н) іронічність висловлювання відображає майже всю 

ситуацію (авіадиспетчер запитує пілота про координати літака у повітрі, а він 

водночас знаходиться на злітно-посадковій смузі). Іронія у висловлюваннях у 

прикладах (G) та (Н) становить 50 %.  

Отже, на основі результатів аналізу вибіркового методу під час ведення 

англомовного радіообміну авіадиспетчери та пілоти у стресових ситуаціях 

використовують емоційно забарвлені речення, які становлять майже 50 % від 

загальної кількості синтаксичних конструкцій (табл. 1.3.6.). 

Таблиця 1.3.6. 

Вибіркове значення  

емоційно забарвлених синтагм у нестандартних ситуаціях 

 Емоційно 

забарвлені речення 

Кількість 

речень 

(разом) 

Кількість 

синтагм 

Відсоткові  

значення, 

% 

Перепитування, 

повтори 

23 12 57 

Тональність 10 3 30 

Вигуки 11 7 64 

Іронія у 

висловлюваннях 

6 3 50 

Разом 50 25 50 

  

Аналізуючи вибіркове значення емоційно забарвлених синтагм під час 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, підсумуємо, що 

використання вигуків або повторів, тональності та іронії не повинно 

перешкоджати ефективності комунікації. 

Таким чином, здійснивши лінгвістичний пошук особливостей 

англомовного радіообміну, акцентуємо увагу на тому, що СФ не може 

повністю передбачити дії у нестандартних ситуаціях, тому знання ЗААК є 
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головним складником ведення радіообміну, що необхідно враховувати при 

формуванні професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів. Професійна 

готовність майбутніх фахівців авіаційної галузі безпосередньо пов’язана з 

англомовною підготовкою, адже вони мають бути готовими приймати 

рішення у форматі білінгва, враховувати проблеми людського чинника, а саме: 

професійну надійність знань, умінь і навичок в екстремальних умовах 

діяльності та ефективність опанування обраної професії. Водночас 

англомовний радіообмін у нестандартних ситуаціях має ряд специфічних рис, 

особливостей і тому вимагає від майбутніх авіадиспетчерів розвитку 

професійно значущих та особистісних якостей, а також високого рівня знань 

зі ЗААК і СФ. Знання стандартної фразеології та звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті є складовою професійної готовності майбутнього 

авіадиспетчера в нестандартних ситуаціях.   

На основі аналізу наукових праць, нормативних ресурсів запропоновано 

авторське визначення поняття «формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях», яке є 

процесом, що передбачає якісні зміни у розвитку особистісних і професійних 

якостей, а також організацію педагогічних умов, спрямованих на становлення 

фахівця, який здатний до ведення радіообміну з поєднанням звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті й стандартної фразеології.  

Таким чином, професійна підготовка фахівця авіаційного профілю як 

висококваліфікованого авіадиспетчера буде успішною за умови інтегрованої 

підготовки майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну з поєднанням 

звичайної англійської мови в авіаційному контексті й стандартної фразеології 

та відповідних педагогічних умов для реалізації такої підготовки.  

Теоретичне обґрунтування ключових понять дослідження дає підстави 

для розгортання подальшої роботи щодо деталізації сутності педагогічних 

умов з метою підвищення ефективності формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  
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Висновки до першого розділу 

 

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 

для 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», що розкривають 

специфіку професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Встановлено, що стандартна фразеологія не може повністю передбачити 

дії авіадиспетчерів у нестандартних ситуаціях, тому знання англійської мови 

в авіаційному контексті є головним складником ведення радіообміну. При 

цьому особливістю англомовної складової радіообміну між авіадиспетчером і 

екіпажем визначено обмежену кількість запитальних та заперечних форм, 

майже повну відсутність модальних дієслів, відсутність артиклів, вживання 

слів кодового алфавіту; відсутність синонімів та антонімів; специфічне 

читання цифр; вживання лексики у прямому значенні тощо. 
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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 із 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, який здатний вести радіообмін із поєднанням звичайної англійської 

мови в авіаційному контексті та стандартної фразеології.  

 

Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, опубліковані у 

працях автора (Питель, 2010; Питель, 2011; Васюкович, 2014; Петращук, 

Васюкович, 2015; Васюкович, 2017). 
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РОЗДІЛ 2. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО 

ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

У розділі розглянуто компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях; визначено педагогічні умови; науково 

обґрунтовано модель та розроблено комунікативно-орієнтовану технологію 

навчання майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. 

 

2.1. Компоненти, критерії і показники оцінювання професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях 

 

Система підготовки майбутніх авіадиспетчерів у закладах вищої освіти 

має бути ефективною та спрямованою на підготовку компетентного фахівця у 

сучасних умовах розвитку авіаційної галузі. Необхідною умовою формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну в 

нестандартних ситуаціях є підвищення ефективності їх підготовки у вищому 

льотному закладі. 

Одним із важливих завдань дисертаційного дослідження є визначення 

поняття «професійна готовність майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях». Розглянемо детальніше сутність 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. Для розгляду цього питання необхідно звернутися 

до таких дефініцій, як: «готовність», «професійна готовність», 

«психологічна готовність», «професійна підготовка». 
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Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що з-поміж 

науковців існує неоднозначність у тлумаченні поняття «готовність». Так, у 

тлумачному словнику української мови заходимо визначення готовності як 

бажання зробити що-небудь (Тлумачний словник української мови, 2012). У 

словнику психолого-педагогічних понять і термінів готовність трактується як 

стан особистості, який дозволяє їй успішно увійти в професійне середовище, 

швидко розвиватися в професійному відношенні (Словник психолого-

педагогічних понять, 2012). Водночас С. Гаркуша (2013) зазначає, що 

«результатом професійної підготовки є готовність» (с. 199). 

Досліджуючи проблему готовності, ряд науковців (С. Гаркуша (2013), 

М. Дьяченко, Л. Кандибович (1976), О. Ігнатюк, О. Панченко (2014), 

О. Керницький (2004), Л. Кондрашова (2006), А. Леонтьєв (1981), А. Макаров 

(2000, 2002), Я. Мандрик (2015), Р. Маркова (1996), О. Мороз (1980), 

С. Оргєєва, В. Хачатрян, Л. Черниш (2015), Є. Павлютенков (1980), О. Пєхота 

(2011), Е. Романова, Г. Суворова (1990), О. Сечейко (2012), В. Сластьонін 

(1991), О. Томас (1984), Г. Троцка (1996), Т. Хілл (2016), Я. Чаплак (2005), 

О. Чуйко (2010), В. Шадрикова (1996), Г. Штельмах (1991), П. Якобсон (1969) 

та ін.) визначають такі види готовності: психологічну, мотиваційну, 

професійну, моральну, професійно-педагогічну, морально-психологічну тощо. 

Так, дослідженням проблеми психологічної готовності займалися 

М. Дьяченко, Л. Кандибович (1976), О. Керницький (2004), Т. Хілл (2016); 

мотиваційної – А. Маркова (1996), А. Леонтьєв (1981), О. Томас (1984), 

О. Чуйко (2010), П. Якобсон (1969); професійної –  С. Гаркуша (2013), 

Я. Мандрик (2015), Р. Макаров (2000, 2002), Е. Романова, Г. Суворова (1990), 

О. Сечейко (2012), В. Шадрикова (1996); моральної – Є. Павлютенков (1980); 

професійно-педагогічної –  Л. Кондрашова (2006), О. Мороз (1980), О. Пєхота 

(2011), В. Сластьонін (1991), Г. Троцка (1996); морально-психологічної –  Г. 

Штельмах (1991) та ін.  
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У контексті нашого дослідження принципово важливим є узагальнення 

сутності поняття «професійна готовність».  

Під професійною готовністю Я. Мандрик (2015) розуміє складне 

особистісне утворення, що включає комплекс професійно важливих якостей і 

систему професійних знань в умовах діяльності з часовими та інформаційними 

обмеженнями та визначає її чотирикомпонентну структуру: 

− мотиваційну (мотиви вибору професії); 

− когнітивну (знання щодо відповідної професійної діяльності); 

− операційну (навички та вміння, необхідні для виконання 

професійних завдань); 

− емоційно-вольову (вольові риси характеру, емоційна стійкість) 

(с. 52). 

На думку Р. Макарова (2000, 2002), професійна готовність особистості – 

це здатність людини надійно працювати в стандартних та нестандартних 

умовах професійної діяльності. 

Е. Романова, Г. Суворова (1990), В. Шадрикова (1996) розглядають 

формування професійної готовності як інтеграцію ціннісно-мотиваційної, 

операційної та емоційної готовності особистості у відповідній ситуації 

професійної діяльності.  

Нам імпонує думка О. Сечейко (2012) про те, що професійна готовність 

є складним багатогранним процесом, який включає не лише набуття 

теоретичної та практичної компетенції, а й розвиток особистісних 

характеристик фахівця відповідно до вимог професії. Дослідник виокремлює 

психологічну готовність до професійної діяльності, яка включає такі 

структурні компоненти: мотиваційний, пізнавальний, емоційний, вольовий 

(с. 186). 

 У своїх працях Я. Чаплак (2005) наголошує на тому, що одним із 

ключових компонентів готовності фахівця до професійної діяльності є 

особистісний компонент та визначає його складові:  
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− стійкі мотиви щодо вибору професії;  

− сформована спрямованість на професійну діяльність;  

− об’єктивна самооцінка професійно значущих якостей особистості;  

− уміння працювати над самовдосконаленням;  

− установка на активні й цілеспрямовані дії;  

− налаштування на визначену поведінку в умовах розв’язання 

професійних завдань;  

− стан задоволеності вибором професії;  

− психологічна стійкість тощо (с. 205). 

О. Москаленко (2015) компонентами готовності авіаційних фахівців до 

професійної діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях виділяє: 

інтелектуально-мотиваційний, професійно-змістовий, психофізіологічний та 

рефлексивно-корегувальний (с. 116). 

На нашу думку, професійна готовність майбутніх авіадиспетчерів у 

вищому льотному закладі визначає професійний та особистісний розвиток 

студентів, результатом якого є їх готовність до професійної діяльності в 

авіаційній сфері. 

Вважаємо за необхідне детальніше розглянути сутність поняття 

«психологічна готовність», адже воно посідає провідне місце у професійній 

діяльності авіадиспетчера, оскільки його фах пов’язаний із високим 

психологічним навантаженням під час прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях. 

Зокрема М. Дяченко та Л. Кандибович (1976) розглядають психологічну 

готовність як цілеспрямований прояв особистості, що містить переконання, 

погляди, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, уміння, 

навички, налаштування на певну поведінку (с.45).  

На думку О. Керницького (2004), психологічна готовність у контексті 

льотної діяльності – це такий стан готовності, який забезпечується надійністю 

навичок і вмінь особистості у різних умовах польоту (с. 51). 
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Т. Хілл (2016) віддає перевагу ситуативній психологічній готовності у 

професійній діяльності авіадиспетчера, яка полягає у забезпеченні 

стресостійкості та стійкості щодо дії зовнішніх подразників, що у результаті 

зумовлює підвищення надійності фахівців та їх ефективної діяльності. Автор 

конкретизує, що професійна діяльність авіадиспетчерів має значний 

психологічний сенс, їй характерна постійна наявність ризику, що може 

призвести до виникнення психоемоційного напруження. Науковець 

виокремлює: мотиваційний, емоційно-вольовий, операційно-дієвий, 

соматорефлексивний компоненти психологічної готовності (с. 487). 

Слушною є думка О. Ігнатюк, О. Панченко (2014) про те, що 

«конкурентоздатний працівник є показником якості професійної підготовки, 

індикатором можливості успішної реалізації його професійного й 

особистісного потенціалу в реальних умовах праці» (с. 43). 

Переконливими є праці С. Оргєєва, В. Хачатряна, Л. Черниша (2015) з 

проблеми професійної підготовки майбутніх авіафахівців, у яких акцентується 

увага на необхідності організації підготовки фахівців як творчих 

особистостей, ключовими характеристиками яких мають стати особистісні 

риси, а не спеціальні знання, уміння і навички. Автори відзначають, що 

«професіонал» повинен усвідомити зв’язок своєї професійної діяльності з 

громадськими цілями, адже завдяки цьому формується розуміння 

«суспільного призначення індивідуального існування» (с. 33). 

Слушно зазначає І. Файнман (2011) про те, що «професійно-

комунікативна діяльність авіадиспетчера» є ключовим аспектом його 

професійної діяльності, в якій важливими є не лише професійні знання та 

якості, а й «досвід суб’єкт-суб’єктних відносин та міжособистісної взаємодії». 

Автор зосереджує увагу на тому, що процес підготовки до неї має 

супроводжуватися активною суб’єктною позицією майбутнього 

авіадиспетчера, яка складається на основі існуючих уявлень щодо його 

професійної діяльності тощо. Їх актуалізація у процесі підготовки допоможе 
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кращому засвоєнню нових «професійних зразків», прийнятих відповідною 

професійною спільнотою, та формуванню готовності до самореалізації у 

професійній сфері (с. 336). 

Систематизація інформації, отриманої в процесі теоретико-

порівняльного аналізу галузевих і педагогічних праць С. Гаркуши (2013), 

О. Ігнатюка, О. Панченко (2014), О. Керницького (2004), Л. Кондрашової 

(2006), А. Леонтьєва (1981), Р. Макарова (2000, 2002), Я. Мандрик (2015), 

О. Москаленко (2015), Є. Павлютенкова (1980), О. Пєхоти (2011), О. Сечейко 

(2012) та ін., засвідчила, що науковці вивчали психологічну і професійну 

готовність, аналізуючи як психологічні, так і професійні якості особистості, 

що сприяють надійній професійній діяльності. 

За результатами аналізу різних тлумачень поняття «готовність» 

запропоновано авторську дефініцію «професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях» – це 

інтегроване особистісне утворення, яке характеризується сформованістю 

теоретичних знань та практичних умінь, значущих для управління повітряним 

рухом у нестандартних ситуаціях, що дає змогу здійснювати ведення 

англомовного радіообміну, мінімізуючи можливість помилок і забезпечуючи 

безпеку польотів. 

На основі студіювання наукових праць щодо проблеми формування 

професійної готовності можемо визначити основні компоненти професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях, а саме психологічний і змістово-практичний, та критерії: 

мотиваційний; емоційно-вольовий; когнітивний; операційно-діяльнісний. 

Проте для проведення достовірного оцінювання професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну в нестандартних ситуаціях 

необхідно визначити критерії, сформулювати характеристику показників та 

описати їх за рівнями. Критерії, рівні та характеристики показників мають 

детально описати знання, вміння та навички майбутнього авіадиспетчера під 
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час виконання його професійної діяльності. 

Для вирішення цієї проблеми розглянемо сутність поняття «критерій». 

У науковій літературі знаходимо його різні тлумачення. У словниково-

довідниковій літературі термін «критерій» розглядається як мірило, вимоги, 

випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, 

взята за основу класифікації (Тлумачний словник української мови, 2013–

2018). 

В. Азатьян (2015) у своєму дослідженні наголошує на тому, що «обрані 

критерії повинні відображати також всі значущі сторони професійної 

діяльності (повнота критерію)» (с. 122–123). Автор зазначає, що критерії 

повинні задовольняти такі вимоги: вони мають бути об’єктивними, тобто 

відображати ознаки, притаманні предмету, який вивчається, незалежно від 

волі та свідомості суб’єкта; вони повинні містити суттєві ознаки предмета, ці 

ознаки повинні постійно характеризувати цей предмет чи явище; характерною 

ознакою критерію є його повторюваність (с. 123). 

Переконливим є твердження С. Решетника (2013), який зазначає, що 

критерій – «це сукупність ознак для висновку про ступінь відповідності 

фактичного рівня сформованості відповідної готовності еталонним вимогам» 

(с. 218). 

О. Кучерявий (2002) визначає критерії готовності як: ступінь 

психологічної готовності; адекватність самооцінних професійних знань 

вимогам професійної діяльності; сформованість специфічних умінь та якостей 

у галузі професійних функцій; ступінь сформованості готовності до 

самовдосконалення (с. 37). 

Нам імпонує таке визначення поняття «критерій» – це «мірило 

оцінювання». Аналіз критеріїв здійснюватимемо в тісному зв’язку зі змістом 

професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів, враховуючи 

психологічний та змістово-практичний компоненти її структури. Опираючись 

на праці багатьох науковців, було визначено, що показник є складником 
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критерію, слугує типовим і конкретним виявом сутності якостей процесу чи 

явища, що підлягає вивченню. 

Так, наприклад, Ю. Бабанський (1982), обґрунтовуючи сутність поняття 

«показник», розглядає його в трьох аспектах, а саме: ознака чого-небудь; дані 

про досягнення в чому-небудь; явище або подія, на основі яких можна робити 

висновки про перебіг якого-небудь процесу. 

У тлумачному словнику української мови «показник» трактується як 

свідчення, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про результати якоїсь 

роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чому-небудь (у нашому 

випадку процесу формування професійної готовності) (Тлумачний словник, 

2013–2018). 

У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне дотримуватися 

наукової позиції, де поняття «критерій» є ширшим за своїм змістом та виявляє 

більш загальну суттєву ознаку, відповідно до якої оцінюється, ніж поняття 

«показник», що характеризує сукупність певних ознак критерію. 

Під час наукового пошуку ми обрали критерії професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до кожного компонента. Так, критеріями 

сформованості психологічного компонента визначені: мотиваційний та 

емоційно-вольовий. До критеріїв сформованості змістово-практичного 

компонента належать: когнітивний та операційно-діяльнісний. Для розкриття 

сутності кожного з критеріїв використовуємо відповідні показники. 

Переконливою для нас є думка науковців про те, що показник є виявом однієї 

із сторін критерію, тобто критерій має бути розгорнутішим, складатися зі 

складових та включати в себе дрібні одиниці (Боровик, 2010, с. 167–172). 

Розглянемо детальніше кожен із запропонованих критеріїв: 

1. Мотиваційний – виражає позитивний інтерес до майбутньої 

професійної діяльності в нестандартних ситуаціях, наявність мотивів та 

потреб у професійному становленні, усвідомлення суспільної значущості 

майбутньої професії; прагнення до розвитку та удосконалення своїх знань, 
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умінь та навичок у вищому навчальному закладі. Показники – цілі, мотиви та 

потреби формування професійної готовності; наявність мотивації на 

досягнення ситуації успіху; здатність до самореалізації власних можливостей; 

потреба у формуванні пізнавального інтересу майбутніх авіадиспетчерів до 

вивчення процедури ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

2. Емоційно-вольовий – виявляється в емоційно-вольовій стійкості та 

активності майбутніх авіадиспетчерів у симульованих нестандартних 

ситуаціях професійної авіадиспетчерської діяльності. Показники – адекватна 

самооцінка майбутніми авіадиспетчерами власного рівня сформованості 

професійних умінь; 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. 

4. Когнітивний характеризується сформованою системою професійних 

знань, на основі яких формується професійна готовність майбутнього 

авіадиспетчера. Показниками когнітивного критерію є знання, а саме: 

нормативних документів щодо процедури ведення радіообміну («Про 

затвердження правил ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології 

радіообміну у повітряному просторі України», стандартів та рекомендованих 

практик Міжнародної організації цивільної авіації, рекомендацій 

Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)); основної 

термінології з фаху та загальнотехнічних дисциплін згідно з навчальним 

планом; основних граматичних та лексичних особливостей технічної 

літератури за фахом; основних правил роботи з науково-технічною 

літературою; основних правил роботи з авіаційною літературою; 

термінологічних кліше з фразеології радіообміну; класифікацію 

нестандартних ситуацій у польоті та можливі дії авіадиспетчерів; звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті. 



104 

 

 
 

4. Операційно-діяльнісний характеризується стійким ставленням 

майбутнього авіадиспетчера до професійної діяльності, тобто здобувачі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають володіти системою 

необхідних для авіадиспетчерської діяльності умінь; у них має бути 

сформована професійна готовність застосовувати знання та набуті вміння в 

майбутній професійній діяльності. Показниками цього критерію є: вміння та 

навички, необхідні для виконання завдань під час ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях, а саме: розуміти на слух монологічну і діалогічну 

мову; виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних зі спеціальністю; 

брати участь у бесіді-обговоренні; передавати в усній та письмовій формах 

здобуту при читанні інформацію англійською мовою; розрізняти вивчені 

кліше радіообміну та вміти їх застосовувати; вирішувати професійно 

спрямовані навчально-розвивальні ситуації з урахуванням особливостей 

фахової діяльності авіадиспетчера під час ведення радіообміну; оперувати 

змістом нормативних документів Міжнародної організації цивільної авіації; 

приймати рішення під час виникнення нестандартних ситуацій; 

використовувати знання щодо процедури ведення радіообміну; застосовувати 

знання зі стандартної фразеології та звичайної англійської мови в авіаційному 

контексті; працювати в колективі. 

Структуру професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях подаємо в додатку Д. 

Визначивши критерії та показники професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, виникає 

необхідність охарактеризувати рівні професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів за кожним із запропонованих критеріїв. 

Слушно зазначає С. Оргєєва (2014) про те, що від прояву сукупності 

визначених критеріїв і показників готовність студентів залежить рівень 

виявлення якості, відповідно поняття «рівень» відображає діалектичний 
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характер процесу розвитку певної якості, тому науковець виділяє у своєму 

дослідженні три узагальнені рівні готовності майбутніх авіафахівців (с. 78). 

Залежно від ступеня сформованості професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів услід за авторами (О. Ковтун (2012); Я. Мандрик (2015); 

О. Москаленко (2012); Т. Плачинда (2015); Г. Пухальська (2011), С. Тимченко 

(2014)) нами виокремлено три рівні професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів (низький, середній, високий). Означені рівні формуються під 

час вивчення навчальної дисципліни «Професійна англійська мова» 

відповідно до навчального плану № РБ-14-6.070102-1/11, № РБ-14-6.070102-

2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

напрямом: 6.070102 «Аеронавігація». 

Високий рівень сформованості професійної готовності майбутнього 

авіадиспетчера характеризується тим, що студент проявляє високий 

професійний інтерес, має стійкі мотиви і цілі щодо професійної діяльності; 

чітке розуміння обов’язків, професійних завдань, уявлення про можливу 

динаміку професійної ситуації, зокрема виникнення нестандартних ситуацій 

під час ведення радіообміну; виявляє високу здатність до свідомої регуляції 

поведінки в нестандартних ситуаціях, вольові риси характеру, емоційну 

стійкість; володіє повним обсягом знань щодо процедури ведення 

радіообміну, знань зі звичайної англійської мови в авіаційному контексті; 

володіє на високому рівні навичками і вміннями, необхідними для виконання 

професійно орієнтованих завдань та здатний застосовувати всі необхідні 

знання, вміння та навички на практиці. 

Середній рівень сформованості професійної готовності майбутнього 

авіадиспетчера характеризується тим, що він проявляє позитивну мотивацію 

щодо професійної діяльності; достатнє розуміння обов’язків, професійних 

завдань, уявлення про можливу динаміку професійної ситуації, виявляє 

достатні вольові риси характеру та емоційну стійкість у нестандартних 

ситуаціях; володіє відповідним обсягом знань щодо процедури ведення 
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радіообміну та знань зі звичайної англійської мови в авіаційному контексті; 

володіє необхідними навичками і вміннями для виконання професійно 

орієнтованих завдань та здатний застосовувати їх на практиці. 

Низький рівень передбачає, що компоненти професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів сформовані недостатньо; їм властиві низька 

мотивація до навчання та вибору майбутньої професійної діяльності, 

недостатнє розуміння професійних обов’язків та завдань; нездатність до 

свідомої регуляції поведінки в нестандартних ситуаціях; недостатній рівень 

знань щодо процедури ведення радіообміну та знань зі звичайної англійської 

мови в авіаційному контексті; нездатність застосовувати відповідні знання, 

вміння та навички на практиці. 

На цьому етапі дослідження виникає потреба у здійсненні 

констатувального експерименту для виявлення фактичного стану 

сформованості професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях. Констатувальний експеримент 

полягає в тому, що дослідник експериментальним шляхом встановлює стан 

педагогічної системи, що вивчається: констатує наявність зв’язків, 

залежностей між явищами, визначає вихідні дані для подальшого дослідження 

(Жосан, 2008, с. 126). 

Констатувальний експеримент здійснювався протягом 2013–2016 рр. У 

дослідженні взяли участь майбутні авіадиспетчери, які здобували вищу освіту 

на бакалаврському рівні у вищих льотних навчальних закладах України, до 

яких увійшли: Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету; Відокремлений 

структурний підрозділ Національного авіаційного університету 

«Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»; 

Навчально-науковий Аерокосмічний інститут Національного авіаційного 

університету; Харківський національний університет Повітряних Сил 
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імені Івана Кожедуба. Вибіркова сукупність констатувального етапу 

дослідження становила 180 респондентів (студенти ІІ, ІІІ та IV курсів). 

Констатувальний експеримент був спрямований на виконання таких 

завдань:  

− підготовка анкет та опитувальників для оцінювання фактичного 

рівня сформованості психологічного та змістово-практичного компонентів 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів;  

− відбір необхідної кількості респондентів;  

− проведення анкетування та опитування;  

− проведення тестових завдань із дисципліни «Професійна англійська 

мова» та симульованих рольових ігор «Нестандартні ситуації під час 

польоту»; 

− визначення результатів опитування, анкетування, тестових завдань 

та симульованих ігор. 

З метою виявлення фактичного стану сформованості психологічного та 

змістово-практичного компонентів професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів було використано психологічні методики та проведено тестові 

завдання з дисципліни «Професійна англійська мова» й симульовані рольові 

ігри «Нестандартні ситуації під час польоту» (таблиця 2.1.1.).  

Таблиця 2.1.1. 

Методики, тестові завдання та симульовані рольові ігри для виявлення 

фактичного стану сформованості психологічного та змістово-практичного 

компонентів психологічної готовності за мотиваційним, емоційно-вольовим, 

когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями 

 

Компоненти 

 

Критерії 

Методики / тестові завдання з 

дисципліни «Професійна 

англійська мова» / симульовані 

рольові ігри «Нестандартні 

ситуації під час польоту» 

 

 

  Мотиваційний Методика для діагностики 

навчальної мотивації студентів 
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Психологічний (А. Реан та В. Якунін, 

модифікація Н. Бадмаєвої) 

Емоційно- 

вольовий 

«Шкала реактивної (ситуативної) 

і особистісної тривоги» 

Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна 

 

 

Змістово- 

практичний 

Когнітивний Методика діагностики ступеня 

готовності до ризику А. Шуберта 

(частково), тестові завдання з 

дисципліни «Професійна 

англійська мова», симульовані 

рольові ігри «Нестандартні 

ситуації під час польоту» 

Операційно-

діяльнісний 

  

Проаналізуємо процес визначення фактичних рівнів сформованості 

психологічного компонента професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів за мотиваційним та емоційно-вольовим критеріями за 

допомогою кожної з методик. 

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів (А. Реан та 

В. Якунін, модифікація Н. Бадмаєвої, 2004) містила 34 запитання, за 

допомогою яких було визначено ступінь мотивації майбутнього 

авіадиспетчера щодо вибору професії. Матеріали методики вміщено в 

додатку Е.1. 

Тест Спілбергера-Ханіна спрямований на виявлення психологічного 

феномена тривоги. Цей опитувальник складався із 20 тверджень, які 

стосувалися тривоги як стану (ситуативної тривоги), та з 20 тверджень на 

визначення тривоги як диспозиції, особистісної властивості. Ситуативна 

тривога (СТ) – стан суб’єкта на даний момент часу, яка характеризується 

суб’єктивними емоціями, що переживаються особистістю: напруженням, 

хвилюванням, тривогою, знервованістю у відповідному конкретному 

середовищі. Цей стан виникає як емоційна реакція на екстремальну чи 

стресову ситуацію, може бути різною щодо інтенсивності чи динамічності у 

часі (Купріянов, 2012, с. 75). 
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Водночас особистісна тривога (ОТ) є особливо важливою, оскільки вона 

визначає певною мірою поведінку суб’єкта. Визначений рівень тривоги – 

природна та обов’язкова особливість активної діяльності особистості. Також 

за допомогою цієї методики можна визначити оптимальний рівень тривоги, що 

є невід’ємною складовою емоційно-вольового критерію психологічного 

компонента професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів під час 

виникнення нестандартних ситуацій. Матеріали за цією методикою вміщено в 

додатку Е.2. 

Методика діагностики ступеня готовності до ризику А. Шуберта 

(додаток Е.3) дає змогу визначити особливості поведінкових реакцій 

майбутніх авіадиспетчерів у ситуаціях, пов’язаних із невизначеністю, 

небезпекою для життя, які вимагають порушення установлених норм, правил 

та частково визначили рівні сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів за операційно-діяльнісним 

критерієм, який характеризується здатністю застосовувати професійні знання 

в нестандартних ситуаціях. Методика рекомендується при відборі людей, які 

придатні для праці в умовах, пов’язаних з небезпекою. Тестовий матеріал 

містив 25 запитань, на кожне з яких необхідно було дати одну з п’яти 

запропонованих варіантів відповіді: «так» або «ні». Результат анкетування 

визначався відповідно до набраних балів, на основі яких робилися висновки 

щодо схильності майбутніх авіадиспетчерів до ризикової поведінки 

(Солонкіна, Рамендик, 2004).  

Оцінювання рівнів сформованості психологічного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів за обраними методиками 

мало різні шкали. Для визначення об’єктивних результатів констатувального 

етапу дослідження ми розробили узагальнену шкалу оцінювання (табл. 2.1.2.). 
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Таблиця 2.1.2. 

Шкала оцінювання рівнів сформованості психологічного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів  

Методики 

 

Рівні 

 

Шкала 

методики 

Узагальнена 

шкала 

Методика для діагностики 

навчальної мотивації 

студентів (А. Реан та 

В. Якунін, модифікація 

Н. Бадмаєвої) 

високий 5  90–100 

середній 3–4 75–89 

низький 1–2 60–74 

«Шкала реактивної 

(ситуативної) і особистісної 

тривоги» Ч. Спілбергера, 

Ю. Ханіна 

 

 

високий до 30   90–100 

середній 31–45 75–89 

низький 46 60–74 

Методика діагностики ступеня 

готовності до ризику 

А. Шуберта 

високий +20 і більше   90–100 

середній –10 + 10 75–89 

низький –30  60–74 

 

Виконання тестових завдань (додаток Ж) з дисципліни «Професійна 

англійська мова» та симульованих рольових ігор «Нестандартні ситуації під 

час польоту» (додаток З) дасть змогу визначити рівень сформованості 

змістово-практичного компонента професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів, оцінювання якого здійснюється відповідно до шкали, яка 

подана у робочій навчальній програмі та відображена у таблиці 2.1.3. 

                                                  

  Таблиця 2.1.3. 

Шкала оцінювання рівнів сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

Тестові завдання 

(бали) 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Рівень 

 

  90–100 Відмінно Високий 
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75–89 Добре Середній 

60–74 Задовільно Низький 

35–59 Незадовільно ___ 

 

Порядок, форми й методи контрольних замірів знань і вмінь майбутніх 

авіадиспетчерів відповідають «Положенню про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах», затвердженому наказом Міністерства 

освіти України від 02.06.1993 р. № 161, та в цілому регламентуються 

«Положенням про рейтингову систему оцінювання знань студентів», 

затвердженим рішенням вченої ради Національного авіаційного університету. 

Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації освітнього 

процесу розроблено узагальнену схему формування системи і критеріїв 

оцінювання знань та вмінь майбутніх авіадиспетчерів за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів, які присвоюється майбутнім авіадиспетчерам за результатами 

навчальних досягнень, подані в робочих навчальних програмах дисциплін.  

Проведене опитування за різними психологічними методиками виявило 

фактичний рівень змістово-практичного компонента професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів (таблиця 2.1.4.).  

Таблиця 2.1.4. 

Розподіл студентів за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним та емоційно-вольовим 

критеріями на констатувальному етапі експерименту 

Критерії Рівні 

 

К-ть 

студентів 

Середній 

бал 

% 

 

 

Мотиваційний 

високий 90 97 50 

середній 74 82 41 

низький 16 68 9 

Разом    180   82,3   100 

 високий 65 90 36 
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Емоційно-вольовий 

середній 79 76 44 

низький 36 55 20 

Разом    180    73,7   100 

 

Результати проведеного констатувального етапу дослідження показали, 

що психологічний компонент професійної готовності за мотиваційним 

критерієм сформований на високому рівні лише у 50 % майбутніх 

авіадиспетчерів, що засвідчує недостатню вмотивованість студентів до 

професійної діяльності; 41 % студентів характеризується середнім рівнем 

сформованості цього компонента за відповідним критерієм та 9 % властивий 

низький. Психологічний компонент за емоційно-вольовим критерієм на 

високому рівні сформований у 36 % студентів, а 44 % – на середньому та 20 % 

– на низькому, що вказує на вияв тривоги майбутніми авіадиспетчерами щодо 

виникнення можливих нестандартних ситуацій у професійній діяльності й 

недостатній прояв психологічної витривалості та стійкості. 

Загалом за результатами констатувального експерименту 

прослідковується середній рівень сформованості психологічного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів за мотиваційним (41 %) та 

емоційно-вольовим (44 %) критеріями. 

Стан сформованості змістово-практичного компонента професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів встановлено за допомогою тестових 

завдань із дисципліни «Професійна англійська мова» й симульованих рольових 

ігор «Нестандартні ситуації в польоті» (таблиця 2.1.5.). 
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Таблиця 2.1.5. 

Розподіл студентів за рівнями сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями на констатувальному етапі експерименту 

Критерії Рівні 

 

К-ть 

студентів 

Середній 

бал 

% 

 

 

Когнітивний 

високий 58 92 32 

середній 97 77 54 

низький 25 55 14 

Разом   180  74,7  100 

 

Операційно-

діяльнісний 

високий 50 96 28 

середній 85 83 47 

низький 45 57 25 

Разом   180  78,7  100 

 

Аналіз результатів рівнів сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним критерієм виявив, що 32 % 

студентів властивий високий рівень знань, у 54 % майбутніх авіадиспетчерів 

переважає середній та 14 % характеризуються низьким рівнем. Рівні 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності 

студентів за діяльнісним критерієм розподілилися так: 28 % майбутніх 

авіадиспетчерів показали високий, у 47 % студентів прослідковується 

середній рівень, а 25 % властивий низький рівень.  

Отримані результати вказують переважно на середній рівень 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів за когнітивним (54 %) та операційно-діяльнісним 

(47 %) критеріями щодо рівня знань, вмінь і навичок, пов’язаних із 

майбутньою авіадиспетчерською діяльністю.  
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Виходячи зі складності авіадиспетчерської діяльності під час ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях, є необхідність акцентувати увагу на 

двох компонентах професійної готовності та важливості як психологічної, так 

і змістово-практичної готовності. Психологічний компонент визначають такі 

критерії, як: мотиваційний та емоційно-вольовий. Змістово-практичний 

компонент характеризують когнітивний та операційно-діяльнісний критерії. 

Обґрунтовано та виокремлено три рівні сформованості професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях: 

низький, середній та високий. 

Результати констатувального експерименту дають підстави 

стверджувати, що проблема формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях є 

актуальною і має бути вирішена через обґрунтування відповідних 

педагогічних умов, що варто реалізовувати під час професійної підготовки 

студентів. 

 

2.2. Класифікація педагогічних умов ефективного формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну 

у нестандартних ситуаціях 

 

Ефективність формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

зумовлюється реалізацією спеціальних педагогічних умов. 

Насамперед розглянемо докладніше існуючі визначення та 

інтерпретацію поняття «педагогічні умови» в наукових джерелах. У 

тлумачному словнику української мови зазначено, що умова – це необхідна 

обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чогось або 

сприяє чомусь (Тлумачний словник української мови, 2013–2018).  
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У доступних нам наукових публікаціях нами не знайдено універсального 

визначення поняття «педагогічна умова». Тлумачення цієї категорії з точки 

зору різних науковців запропоновано у таблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1. 

Поширені дефініції поняття «педагогічні умови» 

Визначення поняття «педагогічні умови» Автори 

Це категорія, яка визначає систему конкретних 

форм, методів, матеріальних умов, реальних 

ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно 

створених, необхідних для досягнення конкретної 

педагогічної мети. 

Т. Гуцан (2008, с. 132) 

Це умови, які не пов’язуються з внутрішнім світом 

особистості, її внутрішнім психологічним станом. 

Л. Моторна (2008) 

Сукупність необхідних заходів, що сприяють 

успішності навчання на основі педагогічної 

підтримки. Вони мають забезпечувати 

ефективність процесу навчання, надавати цьому 

процесу характеру успішності, а педагогічна 

підтримка є інструментарієм, що здатний вчинити 

результативний вплив на засвоєння знань. 

Н. Шереметова (2009) 

Обставини, пов’язані з організацією навчально-

виховного процесу, із зовнішнім середовищем, де 

відбувається пізнавальна й навчальна діяльність 

студентів, спрямована на формування в них 

певних знань, умінь, навичок, а педагогічні умови 

розуміють як взаємопов’язану сукупність 

обставин, засобів і заходів у педагогічному 

процесі, що сприяє ефективній професійній 

підготовці майбутніх фахівців. 

Н. Шварп, Н. Альохіна, 

І. Сабатовська (2015, 

с. 180) 

Це сукупність обставин, що сприяють реалізації 

навчально-виховного процесу з урахуванням 

потреб, інтересів, можливостей особистості щодо 

ефективної професійної діяльності. 

О. Дерев’янко (2013) 

 

Таким чином, можна узагальнити особливості, які характеризують 

поняття «педагогічні умови» у наведених визначеннях, – це обставини, форми, 

методи, умови, реальні ситуації. 
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Необхідно зазначити, що багато науковців вирішували проблему 

виокремлення педагогічних умов, спрямованих на підвищення ефективності 

формування професійної готовності, зокрема готовності до використання 

англійської мови у професійній діяльності. Розглянемо їх детальніше та 

сформулюємо основні критерії до визначення педагогічних умов відповідно 

до мети нашого дослідження. 

Аналіз досліджень науковців О. Коваленко (2006), Л. Конопляника 

(2012), І. Михайлюка (2010) та ін. дає можливість виокремити перший 

критерій для формулювання педагогічних умов. 

Зокрема, на думку І. Михайлюка (2010), педагогічні умови – це 

сукупність внутрішніх і зовнішніх параметрів, які забезпечують високу 

результативність процесу формування усіх компонентів готовності, а саме 

підвищення мотивації до професійної діяльності та формування професійних 

ціннісних орієнтацій. 

Л. Конопляник (2012) виділяє таку педагогічну умову, як мотивація 

навчальної діяльності, що є цільовим впливом на формування пізнавальних 

інтересів у процесі професійної підготовки. 

О. Коваленко (2006) акцентує увагу на ролі педагогічних умов у 

формуванні навичок професійного спілкування та впровадження таких 

креативних технологій, що забезпечують єдність мотиваційного, змістовного, 

процесуального та когнітивно-операційного компонентів освітнього процесу 

в авіаційному університеті. 

Узагальнюючи визначення педагогічних умов у наукових дослідженнях, 

звертаємо особливу увагу на педагогічну умову «мотивація навчання», 

відповідно до якого має забезпечуватися формування та збереження мотивів 

до опанування професійною компетентністю щодо ведення радіообміну в 

нестандартних ситуаціях.  

Важливими для нашого дослідження є праці О. Ковтун (2012), 

Я. Мандрик (2015), Т. Плачинди (2015), Г. Пухальської (2011), С. Тимченко 
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(2014), які висвітлюють таку педагогічну умову професійної підготовки 

авіафахівців, як інтеграція предметів різних дисциплінарних циклів. 

Я. Мандрик (2015) спрямовує своє дослідження на формування 

професійної готовності шляхом упровадження такої педагогічної умови, як 

інтеграція фахової підготовки та моделювання професійної діяльності 

майбутніх диспетчерів (с. 83). 

Г. Пухальська (2011) зосереджує увагу на використанні таких 

педагогічних умов, як:  

− використання новітніх інформаційних технологій навчання на 

заняттях із циклу професійної та практичної підготовки; 

− інтеграція льотного навчання з суміжними науками, які вивчають 

людину (с. 17). 

О. Ковтун (2012) наголошує на ефективності таких педагогічних умов: 

− інтеграція дисциплін фахової та лінгвістичної 

(рідномовної / іншомовної) підготовки у процесі формування професійного 

мовлення у майбутніх авіаторів;  

− занурення студентів в активну професійно спрямовану навчально- 

мовленнєву діяльність. 

Підсумовуючи основні положення щодо інтерпретації педагогічних 

умов, представлених у наукових дослідженнях, визначаємо таку педагогічну 

умову, як «інтеграція фахової підготовки», відповідно до якої повинен бути 

забезпечений інтердисциплінарний формат професійної підготовки до 

радіообміну. 

Для визначення третьої педагогічної умови розглядаємо вимоги до 

кваліфікації авіадиспетчера. Згідно з вимогами майбутні авіадиспетчери 

повинні демонструвати високий рівень професійної компетентності під час 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

О. Ковтун (2012), І. Матвєєва (2012), І. Файнман  та ін. дають 

визначення педагогічних умов, спрямованих на формування професійної 
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компетентностіЗокрема І. Матвєєва (2012) вважає за необхідне виокремити 

такі педагогічні умови:  

− цільовий процес навчання на основі компетентнісного підходу з 

урахуванням стандартних вимог ІКАО;  

− застосування професійно орієнтованих технологій в іншомовній 

підготовці (с. 5).  

І. Файнман (2013) виокремлює такі педагогічні умови: 

− забезпечення комунікації між суб’єктами освітнього процесу на 

основі діалогічної взаємодії; 

− професіоналізація освітнього процесу на основі фрагментів 

авіадиспетчерської діяльності. 

О. Ковтун (2012) наголошує на ефективності занурення студентів в 

активну, професійно спрямовану навчально-мовленнєву діяльність (с. 59–60). 

Серед зазначених педагогічних умов звертаємо увагу на такі, як: 

«урахування стандартних вимог ІКАО» та «професіоналізація навчання». На 

основі наукового аналізу визначаємо важливість міжнародного стандарту в 

формуванні професійної готовності до ведення радіообміну та моделювання 

реальної професійної діяльності під час ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. 

На основі викладеного вище вважаємо, що ефективність формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях забезпечать такі педагогічні умови: 

− 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; 

− урахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки 

фахівців авіадиспетчерського складу. 
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− «занурення» студентів у симульовану професійну авіадиспетчерську 

діяльність. 

Розкриємо детальніше змістове наповнення кожної з педагогічних умов 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях.  

Визначимо сутність першої педагогічної умови – мотивування 

студентів до набуття знань та умінь щодо ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. Аналіз наукової літератури дає підстави 

стверджувати, що ефективність формування професійної готовності фахівця 

будь-якого напряму суттєво залежить від його мотиваційної сфери та ступеня 

сформованості його ціннісних орієнтацій.  

Саме ієрархія цінностей утворює ієрархію мотивів, які динамічно 

перетворюються в результаті зниження цінностей одних цілей та підвищення 

значущості інших. Студент, обираючи професію, проектує власну 

мотиваційну структуру на структуру факторів, пов’язаних із професійною 

діяльністю. У процесі освоєння професії відбувається трансформація 

структури мотиваційної сфери суб’єкта діяльності, причому зі зміною рівня 

професіоналізації відбувається зміна системи професійних мотивів 

(Сухоставська, 2013). 

Як зазначає дослідниця В. Азатьян (2015), вмотивованість до 

професійної підготовки відіграє важливу роль у професійній діяльності 

майбутніх авіадиспетчерів. Автор зазначає, що проблема мотивації є однією з 

центральних: від неї залежить визначення системи складових, які впливають 

на поведінку, стимулюють та підтримують активність на певному рівні. У 

контексті формування позитивного ставлення студентів до засвоєння обраної 

професійної діяльності особливе значення набувають потреби, які активізують 

особистість у плані професійного самовдосконалення та саморозвитку (с. 42). 

Н. Пазюра (2015) акцентує увагу на тому, що для заохочення молодих 

людей в авіаційній галузі навчальні заклади повинні докласти зусилля. 
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Основними напрямами, за якими підвищується конкурентність авіаційної 

освіти, передбачено: 

− створення навчальних програм, які б відображали потреби 

працівників, що виходять на ринок праці; 

− додатково до базових навичок з математики та мови – формування 

навичок усної та письмової комунікації, навичок аналітичного мислення, 

вирішення проблем, прийняття рішень, роботи у команді, а також виховання 

професійної етики, здатності бути надійними, сумлінними, свідомими та 

вмотивованими, готовими постійно підвищувати свій професійний рівень 

відповідно до технологічних змін, здатними робити свій внесок у роботу в 

команді (с. 132). 

Необхідно наголосити на тому, що особливе значення має наявність у 

студентів внутрішніх мотивів для навчальної діяльності, а саме (Азатьян, 2015, 

с. 22): 

− прагнення до отримання глибоких знань для подальшої професійної 

діяльності; 

− задоволення від самого процесу та результату навчальної діяльності; 

− усвідомлення важливості вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін для професійної діяльності та зацікавлення цими дисциплінами; 

− наявність співвідношення між труднощами у навчанні та 

особистісними здібностями студентів. 

О. Москаленко (2012) зазначає, що мотивація – це не лише умова 

ефективного засвоєння знань, а й важливий фактор розвитку фахівця. Обсяг 

знань, який студент отримує під час навчання, оптимізує усвідомлення себе як 

індивідуальності та посилює прагнення до професійного самовдосконалення, 

результатом якого є добре розвинена професійна мотивація. 

На думку Ю. Дробязко (2013), саме викладач забезпечує підвищену 

зацікавленість до особливостей професійної поведінки майбутніх фахівців, а 

саме: 
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− застосуванням інтерактивних методів;  

− наближенням змодельованих в процесі навчання англійської мови 

ситуацій до практики та пошук їх нестандартних рішень;  

− підвищенням інтенсивності роботи;  

− залученням студентів до самоаналізу знань і навичок;  

− організацією лінгвонавчальної науково-дослідної діяльності тощо. 

Педагогічна умова мотивування студентів до набуття знань та умінь 

щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях здійснюється через 

професійно орієнтовані технології навчання. Вважаємо за доцільне детальніше 

розглянути професійно орієнтовані технології навчання та обрати такі 

технології, які сприятимуть успішному веденню радіообміну майбутніми 

авіадиспетчерами. 

Професійно орієнтовані технології навчання дають змогу організувати 

освітній процес з урахуванням мотивації студента до його майбутньої 

професійної діяльності, інтересів, схильностей та здібностей. 

Ряд науковців визначили сутність, педагогічний потенціал професійно 

орієнтованих технологій навчання (Ю. Галайко (2011); Т. Дмитренко (2003); 

О. Ковтун (2017); О. Москаленко (2016); П. Образцова (2003), Л. Петько 

(2015); С. Тимченко, Л. Зеленська (2017). 

Так, Ю. Галайко (2011) вважає, що технології навчання – це цілісна 

дидактична система, що «дозволяє найефективніше, з гарантованою якістю 

розв’язувати чітко визначені завдання» (с. 37). П. Образцова (2003) 

інтерпретує сутність професійно орієнтованих технологій навчання з позицій 

конструктивістського підходу – через попереднє проектування освітнього 

процесу з наступною можливістю відтворення (конструювання) цього проекту 

в педагогічній практиці та визначає наявність оперативного оберненого 

зв’язку, що дозволяє своєчасно коригувати процес навчання (с. 14).  

Т. Дмитренко (2003) виокремлює професійну технологію навчання, що 

спрямована на реалізацію змісту, методів, форм і засобів навчання, які 
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відповідають цілям освіти та професійно важливим якостям майбутніх 

спеціалістів (с. 26).  

Щодо класифікації професійно орієнтованих технологій навчання 

дослідник Л. Петько (2015) визначає, що формування професійно 

орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету 

ґрунтується на вимогах освітніх стандартів і нормативних документів, що 

стосується професійної спрямованості конкретної спеціальності; забезпечення 

майбутнього спеціаліста знаннями, навичками та уміннями, необхідними для 

працевлаштування та роботи за фахом, що диктується вимогами сучасного 

періоду переходу до світової інформаційної цивілізації, та виділяє такі 

технології навчання на прикладі: 

− ігрових, проектних, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

− технології навчання у співпраці;  

− технології проблемного навчання;  

− технології «портфоліо».  

С. Тимченко, Л. Зеленська (2017) розглядають значення активного 

навчання у формуванні професійного спілкування майбутніх авіафахівців під 

час вивчення професійної англійської мови. Автори характеризують ділову 

гру, яку вважають одним із найкращих способів організації комунікативного 

навчання та однією з найпоширеніших форм активного навчання, засобом і 

методом підготовки й адаптації до професійної діяльності (с. 159). 

Як відомо, ефективними формами моделювання специфічних умов 

діяльності майбутніх авіафахівців під час вивчення професійної англійської 

мови виокремлюють ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання (кейси), 

розгляд проблемних ситуацій, що виникають у процесі професійної 

діяльності, дискусії, групові бесіди, моделювання професійного спілкування, 

тобто методи активного навчання (С. Тимченко, Л. Зеленська (2017). 
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О. Ковтун (2017) аналізує різноманітні методи активної професійно 

спрямованої навчально-мовленнєвої діяльності. З-поміж них виокремлює 

імітаційні (ігрові та неігрові) методи, що ґрунтуються на імітації професійної 

діяльності, та неімітаційні (с. 100). 

О. Москаленко (2016) переконливо доводить, що забезпечення стійкої 

мотивації студентів до професійної діяльності можливе за допомогою 

використання інноваційних технологій (інформаційних, інтерактивних, 

комп’ютерних і контекстного навчання) (с. 181). 

На нашу думку, для забезпечення підвищення мотивації майбутніх 

авіадиспетчерів до професійної діяльності освітній процес доцільно 

організовувати, застосовуючи професійно орієнтовані технології навчання до 

ведення радіообміну, а саме: 

− ігрові технології; 

− технології навчання у співпраці або кооперативне навчання (КН); 

− технології проблемного навчання; 

− інтерактивні технології; 

− інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Розглянемо другу педагогічну умову – поєднання змісту фахових та 

іншомовних дисциплін під час професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів. Наукове обґрунтування та впорядкованість змісту фахових 

та іншомовних дисциплін для формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях дасть 

змогу підвищити рівень професійної готовності. Під час підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів фахові дисципліни («Тренажерна підготовка», 

«Метеорологія», «Іноземна мова», «Автоматизовані системи управління 

повітряним рухом», «Управління повітряним рухом», «Людський чинник в 

аеронавігації») та іншомовна дисципліна «Професійна англійська мова» 

поєднані спільними інтегрованими зв’язками, адже жодна з них не зможе 
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окремо сформувати професійну готовність майбутнього авіадиспетчера до 

ведення радіообміну англійською мовою. 

У межах нашого дослідження домінантним завданням є формування 

знань, умінь і навичок майбутніх авіадиспетчерів правильно спілкуватися 

ЗААК та СФ у процесі професійної діяльності. Це потребує насамперед знань 

зі спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін, оскільки вони містять 

відповідну технічну термінологію та є основою для вивчення дисциплін з 

англійської мови. 

Професійно орієнтоване навчання – це професійна спрямованість не 

лише змісту навчального матеріалу, а й діяльності, яка складається з прийомів 

та операцій, що формують професійні навички. Вона, по-перше, потребує 

інтеграції дисципліни «Професійна англійська мова» з профілюючими 

предметами; по-друге, ставить перед викладачем професійної англійської 

мови завдання навчити майбутнього авіадиспетчера на основі міжпредметних 

зв’язків використовувати професійну англійську мову як засіб систематичного 

збагачення своїх професійних знань, а також як засіб, що допомагає 

формувати професійні вміння та навички; по-третє, передбачає використання 

форм і методів навчання, які допоможуть сформувати необхідні професійні 

вміння та навички майбутнього авіадиспетчера. 

 Як зазначають О. Петращук та С. Рудас (2010), необхідною умовою 

підвищення якості підготовки є побудова освітнього процесу з урахуванням 

компетенцій як складових професійної компетентності авіаційного 

диспетчера, а також застосування новітніх методів і прийомів навчання на 

комплексному тренажері. Дослідники зауважують, що відповідні навички і 

вміння англомовного мовлення застосовуються під час ведення радіообміну з 

екіпажем. Знання звичайної англійської мови використовують під час 

тимчасового виключення зі стандартної фразеології, якщо її недостатньо для 

вирішення проблеми в нестандартних аварійних ситуаціях. Тому доцільним у 

системі управління професійною підготовкою авіадиспетчерів УПР є 
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здійснення пошуку потрібної комбінації інструментів донесення знань, 

методів та технічних засобів навчання. При цьому важливо брати до уваги етап 

навчання – теорія, передтренажерний етап, практика на тренажері (с. 172–

173). 

Так, О. Москаленко (2016) визначає, що інтегративні зв’язки професійно 

орієнтованих авіаційних дисциплін розкриваються через терміни й поняття, 

однак навчання дисципліни не може бути обмежене розумінням їхньої 

сутності. Важливо усвідомлювати вияв цих термінів в інших дисциплінах. 

Автор наводить приклад: термін «ATIS information» – «інформація ATIS» 

англійською мовою обраний із професійно орієнтованої дисципліни 

«Метеорологія». Він означає передавання інформації пілотові щодо поточного 

стану погоди в районі аеродрому. У прикладі помітний чіткий зв’язок між 

метеоінформацією та англійською мовою (с. 181–182). 

Отже, необхідно визначити дотичний зміст фахових та іншомовних 

навчальних дисциплін на основі теоретичного аналізу зазначених вище 

наукових праць. 

Для аналізу сутності третьої педагогічної умови (врахування цілей та 

стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців авіадиспетчерського 

складу) звернемося до міжнародних документів. Міжнародна організація 

цивільної авіації обґрунтувала нові вимоги, які є головним фактором 

формування вмінь професійного спілкування сучасного авіаційного фахівця, 

які передбачають високий рівень мовної кваліфікації та розвиток професійних 

умінь та навичок. Нездатність застосувати сформовані для стандартних умов 

діяльності іншомовні знання, навички та вміння в екстремальних ситуаціях 

призводить до зниження рівня безпеки польотів (Тарнавська, 2008). 

Під час професійної підготовки авіадиспетчерського складу  

актуалізується проблема підготовленості до ведення радіообміну англійською 

мовою в нестандартних ситуаціях. 
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В ІКАО існують вимоги до використання звичайної мови. Ясність, 

точність та правильність – цілі професійного спілкування. Зазначеним цілям 

підпорядковані й складові професійного спілкування. Якісними 

характеристиками професійного спілкування, спрямованими на краще 

взаєморозуміння, є специфічність, точність та пряме значення (ІКАО 9835, 

2004). 

Урахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців 

авіадиспетчерського складу визначає готовність майбутніх авіадиспетчерів до 

успішного професійно-мовленнєвого функціонування, що характеризується 

сформованістю знань, умінь ведення радіообміну в стандартних і 

нестандартних ситуаціях. 

Професійна мовна підготовка авіаційних спеціалістів безпосередньо 

пов’язана із забезпеченням необхідного рівня безпеки польотів (Підлубна, 

2013). 

З березня 2008 р. введена нова вимога ІКАО щодо мовної підготовки 

авіаперсоналу, до якої приєдналась і Україна. Відтоді авіаперсонал 

зобов’язаний мати відмітку в індивідуальних ліцензіях про рівень володіння 

авіаційною англійською мовою, що відповідає вимогам ІКАО, а саме – не 

нижче четвертого (робочого) рівня за шкалою ІКАО оцінки мовної 

компетенції.  

О. Петращук (2011) наголошує на тому, що володіння англійською 

мовою фахівцями авіаційної галузі – це складна взаємодія знань, вмінь, 

навичок та компетенції, що потребує значно більшого, ніж запам’ятовування, 

відповідного вокабуляру напам’ять. Володіння англійською мовою має 

відповідати потребам авіаційної професійної галузі. Науковець виділяє два 

види потреб: 

− об’єктивні потреби – цільове використання мови в реальних 

ситуаціях спілкування;  
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− суб’єктивні потреби – ступінь впевненості особистості, ставлення та 

стиль до навчання, переживань та очікувань (с. 162).  

Таким чином, врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної 

підготовки фахівців авіадиспетчерського складу визначає готовність 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення успішного професійно-мовленнєвого 

функціонування, що характеризується сформованістю знань, умінь ведення 

англомовного радіообміну у стандартних і нестандартних ситуаціях. 

Четверта педагогічна умова («занурення» студентів у симульовану 

професійну авіадиспетчерську діяльність) є однією з ключових умов 

підготовки майбутніх авіадиспетчерів до професійної діяльності. Для 

обґрунтування цієї педагогічної умови необхідно звернутися до інтерпретації 

поняття «симуляція». Губарєва, Дорохова (2016) під симуляцією розуміють 

людину, пристрій або набір умов, які дозволяють автентично відтворити 

актуальну проблему. Студент повинен відреагувати на ситуацію, що виникла, 

у такий спосіб, як він зробив би це в реальному житті (с. 41).  

Водночас Д. Габа (D. Gaba, 2004) конкретизував це визначення у такий 

спосіб: симуляція – це техніка (а не технологія), яка дозволяє в інтерактивній 

манері замінити або збагатити практичний досвід студента за допомогою 

штучно створеної ситуації, що відображає і відтворює проблеми, які мають 

місце в реальному світі (Gaba, с. 5). 

Таким чином, відповідно до конкретної професійної діяльності під 

симуляцією розуміють імітацію, реалізацію моделі ймовірної реальної 

ситуації дійсності.  

І. Завгородній, В. Капустник, В. Лісовий, В. Марковський (2016) 

зазначають, що останнє десятиріччя характеризується стрімким 

впровадженням великої кількості віртуальних технологій у різні сфери 

діяльності людини. Дослідники наголошують на тому, що особливо це 

стосується професій, пов’язаних із високим ступенем ризику, для яких 

успішно впроваджені симуляційні технології, необхідні як для професійної 
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підготовки, так і для оцінки професійних навичок. Такими є симулятори 

польоту для льотчиків і космонавтів, симулятори військових ігор і навчань для 

військовослужбовців, а також сценарії технічних операцій (с. 3).  

Під час професійної підготовки студентів симуляційне навчання – це 

реалізація якоїсь ситуації професійної діяльності, коли кожен учасник повинен 

реалізувати професійні навички і вміння відповідно до встановленого щодо 

даних умов алгоритму (Губарєва, Дорохова, 2016, с. 41). 

С. Губарєва, А. Дорохова (2016) зазначають, що одним із варіантів 

реалізації рольової мовної гри є симуляційне навчання. Автори звертають 

увагу на те, що рольова гра як один із видів інтерактивного навчання дозволяє 

удосконалювати комунікативні навички мовця. Важливо, що студент не 

просто отримує готову інформацію або модель мовної поведінки від 

викладача, а у процесі активізації роботи на практичному занятті самостійно 

досягає актуального позитивного результату, вибудовує власну систему, 

готується до реальних комунікативних ситуацій професійної спрямованості 

(с. 41). 

Отже, застосування симуляційної рольової гри дає студентам-

авіадиспетчерам змогу, залишаючись у позиції того, хто навчається, 

практично відтворювати форми реальної професійної авіадиспетчерської 

діяльності. 

Особлива увага вчених М. Антипової (2011), Ю. Сурминої (2002), 

О. Шендерук (2008), О. Шовкопляс (2013) та ін. під час викладення методики 

проведення практичних занять приділяється запровадженню кейс-методу, 

який передбачає наближення роботи до реальної практичної діяльності. 

Запровадження кейс-методу дає майбутніми авіадиспетчерам 

можливість: 

– краще зрозуміти тему; 

– актуалізувати інтерес до певної проблеми, усвідомити важливість її 

обговорення; 



129 

 

 
 

– отримати додаткову інформацію, поглибити існуючі знання з певного 

питання; 

– розвинути вміння міжособистісної взаємодії; 

– поєднати теоретичні знання з реаліями життя. 

Як відомо, відеоролики також є одним із методів симуляційного 

навчання. Застосування на занятті відеороликів – це не лише використання ще 

одного джерела інформації (Бабак, Молодан, Лапшина, 2016, с. 3), а й засіб 

унаочнення симуляційного навчання. 

Отже, занурення студентів у симульовану професійну авіадиспетчерську 

діяльність є однією з основних умов формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів, що дає змогу краще пізнати власні сильні якості, 

подолати невпевненість, реалізувати себе в професійній діяльності, що 

пов’язана з нестандартними ситуаціями під час ведення англомовного 

радіообміну.  

Пропонуємо здійснювати реалізацію запропонованих педагогічних умов 

у такий спосіб: 

− мотивування студентів до набуття знань та умінь щодо ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях – особливо важливо розвивати 

позитивну мотивацію до вивчення англійської мови у студентів І-го курсу, а 

також формувати здатність і готовність до англомовного навчання на 

наступних курсах. Авторський практикум «Іноземна мова (англійська)» 

фокусується на розвитку комунікативних навичок та сприйнятті звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті на слух. Заняття спрямовані на 

тренування авіаційних тем, що знадобляться у професійному середовищі. 

Практикум «Іноземна мова (англійська)» успішно введений до фахової 

підготовки студентів І курсу спеціальності 272 «Авіаційний транспорт». Один 

із прикладів практичного заняття практикуму наводимо у додатку Й. Для 

реалізації цієї педагогічної умови майбутнім авіадиспетчерам (студентам IV 

курсу) навчання доцільно організовувати, застосовуючи ігрові технології 
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(професійно орієнтовані рольові ігри), що сприятимуть вирішенню 

поставлених завдань. Так, технологія КН – це технологія навчання в 

невеликих групах, коли створюється можливість обговорення кожної 

проблеми (в нашому випадку нестандартної ситуації під час радіообміну), 

доведення, аргументування власного погляду, відбувається активне 

залучення всіх студентів до вирішення проблемної ситуації (додаток К.1); 

технології проблемного навчання виступатимуть як засіб активізації творчих 

можливостей майбутніх авіадиспетчерів через використання та розроблення 

на практичних заняттях англомовних пошуково-ігрових та проблемних 

завдань; інтерактивні технології за мету ставлять розвиток критичного 

мислення майбутніх авіадиспетчерів як здатність до осмисленого сприйняття 

інформації з подальшим її засвоєнням; технології ІКТ допоможуть 

«розширити знання майбутніх авіадиспетчерів та їх можливості у керуванні 

технічними і соціальними процесами»;  

− поєднання змісту фахових та іншомовних дисциплін під час 

професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів – цю педагогічну умову 

будемо реалізовувати за допомогою практикуму «Звичайна англійська мова в 

авіаційному контексті (нестандартні ситуації в польоті)» для студентів 

IV курсу спеціальності 6.070102 «Аеронавігація», який забезпечить 

формування у майбутніх авіадиспетчерів інтегрованих професійних знань, 

навичок, вмінь ведення англомовного радіообміну в нестандартних ситуаціях. 

Важливим аспектом пропонованого практикуму є дотримання міжпредметних 

зв’язків із професійно орієнтованими дисциплінами, зокрема «Тренажерна 

підготовка», адже під час відпрацювання комплексу авіадиспетчерських дій на 

тренажері в нестандартних ситуаціях необхідно організувати 

передтренажерний етап підготовки під час вивчення дисципліни «Професійна 

англійська мова». Саме в тренажерній підготовці відбувається закріплення 

вмінь і навичок ведення радіообміну в максимально наближених до реальної 

професійної діяльності умовах (діяльність щодо управління повітряним рухом 
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й ведення радіообміну англійською мовою) та перевіряється їх надійність у 

стандартних та нестандартних ситуаціях; 

− врахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної підготовки 

фахівців авіадиспетчерського складу – необхідно здійснювати за допомогою 

впровадження в освітній процес комунікативно-орієнтованої технології 

навчання майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Зміст комунікативно-орієнтованої технології є професійно 

орієнтованим, пов’язаним із робочими ситуаціями і професійним 

спілкуванням майбутніх авіадиспетчерів та пілотів. Перелік тем, які 

пропонуються для вивчення, повністю відповідає лексичним доменам, що 

вказані в Документі ІКАО № 9835; 

− «занурення» студентів у симульовану професійну авіадиспетчерську 

діяльність – реалізується через симуляційні технології: аудіозаписи 

автентичного характеру з індивідуальними особливостями вимови як основи 

для розуміння та сприйняття інформації (зокрема, прослухати фрагмент 

нестандартного радіообміну між пілотом та авіадиспетчером тривалістю 3–

4 хвилини та самостійно заповнити пропуски згідно з почутим (додаток К.2)); 

прослухати монолог тривалістю близько 4 хвилин на тему «Types and effects 

of fire» («Види пожеж та їх наслідки»); до монологу подано шість речень із 

пропущеною інформацією, яку необхідно заповнити згідно з почутим (додаток 

К.2), а після другого разу прослуховування відворити основний зміст 

прослуханого матеріалу. Вважаємо, що однією з ефективних вправ є читання 

професійно орієнтованого тексту: студентам пропонується заповнити 

пропуски у тексті з поданого переліку слів, а потім прослухати й перевірити 

заповнені пропуски (додаток К.3). Набутим вмінням аудіювання майбутні 

авіадиспетчери зможуть і будуть готові сприймати на слух та відтворювати 

іншомовне мовлення в авіаційному контексті. У додатку К.4 подається 

фрагмент словника звичайної англійської мови в авіаційному контексті для 

надання додаткової інформації під час ведення радіообміну у нестандартних 
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ситуаціях. Сучасними і продуктивними є такі форми навчання, як: відеозаписи 

та симульовані рольові ігри «Нестандартні ситуації в польоті» – система 

ситуативних вправ для розвитку умінь і навичок усного діалогічного 

спілкування, що є важливою умовою повноцінного опанування мови. 

Майбутнім авіадиспетчерам пропонується взяти участь у симульованих 

рольових іграх, які відображають нестандартні ситуації в польоті за темами: 

«Pressurisation problems» («Проблеми з герметизацією повітряного судна»); 

«Bird strike» («Зіткнення з птахами»); «Emergency landings» («Аварійні 

посадки»); «Fuel problems – critical fuel status» («Проблеми з паливом – 

критичний залишок палива»); «Smoke or fire in the cockpit» («Дим або вогонь 

в кабіні пілота») та обрати собі ролі пілота/авіадиспетчера, виконуючи усні 

інструкції та письмові завдання для обговорення на відповідну тему. Такі 

форми навчання дають викладачеві можливість створювати комунікативні 

ситуації, близькі до умов реального спілкування. 

Таким чином, визначені педагогічні умови, на нашу думку, забезпечать 

ефективність формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. У наступному підрозділі 

розглянемо детальніше структурні компоненти моделі формування означеної 

якості майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях під час професійної підготовки. 

 

2.3. Модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

 

Проведений теоретичний аналіз наукових праць відповідно до завдань 

нашого дослідження став основою для обґрунтування й розроблення моделі 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. У наукових джерелах «модель» 

розглядається як об’єкт-замінник, який за певних умов може замінювати 
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об’єкт-оригінал, відтворюючи його властивості та характеристики. 

Відтворення здійснюється як у наочній (макет, пристрій, зразок), так і в 

знаковій формах (графік, схема, програма, теорія) (Скакун, 1998, с. 54). Це 

уявна або практично створена структура, яка має такі властивості: відтворює 

ту чи іншу частину дійсності в спрощеній (ідеалізованій або схематизованій) і 

наочній формах; відображає об’єкт дослідження; здатна заміщувати об’єкт; 

надає нову інформацію про об’єкт (Краєвський, 2001).  

Модель – це аналог (схема, структура, знакова система) визначеного 

фрагмента природної чи соціальної реальності, продукту людської культури, 

концептуально-теоретичного утворення-оригіналу. У гносеологічному 

розумінні, модель – це «представник», «замінник» оригіналу в пізнанні та 

практиці (Рижова, 2010, с. 83). 

Звідси під моделюванням мається на увазі побудова моделей 

(специфічних об’єктів у формі мисленнєвого образу, опису, що здійснюється 

за допомогою знакових засобів, які відображають певні якості, характеристики 

та зв’язки об’єкта-оригінала, суттєві для завдання, що його розв’язує суб’єкт у 

процесі здійснення тих чи інших педагогічних процесів; пізнавальна 

рефлексія, заснована на поняттях, принципах і закономірностях з метою 

перевірки відповідності закладеного в них змісту вирішенню поставлених 

завдань. Побудова моделі відбувається за допомогою визначених цілей, 

принципів, підходів, особливостей, змісту, форм, методів, оцінки результату 

(Неуймін, 1984, с. 44). 

Спираючись на класифікацію моделей дослідника Г. Бала (2006), було 

визначено, що модель належить до матеріалізованих об’єктів, адже 

складається з мети, завдань, педагогічних умов, принципів, способів реалізації 

та очікуваного результату.  

Як зазначає у своїх дослідженнях В. Ягупов (2002), модель – це знакова 

система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес як предмет 
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дослідження, показати в цілісності його структуру, функціонування і зберегти 

цю цілісність на всіх етапах дослідження (с. 31).  

Доречною у цьому контексті є думка В. Межуєва (2012), який наголошує 

на тому, що моделювання – «це система дій, яка забезпечує адекватне 

засвоєння (розуміння) модельованих властивостей, зв’язків і відношень 

пізнаваного і перетворюваного об’єкта (природного чи соціокультурного)» (с. 

67).  

На думку В. Штоффа (1966), універсальність дає невичерпні можливості 

методу моделювання, який дозволяє моделювати все: від складних технічних 

пристроїв до поведінки людини, її емоційно-чуттєвого стану (с. 67).  

Цілком логічним є твердження В. Нечаєва (1998), який наголошує, що не 

існує творчого процесу, який би обходився без побудови моделі: в ній 

відображено найістотніше, найхарактерніше з того, що притаманне процесу, 

явищу, окремому об’єкту. Моделювання дозволяє перевірити правильність 

теоретичних уявлень, уточнити сутність тих чи інших явищ, спрогнозувати 

перебіг різноманітних процесів (с. 18). 

Як правило, моделювання здійснюється двома основними способами: 

через опис та через побудову діючої моделі. Моделі розрізняються за своєю 

класифікацією. Так, за способом реалізації можна назвати такі моделі, як: 

предметні, змістові, ситуаційні та образні. Зокрема, предметні моделі мають 

певне фізичне втілення оригіналу. Це насамперед – макети, муляжі, живі 

організми тощо. Знакові моделі зазвичай виконуються у вигляді рисунків, 

графіків, схем, формул та спеціальних зображень (Якиманська, 2001). 

За характером відповідності об’єкту-оригіналу існують моделі: 

структурні, функціональні, змішані. Так, структурні моделі просто імітують 

внутрішню організацію об’єкта-прототипу чи штучно представляють певні 

процеси. У такому сенсі, наприклад, у комп’ютерному моделюванні 

застосовують або лінійне, або динамічне програмування. Стосовно 

функціональних моделей, то вони імітують взаємодію об’єкта з оточенням. У 
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лабораторних умовах це може бути модель життєвих ситуацій людини та, 

зокрема, її поведінки у таких ситуаціях. Утім іноді функціональні моделі, 

демонструючи структуру об’єкта, набувають статусу змішаних моделей. 

Зразком такої моделі є загальновідома модель «штучного інтелекту» 

(Якиманська, 2001). 

Так, науковець О. Пірогова (2004) виділяє три групи педагогічних 

моделей: концептуальна (головна ідея, що визначає зміст, структуру і новизну 

підходу до їх представлення); дидактична (ґрунтується на традиційних 

класичних положеннях та принципах, відображає дослідницькі підходи до 

моделювання, новизну, що розкривається під час дослідження автором); 

методична (характеризується конкретними фактами та фрагментами 

навчальної діяльності, її змістом). 

Дослідники К. Морозова, Н. Зеленкова (2013) наголошують на тому, що 

дидактична модель є системою взаємозумовлених елементів організації й 

управління навчальним процесом і передбачає мету, завдання, принципи, 

дидактичні цілі, градацію технологічного забезпечення, методи, форми 

організації навчання та кінцевий результат. Дидактична модель – це 

багатопозиційна схема, що виконує дві важливі педагогічні функції: 

роз’яснювальну (що треба отримати) і технологічну (як це зробити) (с. 95). 

У цілях нашого дослідження було припущено, що модель повинна 

представляти собою систему, яка складається з окремих, взаємопов’язаних 

між собою елементів, що забезпечує цілісність дидактичного процесу 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

На основі зазначених вище теоретичних положень ми розробили модель 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. Модель формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях ми розглядали як схематичне відображення дидактичного процесу, 
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спрямованого на формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, що 

ґрунтується як на відомих загальнодидактичних принципах (науковості, 

систематичності, свідомості й активності, індивідуального підходу, зв’язку 

індивідуального з колективним, доступності, міцності знань, навичок, умінь), 

так і специфічних процесуальних принципах (суворої регламентації та 

тимчасової лімітації, додаткового психологічного навантаження, ритмічного 

зростання психофізіологічного навантаження, комплексного формування 

психофізіологічних якостей і механізмів адаптації до умов діяльності). 

Схематично запропонована нами модель формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

подана у такий спосіб (див. Рис. 2.3.1.). Під час наукового пошуку 

спроектовано модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, що 

містить структурні блоки: цільовий, методологічний, змістовий, 

процесуально-технологічний та оцінно-результативний.  

Цільовий блок містить мету та завдання формування означеної 

готовності. Мета в запропонованій моделі – це формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

формувати стійку мотивацію до професійної діяльності; забезпечити 

засвоєння майбутніми авіадиспетчерами знань; набуття практичних вмінь та 

навичок, необхідних для здійснення авіадиспетчерської діяльності; формувати 

професійну готовність з англомовною складовою до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях.  
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Рис.2.3.1. Модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 
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Складниками методологічного блоку є підходи (особистісно 

орієнтований, комунікативний, компетентнісний) та основні 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 специфічні процесуальні (суворої регламентації і тимчасової лімітації, 

додаткового психологічного навантаження, ритмічного зростання 

психофізіологічного навантаження, комплексного формування 

психофізіологічних якостей і механізмів адаптації до умов діяльності). 

Так, компетентнісний підхід сприяє розвитку у майбутніх 

авіадиспетчерів відповідних компетентностей (фахові знання та комунікативні 

вміння й навички під час навчання у закладах вищої освіти авіаційного 

профілю та здатність застосовувати їх під час виконання завдань 

авіадиспетчерської діяльності з урахуванням вимог до професійної 

кваліфікації) у процесі навчальної діяльності. Комунікативний підхід 

організовує процес навчання на основі реального мовленнєвого спілкування 

та забезпечує відповідну мотивацію через моделювання професійно 

орієнтованих ситуацій. Застосування особистісно орієнтованого підходу в 

професійній підготовці майбутніх авіадиспетчерів спрямовує навчальний 

процес на особистість та формування відповідних професійних цінностей, 

створюючи умови для загального і професійного розвитку майбутнього 

авіадиспетчера. 

Принцип науковості в навчанні означає, що всі навички, знання і уміння, 

що формуються у студентів, методи їх формування знаходяться в повній 

відповідності з сучасною педагогічною наукою (Дьяченко, 1989). 

Принцип систематичності в навчанні вказує на те, що знання, навички 

та уміння студентів формуються у визначеній, педагогічно обґрунтованій, 

логічній послідовності: перехід від простого до складного, від відомого до 

невідомого (Бондарчук, 2001).  
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Під принципом свідомості і активності в навчанні розуміється мотивація 

студентів, їх прагнення на отримання знань, навичок та умінь. Активному 

отриманню знань, навичок і умінь сприяє розуміння студентами необхідності 

їх формування, а знання, навички та уміння, які сформовані свідомо, 

закріплюються практичною діяльністю (Плачинда, 2013, с. 86).  

Принцип індивідуального підходу полягає у створені таких педагогічних 

умов навчання студентів, за яких враховується їхній рівень професійної 

підготовки (Зеленська, 2010). Принцип зв’язку індивідуального з колективним 

тісно пов’язаний із принципом індивідуального підходу в навчанні. Принцип 

зв’язку індивідуального з колективним виявляється в навчальній діяльності 

самих студентів. Цей принцип припускає, що кожний студент своєю 

активністю та ініціативою збагачує, розширює і доповнює загальні вимоги до 

колективної діяльності.  

Принцип доступності в підготовці припускає, що вона повинна бути 

посильною, відповідати здібностям і можливостям студентів для постійного 

професійного вдосконалення їх знань. Цей принцип визначає види навчальних 

завдань, їх зміст, їх обсяг і складність, методи навчання (Плачинда, 2013, с. 

87). 

Принцип міцності знань, навичок і умінь припускає таку постановку 

професійної підготовки, за якої студент при моделюванні професійно 

орієнтованої ситуації зможе відтворити в пам’яті отримані знання, уміння, 

навички та застосувати їх на практиці (Бадмаєв, 1998).  

Виходячи зі складності професійної діяльності авіадиспетчера в 

очікуваних і екстремальних умовах польоту та необхідності професійної 

надійності застосовуються специфічні процесуальні принципи, які 

відображають сутність професійної підготовки щодо вирішення проблем 

надійного освоєння літального апарата, безпеки польотів щодо людського 

чинника та вдосконалення знань, навичок і вмінь для подальшої професійної 

діяльності (Плачинда, 2013, с. 88). До них належать: принцип суворої 
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регламентації та тимчасової лімітації; принцип додаткового психологічного 

навантаження; принцип ритмічного зростання психофізіологічного 

навантаження; принцип комплексного формування психофізіологічних 

якостей і механізмів адаптації до умов діяльності. 

Принцип суворої регламентації і тимчасової лімітації спирається 

переважно на специфічні закономірності реалізації професійних знань, 

навичок та умінь в процесі професійної діяльності. Під час нестандартних 

ситуацій авіадиспетчерові потрібно виконувати свої професійні функції в 

жорстких обмежених у часі інтервалах на тлі яскраво вираженого емоційного 

збудження, що обумовлює процес підготовки, в основі якого лежить сувора 

регламентація тимчасової лімітації діяльності авіадиспетчера (Колосов, 2000).  

Необхідність принципу додаткового психологічного навантаження 

заснований на закономірності зниження психологічних витрат організму у 

міру вдосконалення авіадиспетчером освоюваних дій. Необхідність цього 

принципу виникає при виконанні функцій у модельованих екстремальних 

ситуаціях під час ведення радіообміну за умови ліміту часу (Колосов, 2000).  

Принцип комплексного формування психофізіологічних якостей і 

механізмів адаптації забезпечує одночасне формування особистісних і 

професійних якостей з їх використанням у різних умовах діяльності 

(Ахлюстін, 2001).  

Принцип ритмічного зростання психофізіологічного навантаження 

передбачає чергування психофізіологічного навантаження щодо ступеня 

нервово-психічної напруженості організму. Напруженість будь-якого 

психофізіологічного навантаження можна регулювати такими параметрами: 

обсяг матеріалу, новизна, інтенсивність, складність виконуваних вправ 

(Олянюк, 1983). 

Змістовий блок містить психологічний та змістово-практичний 

компоненти професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. На основі компонентів визначено 
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критерії та їх показники: 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 тощо); емоційно-

вольовий (показники: адекватна самооцінка власного рівня сформованості 

професійних умінь; здатність до свідомої регуляції поведінки в нестандартних 

ситуаціях, вольові риси характеру, емоційна стійкість тощо); когнітивний 

(показники: знання нормативних документів щодо процедури ведення 

радіообміну; стандартів та рекомендованих практик Міжнародної організації 

цивільної авіації; термінологічних кліше з фразеології радіообміну; класифікації 

нестандартних ситуацій у польоті та можливі дії авіадиспетчерів; стандартної 

фразеології та звичайної англійської мови в авіаційному контексті тощо); 

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). 

Процесуально-технологічний блок містить педагогічні умови, реалізація 

яких здійснюється впровадженням в освітній процес комунікативно-

орієнтованої технології формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, яка сприяє 

формуванню таких знань і вмінь (основних варіантів нестандартних ситуацій 

та можливих дій авіадиспетчерів під час ведення радіообміну; процедури 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; застосовувати набутті 

знання, вміння та навички на практиці) та включає етапи (пропедевтичний, 

професійно орієнтований, контрольний), форми організації (практичні 

заняття, самостійні роботи, комплексні контрольні роботи), засоби 

(практикум, дидактичний матеріал; відеоматеріал та інтернет-ресурси); 
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методи (проблемні ситуації нестандартного характеру, рольові ігри, мозковий 

штурм, дискусії, презентації, аналіз професійних ситуацій). 

Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

розглядаються 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 під час професійної 

підготовки майбутніх авіадиспетчерів; урахування цілей та стандартів ІКАО 

щодо мовної підготовки фахівців авіадиспетчерського складу; «занурення» 

студентів у 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 під час 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 
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шляхом впровадження до освітнього процесу комунікативно-орієнтованої 

технології, зміст якої охоплює теми, що відповідають лексичним доменам 

(згідно з Документом ІКАО № 9835). 

Четверта педагогічна умова – «занурення» студентів у симульовану 

професійну авіадиспетчерську діяльність – забезпечує реалізацію студентами 

професійних вмінь і навичок відповідно до запропонованої модельованої 

ситуації, що дає їм можливість практично відтворювати форми реальної 

професійної авіадиспетчерської діяльності, вибудовувати власну систему дій 

щодо вирішення реальних комунікативних ситуацій професійної 

спрямованості.  

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 в 

нестандартних ситуаціях. 

Розроблена модель формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях охоплює 

всі аспекти їхньої професійної підготовки та сприяє реалізації поставленої 

мети. 

 

2.4. Комунікативно-орієнтована технологія формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну 

у нестандартних ситуаціях 

 

Успішність формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях значною 

мірою залежить від змісту і форм підготовки. З цією метою ми запропонували 

комунікативно-орієнтовану технологію навчання. Розглянемо детальніше її 
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сутність, що дозволить сформувати професійну готовність майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях.  

Для розгляду цього питання звернемося до міжнародних документів. 

Так, у документі ІКАО 9835 «Керівництво з впровадження вимог ІКАО щодо 

володіння мовою» (2004) зазначається, що розробники навчальних матеріалів 

для пілотів і авіадиспетчерів УПР повинні враховувати у слухачів їхні загальні 

інтереси та мотивацію щодо вивчення мови.  

У Циркулярі ІКАО 323 «Рекомендації з програм навчання авіаційної 

англійської мови» (2009) заявлено, що найбільш ефективне навчання 

авіаційній англійській мові має здійснюватися у систематичному поєднанні 

змісту й функцій у комунікативному контексті. 

Розглянемо перелік комунікативних функцій, зазначених у документі 

ІКАО 9835 (2004), які враховано під час розроблення запропонованої 

комунікативно-орієнтованої технології навчання. До переліку комунікативних 

функцій, які реалізуються у процесі мовної взаємодії при веденні зв’язку 

«пілот – диспетчер», належать: мовні акти, спрямовані на спонукання до дії 

(вказівки, запити, поради / консультації та ін.); обмін інформацією 

(інформація щодо поточної ситуації, інформація щодо минулих та майбутніх 

дій / подій, необхідність / нагальна потреба, виконання завдань, наявні 

можливості та ін.); управління відносинами «пілот – авіадиспетчер» 

(привітання / прощання, вираження задоволення / незадоволення, вираження 

стурбованості та ін.); управління діалогом (при зверненні до іншого учасника 

назвати його позивний, запит відповіді, перевірка точності розуміння, 

усунення непорозуміння та ін.). 

Під час аналізу міжнародних документів ІКАО ми орієнтувалися на 

перелік подій, які пов’язані зі стандартними і нестандартними ситуаціями, що 

виникають у процесі управління повітряним рухом, і можливі дії майбутніх 

авіадиспетчерів під час їх виникнення, а саме: затримка посадки, відмова 
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радіозв’язку, складні метеоумови, аварійне зниження, незаконне втручання, 

пожежа на борту повітряного судна, тимчасова непрацездатність пілота тощо).  

О. Петращук (2015) наголошує на тому, що виникає питання нового 

підходу до курсу навчання професійної англійської мови з метою підготовки 

до ефективного спілкування в режимі «земля – повітря». Це спілкування 

здійснюється із застосуванням фразеології радіообміну та звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті. Питома вага використання 

фразеології та звичайної мови під час ведення радіообміну визначає подвійну 

природу цього спілкування, що має бути враховано під час розроблення 

навчального курсу з англійської мови, призначеного для мовної підготовки 

авіаційних фахівців відповідно до нових вимого ІКАО.  

Мовна підготовка фахівців аеронавігаційного обслуговування повинна 

бути співзвучна сучасним тенденціям підготовки фахівців ІКАО, якою 

передбачено пріоритетність результату підготовки, очікуваного 

роботодавцем, а не результату навчання за стандартними освітніми 

програмами. Однією з ключових компетентностей майбутнього 

авіадиспетчера є володіння англійською мовою, що є невід’ємною складовою 

у його професійно орієнтованій підготовці (Петращук, 2012).  

Отже, для реалізації мети дослідження (теоретичного обґрунтування та 

експериментальної перевірки педагогічних умов ефективного формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях) виникла потреба у введенні до програми 

«Професійна англійська мова» практикуму «Звичайна англійська мова в 

авіаційному контексті (нестандартні ситуації в польоті»), розробленого на 

основі комунікативно-орієнтованої технології формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

за напрямом: 6.070102 «Аеронавігація» (спеціальність 7/8.07010202 
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«Обслуговування повітряного руху»). Один із прикладів практичного заняття 

подаємо у додатку М. 

Таким чином, для безпечного ведення англомовного радіообміну 

необхідно визначитися зі структурою змісту професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів, а також із кількістю визначеного часу для 

здійснення цієї підготовки (Азатьян, 2015, c. 37).  

Розглянемо детальніше зміст навчально-тематичного плану 

практикуму, який включено до навчальної дисципліни «Професійна англійська 

мова» (таблиця 2.4.1.). 

Таблиця 2.4.1. 

Зразок навчально-тематичного плану практикуму «Звичайна англійська мова 

в авіаційному контексті (нестандартні ситуації в польоті»)  

(у 8 семестрі) 

№ 

пор. 

 

 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять 

(год.) 

Усього Практ. 

заняття 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

8 семестр 

Модуль № 8 «Нестандартні ситуації в польоті» 

8.1 Розгерметизація ПС 8 4 4 

8.1.1 Види розгерметизації ПС 6 4 2 

8.1.2 Повна розгерметизація ПС 6 4 2 

8.1.3 Повільна розгерметизація ПС 4 2 2 

8.2 Зіткнення ПС зі зграєю птахів 8 4 4 

8.2.1 Авіаподія «Гудзонське диво» 6 4 2 

8.2.2 
Хронологія нестандартних ситуацій (зіткнення ПС зі 

зграєю птахів) 
6 4 2 

8.3 
Аварійні посадки. Найпоширеніші причини аварійних 

посадок 
4 2 2 

8.3.1 
Класифікація аварійних посадок (вимушена посадка, 

посадка на воду) 
8 4 4 

8.3.2 Посадка на фюзеляж. Порівняльна характеристика 6 4 2 

8.3.3 
Відмінність між посадкою на фюзеляж та посадкою за 

допомогою шасі 
6 4 2 

8.4 Проблеми з паливом 6 4 2 

8.4.1 Критичний залишок палива 8 4 4 
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8.4.2 Витік пального 6 4 2 

8.5. Дим або вогонь у кабіні екіпажу 8 4 4 

8.5.1 Недієздатність пілота 3 2 1 

8.5.2 Домашнє завдання  8  8 

8.5.3 Комплексна контрольна робота  4 2 2 

Усього за 8 семестр    111    60   51 

 

Модуль складається з 5-ти блоків тем, що містять різні нестандартні 

ситуації в польоті; передбачено практичні заняття та самостійну підготовку, 

на завершення модулю – виконання комплексної контрольної роботи. 

Кількість практичних годин на семестр становить 60 годин; 51 година 

відведена на самостійну роботу; загальна кількість годин за практикумом 

становить 111 годин. 

Нарахування балів за комплексну контрольну роботу здійснювалося за 

100-бальною шкалою (додаток Л).  

Розглянемо детальніше зміст та структуру практикуму. У вступі 

визначено мету практикуму (формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення англомовного радіообміну у нестандартних 

ситуаціях) та завдання викладання практикуму (викликати у студентів-

авіадиспетчерів інтерес до професійно орієнтованої діяльності; ознайомити їх 

із майбутньою діяльністю під час нестандартних ситуацій; сформувати 

мовленнєві навички і вміння спілкування англійською мовою в різноманітних 

ситуаціях професійної діяльності та під час ведення англомовного радіообміну 

в нестандартних ситуаціях; сформувати вміння і навички усного діалогічного 

спілкування). 

Відповідно до переліку нестандартних ситуацій, які подаються у 

документі ІКАО 9835 (2004), ми відносимо такі нестандартні ситуації: 

− проблеми з герметизацією повітряного судна (PRESSURISATION 

PROBLEMS); 

− зіткнення з птахами (BIRD STRIKE); 

− аварійні посадки (EMERGENCY LANDINGS); 
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− проблеми з паливом – критичний залишок палива (FUEL 

PROBLEMS – CRITICAL FUEL STATUS); 

− дим або вогонь у кабіні пілота (SMOKE or FIRE in the COCKPIT). 

Організацію навчання під час проходження практикуму «Звичайна 

англійська мова в авіаційному контексті (нестандартні ситуації в польоті)» 

представимо на прикладі теми «Аварійні посадки» (EMERGENCY LANDINGS). 

У результаті засвоєння навчального матеріалу на тему «Аварійні посадки» 

(EMERGENCY LANDINGS) студент повинен: 

Знати: 

− види аварійних посадок; 

− загальноприйняті скорочення при веденні радіозв’язку; 

− фразеологію радіообміну між диспетчером та пілотом повітряного 

судна при аварійній посадці повітряного судна; 

− основну термінологію з фахової теми. 

Вміти: 

− розуміти на слух монологічну та діалогічну мову за фахом; 

− укладати діалоги та повідомлення за матеріалам теми, що 

вивчається; 

− укладати тези та вільно обговорювати тему, що вивчається; 

− ставити запитання, відповідати на них;  

− сприймати на слух та відтворювати прослуханий матеріал; 

− робити опис професійно орієнтованих ситуацій; 

− брати участь у симуляції професійно орієнтованих ситуацій; 

− відтворювати фразеологію радіообміну між диспетчером та пілотом 

повітряного судна при аварійній посадці повітряного судна; 

− вдало використовувати вивчені лексичні конструкції під час 

комунікації; 

− застосовувати вивчену термінологію при складанні повідомлень за 

темою. 
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Етапи практичного заняття складаються з: введення у тему практичного 

заняття (LEAD-IN), читання (READING), прослуховування (LISTENING), 

засвоєння лексичного матеріалу (LANGUAGE FOCUS), рольової гри (ROLE 

PLAY), глосарію (MY GLOSSARY). 

Проаналізуємо детальніше кожен із етапів вивчення теми «Аварійні 

посадки» (EMERGENCY LANDINGS) та визначимо, які компоненти 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення англомовного 

радіообміну вони формують. 

З метою формування психологічного компонента професійної готовності 

за мотиваційним критерієм ми пропонуємо зосередити студентів на темі 

практичного заняття та викликати інтерес до обговорюваної проблеми шляхом 

проведення практичного заняття (LEAD-IN). Викладач вводить у навчально-

проблемну ситуацію, пропонуючи студентам в малих групах обговорити і дати 

відповіді на запитання у вправі № 1: 

Exercise № 1. Попрацюйте у малих групах і дайте відповіді на запитання 

(Work in small groups and discuss the following questions): 

1. Що таке аварійна посадка? Дайте визначення своїми словами (What is 

an emergency landing? Give the definition of your own). 

2. Які види аварійних посадок ви знаєте? (How many types of emergency 

landings do you know?)  

3. Які найпоширеніші причини виникнення аварійних посадок? (What 

are the most common causes of emergency landings?) 

У наступній вправі № 2 пропонується також завдання проблемного 

характеру:  

Exercise № 2. З’єднайте фотографії (А–Д) з різними видами аварійних 

посадок (1–4). (Match the photos (A–D) with the types of emergency landings (1–

4)). 
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Використання запитань та завдань проблемного характеру викликає 

зацікавленість професійно орієнтованою темою практичного заняття та 

спонукає до успішного виконання поставлених завдань. 

На етапі читання (READING) студентам пропонується у вправі № 3 

прочитати текст та виконати таке завдання: 

Exercise № 3. Прочитайте текст «Різні види аварійних посадок». Одне 

речення в кожному з абзаців тексту є пропущеним. Вставте відповідне 

речення у текст і визначте, яке є зайвим (Read the text about «Different types of 

emergency landings». One sentence is missing in each of the paragraphs. Mark the 

number with a letter. One sentence is extra). Текст є автентичним, відповідає 

інтересам майбутніх авіадиспетчерів та є максимально наближеним до 

реальності, зокрема виникнення нестандартних ситуацій, знайомить студентів 

із різними видами аварійних посадок, а завдання до тексту пов’язане з 

вилученням змістово-смислової інформації, що допомагає зрозуміти основний 

зміст тексту та формує вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту. 

Професійно орієнтований текст стає стимулом для виконання таких 

комунікативних завдань після його опрацювання. 

Наступний етап прослуховування (LISTENING) забезпечує формування 

змістово-практичного компонента, водночас за когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями. Виконання вправ на основі аудіотексту сприяє 

формуванню вміння сприймати, розуміти на слух та відтворювати 

прослуханий матеріал, що є необхідним для майбутніх авіадиспетчерів для 

виконання професійних завдань під час ведення англомовного радіообміну в 

нестандартних ситуаціях. Прослуховування професійно орієнтованого тексту 

та виконання вправ після цього сприяє розвитку знань щодо необхідних 

процедур під час здійснення аварійних посадок.  

Наводимо приклад вправи на етапі прослуховування (LISTENING): 

Exercise № 4. Прослухайте текст щодо рекомендованих процедур під 

час здійснення аварійних посадок різними повітряними суднами. 
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Прослуховуючи текст, заповніть таблицю з пропущеною інформацією (Listen 

to the recording about procedures of emergency landings. While listening complete 

the table with the missing information). 

Aircraft 

(повітряні судна) 

Procedures 

(процедури) 

fixed-wing aircraft  

helicopter  

powered aircraft  

light aircraft  

medium and heavy aircraft  

Glider  

 

Виконання завдань на основі автентичного аудіотексту сприяє 

формуванню вміння у майбутніх авіадиспетчерів сприймати на слух і розуміти 

не лише фактичний зміст прослуханого, а й основну думку аудіотексту, 

формуючи змістово-практичний компонент професійної готовності за 

когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями. 

Наступні дві інтерактивні вправи фокусуються на розвитку умінь і 

навичок усного спілкування. Розглянемо кожну з вправ:  

Exercise № 5. Уважно прочитайте цитату. Як ви її розумієте? «Є дві 

категорії пілотів, ті, хто здійснили посадку на фюзеляж, і ті, хто ще її 

здійснить» (Look at the following quote. What do you understand by it? «There are 

two types of pilots: Those that have landed gear up, and those that will»). 

Виконання цього завдання можна організувати за допомогою інтерактивного 

методу – «мозковий штурм». 

«Мозковий штурм» (Brainstorm) містить спільне розв’язання проблем. 

Метою цього методу є забезпечення генерації ідей для неординарного рішення 

певної проблеми. Переглянемо перелік необхідних етапів проведення 

«мозкового штурму»: 

1) необхідно висловити якомога більше ідей та зафіксувати їх; 

2) записуються всі висловлені ідеї; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-wing_aircraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter
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3) відсутність будь-якої критики; 

4) всі учасники мають однакові права у висловленні власної думки 

(Циркаль, 2015). 

Такий вид роботи спонукає майбутніх авіадиспетчерів вільно 

висловлювати власні думки щодо запропонованої цитати, а на основі всіх 

висловлених та записаних думок знайти спільне вирішення поставленого 

завдання. 

У вправі Exercise № 6 прочитайте назву статті «Посадка на 

фюзеляж». Як ви гадаєте, про що йдеться у статті? (Look at the following 

headline «A Belly Landing». What do you think this article is about?). Студенти 

висловлюють власні думки щодо запропонованого дискусійного запитання, 

ставлять запитання один одному, відповідають на них – це сприяє розвитку 

монологічного та діалогічного мовлення. 

Висловивши власні думки щодо поставлених запитань, студенти 

переходять до роботи з текстом у продовженні теми «Посадка на фюзеляж» 

(«A Belly Landing»): 

Exercise № 7. Прочитайте статтю про посадку на фюзеляж, причини 

її виникнення, попереджувальні заходи та вставте пропущені слова у текст 

із поданої таблиці. Потім прослухайте та перевірте (Read the article about a 

belly landing, its causes and prevention and fill in the gaps with the words in the 

box. Then listen and check). 

Наступна вправа містить 5 запитань, на які студентам запропоновано 

дати відповіді:  

Exercise № 8. Дайте відповіді на запитання (Discuss the following 

questions): 

1. У чому полягає різниця між посадкою на фюзеляж та посадкою на 

шасі? (What is the difference between a belly landing and a gear-up landing?) 

2. Які причини здійснення посадки на фюзеляж ви знаєте? (What are the 

causes of performing a belly landing dou you know?) 
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3. Хто ризикує здійснити посадку на фюзеляж і чому? (Who is at risk to 

perform a belly landing?) 

4. Які механічні несправності впливають на здійснення посадки на 

фюзеляж? (What mechanical failures cause a belly landing?) 

5. Які попереджувальні заходи ви знаєте, щоб уникнути посадки на 

фюзеляж? (What preventive procedures of belly landings do you know?) 

Ця вправа спрямована на розвиток вмінь вивчаючого читання та навичок 

монологічного мовлення на основі прочитаного. Такий різновид читання має 

на меті досягнення максимально повного і точного розуміння інформації 

тексту і критичного осмислення цієї інформації. Однією з цілей такого читання 

є формування у студентів умінь самостійно долати труднощі мовного та 

смислового характеру (Кирпун, Шабадей, 2007). 

Наступний етап засвоєння лексичного матеріалу (LANGUAGE FOCUS) 

допомагає майбутнім студентам-авіадиспетчерам не лише розуміти значення 

слова чи вислову, а й знати, як їх правильно вживати. Цього можна досягти 

тільки тоді, коли на практичному занятті виконується достатньо вправ на 

відпрацювання та застосування нової лексики. Студентам пропонуються такі 

завдання:  

Exercise № 9. Знайдіть всі можливі словосполучення слів з колонок А і B 

(Think of all possible word combinations with the following words in columns A and 

B). 

       A                                          B 

1. to extend                  a) free-fall mechanism 

2. manually                  b) instruments 

3. an emergency           c) malfunction 

4. multiple                    d) the landing gear 

5. to disengage              e) control 

6. a mechanical             f) extension system 

7. extreme                     g) the uplocks 

8. to maintain                h) precision 

9. a mechanical             i) operated 

10. unresponsive           j) sources 
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 Exercise № 10. З’єднайте слова (1–9) з їхніми визначеннями (A–J). (Match 

the words (1–9) with their definitions (A–J)) 

1 Disengage A to turn upside down 

2 redundancy B able to be drawn back or back in 

3 malfunction C a wind blowing across one's direction of travel 

4 flip over D electrical, hydraulic or pneumatic device (such as a 

relay) that controls the flow of material or power 

5 retractable E to release from attachment or connection; loosen; un

fasten 

6 Crosswind F to pay no attention or too little attention to; disregard

 or slight 

7 Actuator G a failure to function properly 

8 Neglect H the stage of an aircraft's landing during which it 

travels along the runway while losing speed 

9 Rollout I not effective or useful and not working correctly 

10 unresponsive J the provision of additional or duplicate systems, equi

pment, etc., thatfunction in case an operating part or 
system fails, as in a spacecraft 

 

На цьому етапі відбувається формування змістово-практичного 

компонента за когнітивним критерієм (розвиток знань зі звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті та застосування нової лексики на 

практиці). 

За допомогою етапу проведення рольової гри (ROLE PLAY) формуємо 

водночас змістово-практичний компонент за діяльнісним та емоційно-

вольовим критеріями відповідно до завдання вправи № 11:  

Exercise № 11. Вам пропонується взяти участь в інтерв’ю. Один 

студент виконує роль авіадиспетчера, другий – журналіста (You are going to 

roleplay the following interview. Student A is an ATC. Student B is a journalist). 

Студентам пропонується взяти участь у симульованій рольовій грі, у якій одні 

з них виконують роль авіадиспетчера, а другі – роль журналіста. Студентам 

подається план виконання рольової гри за темою, що вивчається: 

 

 

http://www.dictionary.com/browse/function
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ATC (авіадиспетчер) Journalist (журналіст) 

You are an ATC and you are 

being interviewed. You are 

supposed to introduce yourself 

and answer journalist`s questions 

concerning types of emergency 

landings. Remember the actions 

taken by an ATC in case of these 

emergencies. 

You are BBC Journalist and you are 

supposed to interview an ATC. Ask about 

actions needed to be taken by an ATC in 

case of emergency landings. 

 

Таким чином, на цьому етапі відбувається формування вмінь ставити 

запитання та відповідати на них; вдало використовувати вивчені лексичні 

конструкції зі звичайної англійської мови в авіаційному контексті під час 

комунікації; уміння і навички усного діалогічного спілкування; здатність до 

свідомої регуляції поведінки під час аварійної посадки. 

Останній етап (глосарій (MY GLOSSARY)) спрямований на самостійне 

вивчення студентами лексичного мінімуму після проходження відповідної теми, 

зокрема теми «Аварійні посадки» (Emergency landings). 

Практичні заняття решти навчальних тем організовуються за тим самим 

принципом, що й перша – шляхом використання комунікативно-орієнтованої 

технології навчання. Після проходження модуля проводиться комплексна 

контрольна робота для здійснення підсумкового модульного контролю як 

одного із головних якісних показників результату опрацювання практикуму 

«Звичайна англійська мова в авіаційному контексті (нестандартні ситуації в 

польоті)». 

Запропонована нами комунікативно-орієнтована технологія формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення англомовного 

радіообміну у нестандартних ситуаціях дозволяє вибудовувати навчання з 

урахування особистісно орієнтованого, комунікативного й компетентнісного 

підходів та вимог ІКАО щодо рівня володіння мовою. У таблиці 2.4.2. 

відображено зміст комунікативно-орієнтованої технології навчання та 

використання відповідних методів, спрямованих на формування компонентів 
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психологічної та змістово-практичної професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів. 

Таблиця 2.4.2. 

Зміст комунікативно-орієнтованої технології навчання за практикумом 

«Звичайна англійська мова в авіаційному контексті  

(нестандартні ситуації в польоті)» 

Назва етапу Методи Критерії й показники 

сформованості професійної 

готовності 

Введення у тему 

практичного 

заняття 

(LEAD-IN) 

Відеоматеріали, 

запитання і 

завдання 

проблемного 

характеру 

Мотиваційний (інтерес до теми 

практичного заняття, потреба 

успішно виконувати поставлені 

завдання) 

Читання 

(READING) 

Робота з 

автентичним 

текстом,  

«мозковий 

штурм», 

дискусійні 

запитання 

Мотиваційний (ознайомлення 

студентів з різними 

нестандартними ситуаціями) 

Операційно-діяльнісний (уміння і 

навички усного діалогічного 

спілкування, вміння вивчаючого 

читання та навички монологічного 

мовлення на основі прочитаного) 

Прослуховування 

(LISTENING) 

Робота з 

аудітекстом 

Операційно-діяльнісний 

(формування вміння сприймати, 

розуміти на слух та відтворювати 

прослуханий матеріал). 

Когнітивний (розвиток знань щодо 

необхідних процедур під час 

нестандартних ситуацій). 

 

Засвоєння 

лексичного 

матеріалу 

(LANGUAGE 

FOCUS) 

Робота з 

лексичним 

матеріалом 

Когнітивний (знання та практичне 

застосування нової лексики зі 

звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті). 

Рольова гра 

(ROLE PLAY) 

Симульована 

рольова гра, 

кейс-стаді 

Операційно-діяльнісний (вдале 

використання вивчених лексичних 

конструкцій зі звичайної 

англійської мови в авіаційному 

контексті під час комунікації; 
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уміння і навички усного 

діалогічного спілкування). 

Емоційно-вольовий (здатність до 

свідомої регуляції поведінки під 

час нестандартних ситуацій). 

Глосарій 

(My glossary) 

Caмостійна 

робота 

Когнітивний (знання лексичного 

вокабуляру зі звичайної англійської 

мови в авіаційному контексті). 

 

Таким чином, комунікативно-орієнтована технологія навчання 

фокусується на розвитку комунікативних умінь, сприйнятті звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті та фразеології радіообміну на слух. 

Заняття спрямовані на тренування авіаційних тем, що будуть корисними у 

професійному орієнтованому середовищі та допоможуть сформувати 

професійну готовність до ведення англомовного радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. Навчальний матеріал підібраний за принципами професійної 

орієнтованості, автентичності, новизни, зрозумілості, чіткості викладу, 

доступності, а також на основі комплексу вправ, на основі яких формуються 

вміння усного мовлення (аудіювання та говоріння). Розроблена також система 

ситуативних вправ для розвитку умінь і навичок усного діалогічного 

спілкування, що є важливою умовою повноцінного опанування мови. Весь 

навчальний матеріал є прикладом послідовного використання 

комунікативного підходу до вивчення мови та сприяє формуванню 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення англомовного 

радіообміну у нестандартних ситуаціях.  
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Висновки до другого розділу 

 

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 дає змогу здійснювати ведення 

англомовного радіообміну, мінімізуючи можливість виникнення помилок і 

забезпечуючи безпеку польотів. Структурними компонентами професійної 

готовності є психологічний та змістово-практичний. Відповідно до 

структурних компонентів професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях схарактеризовано критерії 

їх сформованості.  

Критеріями сформованості психологічного компонента 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; 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 компонента є: 

когнітивний (показники: знання нормативних документів щодо процедури 

ведення радіообміну; стандартів та рекомендованих практик Міжнародної 
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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 дало 

можливість констатувати, що процес її формування відбувається 

фрагментарно, а існуючі умови є недостатньо сприятливими 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 вмінь 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. 

Під час наукового пошуку спроектовано модель формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях, що містить структурні блоки: цільовий, 

методологічний, змістовий, процесуально-технологічний та оцінно-
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результативний. Цільовий блок містить мету та завдання формування 

означеної готовності. Складниками методологічного блоку є підходи 

(особистісно орієнтований, комунікативний, компетентнісний) та принципи 

(дидактичні й специфічні процесуальні). Змістовий блок охоплює 

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 містить етапи, засоби та 

методи. Оцінно-результативний блок охоплює критерії, рівні та результат. 

Ефективність впровадження комунікативно-орієнтованої технології 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях перевірено проведенням дослідно-

експериментальної роботи. 

 

Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, 

опубліковані (Васюкович, 2013; Васюкович, 2015; Васюкович, 2017). 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ 

РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

У розділі з метою підтвердження ефективності педагогічних умов 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях розглянуто поетапність організації 

експериментальної роботи; розкрито специфіку проведення експерименту;  

здійснено інтерпретацію отриманих результатів. 

 

3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної 

роботи  

Основна мета підготовки до дослідно-експериментальної роботи 

полягала в розробленні гіпотези. Базою для цього стали викладені в двох 

перших розділах нашого дослідження теоретичні положення стосовно 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях. Під час розроблення гіпотези нашого 

дослідження ми опиралися на зазначені нижче етапи розвитку гіпотези, а саме: 

1)  формування гіпотези; 

2)  визначення основного змісту гіпотези; 

3) перевірка гіпотези на основі отриманих даних констатувального та 

формувального експериментів. 

На етапі формування гіпотези здійснено лінгвістичний аналіз 

особливостей радіообміну у нестандартних ситуаціях, що зумовлює потребу в 

переключенні у форматі «білінгва» (перехід із стандартної фразеології на 

звичайну англійську мову в авіаційному контексті) (див. підрозділ 1.3.); 
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здійснено констатувальний експеримент педагогічного дослідження (див. 

підрозділ 2.1.) та проведено експертне опитування фахівців щодо оцінювання 

достовірності педагогічних умов (додаток Н). Експертами стали науково-

педагогічні працівники (12 респондентів) кафедри авіаційної англійської мови 

та аеронавігаційних систем Навчально-наукового інституту аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, які 

викладають такі навчальні дисципліни: «Професійна англійська мова», 

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», 

«Тренажерна підготовка», «Метеорологія», «Людський чинник в 

аеронавігації», «Управління повітряним рухом», «Обладнання та технічні 

засоби обслуговування повітряного руху», «Тренажерна підготовка», «Базова 

підготовка», «Автоматизовані системи управління повітряним рухом». 

Результати експертного опитування показали, що 92 % опитаних вказали на 

ефективність впливу запропонованих педагогічних умов на формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

Визначення зазначеного вище зумовило формування основного змісту 

гіпотези. Основним змістом гіпотези нашого дослідження стало припущення, 

що формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях можна здійснити завдяки 

забезпеченню відповідних педагогічних умов: 1) мотивування студентів до 

набуття знань та умінь щодо ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях; 2) поєднання змісту фахових та іншомовних дисциплін під час 

професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів; 3) врахування цілей та 

стандартів ІКАО щодо мовної підготовки фахівців авіадиспетчерського 

складу; 4) «занурення» студентів у симульовану професійну 

авіадиспетчерську діяльність, що передбачає впровадження до освітньо-

професійної програми підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні 

«бакалавр» комунікативно-орієнтованої технології формування професійної 
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готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. 

Передбачаємо, що відповідні педагогічні умови забезпечать майбутніх 

авіадиспетчерів спектром умінь та навичок, які необхідні для виконання 

завдань під час ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях, що дозволить 

їм ефективно застосовувати знання щодо процедури ведення радіообміну з 

використанням звичайної англійської мови в авіаційному контексті під час 

практики у симульованих радіообмінах.  

Для перевірки гіпотези та розв’язання визначених завдань використано 

комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: 

анкетування, опитування, пряме та непряме наукове спостереження, 

педагогічний експеримент з якісним та кількісним аналізом результатів, аналіз 

результатів апробування практикуму та симульованих рольових ігор у 

закладах вищої освіти авіаційного профілю із застосуванням методів якісної 

інтерпретації даних, статистичне оброблення кількісних показників. 

Для реалізації заходів дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях проведено три етапи педагогічного 

експерименту. 

На першому етапі (2010–2013 рр.) під час здійснення аналізу 

педагогічної, психологічної та науково-методичної літератури, опрацювання 

нормативно-правової бази з проблеми формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

виявлено суперечності та 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 
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експерименту; розроблено комунікативно-орієнтовану технологію навчання. 

Констатувальний етап експерименту здійснювався 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. Вибіркова сукупність констатувального етапу дослідження 

становила 180 респондентів (студенти ІІ, ІІІ та IV курсів). Детальний аналіз 

проведення констатувального експерименту висвітлено у підрозділі 2.1.  

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

експерименту; перевірено ефективність педагогічних умов формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях, які передбачали впровадження комунікативно-

орієнтованої технології навчання; виконано статистичну обробку отриманих 

експериментальних результатів.  

У педагогічному дослідженні ми виходили з того, що залежними 

змінними були ті якості майбутніх авіадиспетчерів, які підлягали зміні та 

впливу, а саме: компоненти професійної готовності (психологічний та 

змістово-практичний), а незалежними змінними виступили педагогічні умови, 

а також форми, засоби та методи, що забезпечили їх реалізацію.   

Логічність наукового викладу спонукає до більш детального аналізу 

стадій формувального етапу педагогічного експерименту, а саме: підготовчу, 

практичну, підсумкову. 

Підготовча стадія формувального етапу педагогічного експерименту 

передбачала виконання таких завдань: 

1) формування контрольної та експериментальної груп;  
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2) проведення ретестів анкетування та опитування у КГ та ЕГ до 

проведення формувального етапу експерименту; 

3) проведення передекспериментального зрізу (комплексної 

контрольної роботи) на формувальному етапі експерименту. 

Для реалізації першого завдання підготовчої стадії формувального 

експерименту сформовано чотири підгрупи та об’єднано у дві групи: 

контрольну (КГ) (33) та експериментальну (ЕГ) (34) з числа студентів IV курсу 

(67 осіб) спеціальності 6.070102 «Аеронавігація» Навчально-наукового 

інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного 

авіаційного університету. 

Для виявлення фактичного стану сформованості психологічного та 

змістово-практичного компонентів професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів КГ та ЕГ до початку проведення формувального 

експерименту здійснювалося за допомогою визначених методик (методика 

для діагностики навчальної мотивації студентів (А. Реан та В. Якунін, 

модифікація Н. Бадмаєвої); «Шкала реактивної (ситуативної) і особистісної 

тривоги» Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна), описаних у підрозділі 2.1., та 

проведення передекспериментального зрізу (комплексної контрольної 

роботи).  

Виконання другого завдання підготовчої стадії формувального 

експерименту мало на меті проведення ретестів анкетування, опитування у КГ 

та ЕГ та інтерпретацію результатів методик. Навчальна мотивація студентів за 

методикою (А. Реана, В. Якуніна, модифікація Н. Бадмаєвої) оцінювалася за 5-

бальною шкалою. За результатами відповідної методики нами було визначено 

відсоткові значення рівнів сформованості психологічного компонента 

професійної готовності за мотиваційним критерієм у загальній кількості 

респондентів ЕГ та КГ. Результати опитування подаємо у таблиці 3.1.1.  
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Таблиця 3.1.1. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм  

до проведення формувального експерименту 

Рівні КГ ЕГ 

К-ть 

студентів 

Бали % К-ть 

студентів 

Бали % 

Високий 6 30 18 28 140 82 

Середній 24 84 72 6 21 18 

Низький 3 6 10 0 0 0 

Разом 33 120 100 34 161 100 

 

Отже, аналіз результатів сформованості психологічного компонента 

професійної готовності за мотиваційним критерієм показав високий та 

середній рівні мотивації студентів щодо вибору своєї професії та склали 

відповідно такі відсоткові значення: ЕГ (82 %) та КГ (72 %). Слід зазначити, 

що лише 10 % студентів у КГ показали низький рівень мотивації щодо свого 

майбутнього вибору професії.  

У таблиці 3.1.2. подаємо результати опитування майбутніх 

авіадиспетчерів за методикою Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна щодо визначення 

особистісної та ситуативної тривоги, яка є складовою психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм 

майбутніх авіадиспетчерів у КГ та ЕГ. 
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Таблиця 3.1.2. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості 

ситуативної та особистісної тривоги  

до проведення формувального експерименту 

 

 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

СТ 

(ситуатив. 

тривога) 

ОТ 

(особист. 

тривога) 

СТ  

(ситуатив. 

тривога) 

ОТ 

(особист.  

тривога) 

К-ть 

студ. 

Бали К-ть 

студ. 

Бали К-ть 

студ. 

Бали К-ть  

студ. 

Бали 

Високий 0 0 12 484,7 0 0 6 216,6 

Середній 9 183 12 484,7 9 185,4 19 662 

Низький 24 493,5 9 377 25 501,4 9 325 

Разом 33 676,5 33 1346,4 34 686,8 34 1203,6 

Серед. 

бал 

 20,5  40,8  20,2  35,4 

 

За результатами опитування щодо ситуативної та особистісної тривоги 

у поданій вище таблиці використовували такі формули для підрахунку балів 

відповідного рівня: 

СТ = Σ1-Σ2+35,  

де Σ1 – сума викреслених цифр відповідно до пунктів шкали 3, 4, 6, 7, 9, 12, 

13, 14, 17, 18; Σ2 – сума решти викреслених цифр (пункти 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 

16, 19, 20). 

ОТ= Σ1-Σ2+35, 

де Σ1 – сума викреслених цифр відповідно до пунктів шкали 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; Σ2 – сума решти викреслених цифр (пункти 

21, 26, 27, 30, 33, 36, 39).  

За умовами тесту рівень сформованості психологічного компонента за 

емоційно-вольовим критерієм, який складається із ситуативної та особистісної 

тривоги, визначався за шкалою відповідності набраних балів: до 30 балів – 

низький; 31– 45 балів — середній; 46 і більше — високий.  
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Таким чином, за відповідною кількістю набраних балів визначили рівень 

СТ та ОТ кожного студента. Отримання середнього арифметичного дало нам 

можливість оцінити рівень СТ та ОТ в цілому по групах. Необхідно звернути 

увагу на те, що 20,5 бали в КГ та 20,2 бали ЕГ склала ситуативна тривога, яка 

за бальною шкалою відповідає низькому рівню. Аналізуючи особистісну 

тривогу, визначили такі бали: 40,8 у КГ та 35,4 в ЕГ, що відповідає середньому 

рівню. 

У таблиці 3.1.3. відображено відсоткові значення рівнів особистісної та 

ситуативної тривоги у загальній кількості респондентів.  

Таблиця 3.1.3. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм  

до проведення формувального експерименту 

Рівні ПГ КГ ЕГ 
 

СТ 

 

ОТ 
 

СТ 
 

 

ОТ 

К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) 

Високий 0 0 12 36 0 0 6 18 

Середній 9 27 12 36 9 27 19 55 

Низький 24 73 9 28 25 73 9 27 

Разом 33 100 33 100 34 100 34 100 

 

Максимальні бали поставили собі студенти обох груп КГ та ЕГ стосовно 

рівня ситуативної тривоги, що становить 73 % та відповідає низькому рівню. 

Значно нижче оцінили студенти свою особистісну тривогу (36 %) КГ та (55 %) 

ЕГ, що відповідає середньому рівню. 

Необхідно зазначити, що майбутні авіадиспетчери IV курсу високо 

оцінюють свою здатність до свідомої регуляції поведінки в нестандартних 

ситуаціях, вольові риси характеру та емоційну стійкість. Отже, детальний 

аналіз відповідей студентів щодо рівня сформованості психологічного 



169 

 

 
 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм показав 

їх упевненість у своїх діях під час виникнення нестандартних ситуацій. 

Для реалізації третього завдання підготовчої стадії формувального 

експерименту проведено передекспериментальний зріз, який дав змогу 

визначити фактичні рівні сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів за когнітивним та 

операційно-діяльнісним критеріями. 

Рівні сформованості змістово-практичного компонента за когнітивним 

критерієм оцінювалися за такими показниками: 

− знання та практичне застосування звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті та фразеології ведення радіообміну; 

− знання основних варіантів нестандартних ситуацій та можливі дії 

авіадиспетчерів під час ведення радіообміну; 

− знання професійних обов’язків авіадиспетчерської діяльності;  

− знання Міжнародних документів ІКАО. 

Рівні сформованості змістово-практичного компонента за операційно-

діяльнісним критерієм визначалися за такими показниками:  

− вміння і навички, необхідні для виконання завдань під час ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях; 

− вміння сприймати, розуміти на слух та відтворювати прослуханий 

матеріал; 

− знання та вдале використання вивчених лексичних конструкцій зі 

ЗААК під час комунікації;  

− вміння і навички усного діалогічного спілкування. 

Виконання передекспериментального зрізу оцінювалося відповідно до 

100-бальної шкали, яка зазначена у робочій навчальній програмі дисципліни 

«Професійна англійська мова». 

Для визначення рівнів сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності за когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями 
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майбутнім авіадиспетчерам пропонувалося виконати комплексну контрольну 

роботу (додаток П) до початку проведення формувального експерименту, яка 

містила такі завдання (табл. 3.1.4.). 

Таблиця 3.1.4. 

Завдання комплексної контрольної роботи  

для визначення рівнів сформованості змістово-практичного компонента  

за когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями 

Когнітивний 

критерій 

Операційно-діяльнісний 

критерій 

 

1) Монологічне говоріння в 

авіаційному контексті. 

2) Продукування 

письмового повідомлення 

(письмові відповіді на 

професійно орієнтовані 

запитання). 

 

3) Читання професійно орієнтованого 

тексту. 

4) Аудіювання (прослуховування 

фрагмента автентичного радіообміну в 

нестандартній ситуації). 

5) Діалогічне говоріння (симульована 

рольова взаємодія пілот-авіадиспетчер 

«Нестандартні ситуації в польоті»).  

 

Як зауважує О. Петращук (2003), для того, щоб визначити ступінь 

вимірюваності компонентів, необхідно здійснити вимірювання не самих 

компонентів, а лише вмінь або здатності виконувати конкретні операції, дії, 

характерні для тих компонентів. 

Для виконання комплексної контрольної роботи студентам 

пропонувалося виконати п’ять завдань, кожне з яких оцінювалося у 20 балів. 

Для визначення рівнів сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності за когнітивним критерієм студенти виконували перше 

та друге завдання. У першому завданні студенти обирали один із чотирьох 

запропонованих рисунків, які відображали нестандартні ситуації. Обравши 

рисунок, студенти описували його, відповідаючи на поставлені запитання: 

Task I. Look at the pictures (A–D) showing non-routine situations in flight. Choose 

one of them and describe it using the following questions: 
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A)                                                               B) 

 

 

C)                                                                   D) 

 

  

 

 

 

1. What aircraft type is it? 

2. What has happened? 

3. Where do you think this damage occurred? 

4. What do you think caused the damage? 

5. What has happened to the passengers? 

У другому завданні студенти давали відповіді на п’ять поставлених, 

професійно орієнтованих запитань, що стосувалися знання Міжнародних 

документів ІКАО: 

Task II. Write down the answers to the following questions: 

1. What do PAN-PAN and MAYDAY calls mean in aviation? 

2. How many non-routine situations in flight do you know? Describe the actions 

taken by an ATCO in case of emergency. 

3. What is the difference between standard phraseology and plain language? 

4. What do you understand by the following abstract taken from the ICAO Doc.9835:  

«The most critical need for plain language proficiency arises during urgent or emergency 

situations, when inadequate language proficiency simply becomes another barrier to the 

successful conclusion of a flight...» 
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5. Read the dialogue between a pilot and an air traffic controller and underline 

standard phraseology and plain language. In your opinion, what role does plain 

language play in resolving a problem? 

ATC: You will let me know about your intentions for the main landing gear? 

Pilot: UD Wilco. We’ll try to let the gear down again and if it remains up and I’m unable to release 

the nose gear then we’ll land with all three up. 

ATC: Roger. So if you wish you may come for a go around and visual check of your landing gear. 

Pilot: Okay, Roger. 

ATC: UD have you got the field in sight? 

Pilot: UD Affirm. 

ATC: Roger. You will … you will pass over the field and make a low pass over the runway 29 for 

landing gear check. 

6. Finish the following abstract (according to ICAO Doc.9835): 
«Even when using plain language, speakers are required to be...» 

 

Отже, мета першого та другого завдання – виявити рівень 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності за 

когнітивним критерієм, який відповідає таким показникам, як: знання 

звичайної англійської мови в авіаційному контексті; знання щодо виникнення 

можливих варіантів нестандартних ситуацій; знання правил вживання, 

розуміння стандартної фразеології ІКАО та використання звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті. 

Рівні сформованості змістово-практичного компонента професійної 

готовності за операційно-діяльнісним критерієм визначалися за допомогою 

виконання студентами третього та четвертого завдань. У третьому завданні 

студентам пропонувалося прочитати автентичний текст, в якому вилучено 

змістово-смислову інформацію, та заповнити проміжки пропущеними 

словами з поданої таблиці: 

Task III. Read the text and fill in the gaps with the words in the box below. 

a) intervention, b) distributed, c) extinguish, d) threat, e) mechanical 

malfunction, f) vecroring, g) extended, h) filter, i) inability, j) malfunction 

  

Четверте завдання було спрямоване на прослуховування фрагмента 

ведення радіообміну (нестандартної ситуації «Bird strikes» («зіткнення з 

птахами»)) між пілотом та авіадиспетчером. Під час прослуховування 
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фрагмента студенти заповнювали проміжки відповідними пропущеними 

словами: 

Task IV. Listen to a non-standard radioexchange (Bird Strike) in flight and 

complete it with the missing information.  

Виконання п’ятого завдання спонукало майбутніх авіадиспетчерів до 

участі у симульованій рольовій грі (пілот / авіадиспетчер). 

Task V. As an ATC explain how you would assist crew in this case. Situation 

talk: 

You are an ATC. Suddenly captain reports about fuel problems, possible fuel 

leak. One engine is loosing power, fuel low is lower than it is needed. He requests 

immediate landing at the suitable nearest airport. Fuel endurance is only 

30 minutes. Captain needs fire brigade and medical assistance just in case.  

Таким чином, мета третього, четвертого та п’ятого завдань – 

виявити рівні сформованості змістово-практичного компонента професійної 

готовності за операційно-діяльнісним критерієм, який відповідає таким 

показникам: вміння студентів сприймати на слух, читати і розуміти автентичні 

тексти професійно орієнтованого характеру самостійно у визначений 

проміжок часу; вміння ставити запитання та відповідати на них; вдало 

використовувати вивчені лексичні конструкції зі ЗААК під час комунікації та 

здатність застосовувати знання щодо процедури ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

Після проведення передекспериментального зрізу визначили фактичні 

рівні сформованості змістово-практичного компонента професійної 

готовності за такими критеріями: когнітивний та операційно-діяльнісний. 

Отримані дані подаємо у таблиці 3.1.5. 
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Таблиця 3.1.5. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями до проведення формувального експерименту 

 

Критерії 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

К-ть 

студ. 

Серед.

(бал) 

Всього 

(бали) 

(%) К-ть 

студ. 

Серед. 

(бал) 

Всього 

(бали) 

(%) 

 

Когнівний 

Вис. 13 90 1170 40 20 91 1820 58 

Серед. 16 86 1374 47 12 79 953,6 35 

Низ. 4 62 248 13 2 65 130 7 

Разом  33  2792 100 34  2903,6 100 

Серед.бал   84,6    85,4   

 

Операційно- 

діяльнісний 

Вис. 11 90 930 33 7 92 644 22 

Серед. 12 85 912 37 16 75 1209 46 

Низ. 10 61 610 30 11 68 748 32 

Разом  33  2452 100 34  2601 100 

Серед.бал   74,3    76,5   

 

Отже, як видно з поданої таблиці, результати відповідних рівнів 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності 

розподілилися так: у студентів КГ переважає середній та високий рівні за 

когнітивним критерієм, що становив 47 % та 40 % відповідно від загальної 

кількості майбутніх авіадиспетчерів. Що стосується студентів ЕГ, відмічаємо 

домінування високого рівня за когнітивним критерієм, що становить 58 %. 

Проте незважаючи, на те, що більша половина студентів ЕГ має високий 

рівень змістово-практичного компонента професійної готовності за 

когнітивним критерієм, середній рівень займає значну частину — 35%. За 

результатами визначення середнього балу оцінювання груп загалом студентів 

в КГ (84,6 бали) та ЕГ (85,4 бали) після проведення комплексної контрольної 

роботи підтвердили середній рівень сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним критерієм. 

Характеризуючи результати щодо рівнів сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності за операційно-діяльнісним 
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критерієм, який відповідає таким показникам, як знання та вдале 

використання вивчених лексичних конструкцій зі звичайної англійської мови 

в авіаційному контексті під час комунікації, а також уміння і навички усного 

діалогічного спілкування, важливо звернути увагу на те, що високий рівень 

показали лише 33 % студентів в КГ та 22 % в ЕГ. Середній рівень встановлено 

в 37 % студентів в КГ та 46 % в ЕГ. Як видно з поданої таблиці, низький рівень 

спостерігається у студентів КГ та ЕГ, що становить третю частину від 

загальної кількості майбутніх авіадиспетчерів: 30 % у КГ та 32 % в ЕГ. Якщо 

розглядати рівень змістово-практичного компонента професійної готовності 

за операційно-діяльнісним критерієм з огляду на середній бал по групах у 

цілому, то він сягає 74,3 бала в КГ та 76,5 бала в ЕГ, що відповідає середньому 

рівню готовності. 

Таким чином, на підготовчій стадії формувального етапу експерименту 

визначено відповідну базу та кількість учасників для його проведення, 

виявлено фактичні рівні сформованості психологічного та змістово-

практичного компонентів професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів, 

які визначалися за допомогою відповідних методик та проведенням 

передекспериментального зрізу студентів КГ та ЕГ. Це дало змогу перевірити 

та підтвердити впровадженням до фахової підготовки комунікативно-

орієнтованої технології формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях та 

відповідних педагогічних умов. 
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3.2. Оцінка результатів експериментальної перевірки ефективності 

комунікативно-орієнтованої технології формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях 

 

На практичній стадії формувального етапу експерименту 

сформульовано основні завдання: 

− експериментальна перевірка ефективності запропонованих 

педагогічних умов через впровадження комунікативно-орієнтованої 

технології формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; 

− проведення ретестів анкетування та опитування у КГ та ЕГ після 

проведення формувального етапу експерименту; 

− проведення післяекспериментального зрізу на формувальному етапі 

експерименту. 

Для того, щоб виявити ефективність впровадження технології до 

навчального процесу, запропонованої автором у межах навчальної дисципліни 

«Професійна англійська мова», нами було організовано заняття на основі 

різних принципів із використанням різних методів навчання. У першій КГ 

заняття проводилися за принципом традиційного навчання: майбутні 

авіадиспетчери навчалися за програмою, яка не передбачала застосування 

симульованих рольових ігор та поєднання ЗААК та СФ під час ведення 

англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях. У другій ЕГ заняття 

проводилися за запропонованою комунікативно-орієнтованою технологією з 

урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та 

комунікативного підходів до навчання та застосуванням відповідних 

педагогічних умов. Навчання відбувалося у три етапи: пропедевтичний, 

професійно орієнтований, контрольний. 
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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 у кабіні пілота), 

загальноприйнятих скорочень при веденні радіозв’язку та формування вмінь 

щодо відтворювання фразеології радіообміну між авіадиспетчером та пілотом 

у нестандартних ситуаціях; використання звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті в 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, висловлювати думки через уміння 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. 

Протягом формувального етапу експерименту здійснювалося 

проведення ретестів анкетування та опитування у КГ та ЕГ для визначення 

рівнів сформованості психологічного компонента за мотиваційним та 

емоційно-вольовим критеріями відповідно до обраних методик (див. підрозділ 

2.1.). Визначення рівнів сформованості змістово-практичного компонента 

(когнітивного та операційно-діяльнісного) відбувалося за допомогою 

проведення післяекспериментального зрізу. 
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На третій, підсумковій, стадії формувального етапу експерименту 

проведено діагностику рівнів сформованості професійної готовності до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях у студентів ЕГ та КГ. На 

цьому етапі виконувалися такі основні завдання: опрацьовувалися і 

систематизовувалися здобуті експериментальні дані та виконувалася їх 

статистико-математична обробка; узагальнювалися та порівнювалися 

результати щодо дослідження рівнів професійної готовності студентів ЕГ і КГ 

до та після формувального етапу експерименту; формулювалися висновки 

щодо ефективності розробленої комунікативно-орієнтованої технології 

навчання і впливу педагогічних умов на результат професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Розглянемо детальніше отримані результати щодо рівня сформованості 

психологічного та змістово-практичного компонентів професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів в КГ та ЕГ після проведення формувального 

експерименту та проведемо їх порівняльну характеристику. 

Так, першими визначалися рівні сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм з 

використанням методики А. Реана та В. Якуніна (2004). Результати 

опитування студентів КГ та ЕГ після закінчення формувального експерименту 

подаємо у таблиці 3.2.1. 

Таблиця 3.2.1. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм після 

проведення формувального експерименту 

 

Рівні ПГ 

КГ ЕГ  

Різниця 

(%) 
К-ть 

студентів 

 (%) К-ть 

студентів 

(%) 

Високий 15 45,5 28 82 +36,5 

Середній 18 54,5 6 18 -36,5 

Низький 0 0 0 0 0 

Разом 33 100 34 100  
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Дані щодо результату за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм КГ та ЕГ до та 

після проведення формувального експерименту подаємо у порівняльній 

таблиці 3.2.2.  

Таблиця 3.2.2. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм до та після 

проведення формувального експерименту 

 

Групи 

 

Рівні 

Відсоткове 

значення (%) до 

експерименту 

Відсоткове  

значення (%) після 

експерименту 

Різниця 

(%) 

 

КГ 

високий 18 45,5 +27,5 

середній 72 54,5 -17,5 

низький 10 0 -10 

Разом  100 100  

 

ЕГ 

високий 82 84 +2 

середній 18 16 -2 

низький 0 0 0 

Разом  100 100  

 

Різницю результатів за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм КГ та ЕГ до та 

після проведення формувального експерименту відображаємо в діаграмі (рис. 

3.2.1.). 

Рис. 3.2.1. Різниця результатів за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності КГ та ЕГ за мотиваційним критерієм до та 

після проведення формувального експерименту  
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Отже, отримані результати за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за мотиваційним критерієм вказують на 

те, що після проведення формувального експерименту в КГ значно 

збільшилися мотиви щодо вибору майбутньої професії та професійної 

діяльності, що підтверджується зростанням високого рівня (на 27,5 %) та 

відсутністю низького рівня мотивації. Аналізуючи результати за рівнями 

сформованості за мотиваційним критерієм в ЕГ, підсумуємо, що рівень 

мотивації вибору професії та стан задоволеності обраною професією 

перебував на високому рівні до експерименту, що становив 82 % та відповідно 

зріс ще на 2 % після закінчення експерименту. Щодо порівняльної 

характеристики двох груп КГ та ЕГ маємо такі результати: відсоткове 

значення високого рівня мотивації в ЕГ більше на 38,5 %, що вказує на 

ефективність впровадження в освітній процес педагогічної умови 

«мотивування студентів до набуття знань та умінь щодо ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях». 

Другими визначалися рівні сформованості психологічного компонента 

професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм КГ та ЕГ після 

проведення формувального експерименту за методикою «Шкала реактивної 

(ситуативної) і особистісної тривоги» Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна. Результати 

опитування студентів КГ та ЕГ на завершення формувального експерименту 

подано у таблиці 3.2.3. 

Таблиця 3.2.3. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості ситуативної  

та особистісної тривоги після проведення формувального експерименту 

 

 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

СТ 

(ситуатив. 

тривога) 

ОТ 

(особис. 

тривога) 

  СТ  

(ситуатив. 

тривога) 

ОТ 

(особист.  

тривога) 

К-ть 

студ. 

Бали К-ть 

студ. 

Бали К-ть 

студ. 

Бали К-ть 

студ. 

Бали 

Високий 6 104,5 0 0 3 72 9 348 

Середній 6 104,5 18 664 9 217 22 825 
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Низький 21 371,8 15 543,8 22 513,4 3 115,6 

Разом 33 580,8 33 1207,8 34 802,4 34 1288,6 

Серед.бал  17,6  36,6  23,6  37,9 

 

Відсоткові значення за результатами сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм КГ та ЕГ 

після проведення експерименту подаємо у таблиці 3.2.4. 

Таблиця 3.2.4. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм  

після проведення формувального експерименту 

Рівні ПГ КГ ЕГ 
СТ ОТ СТ 

 
ОТ 

К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) К-ть 

студ. 

(%) 

Високий 0 0 12 36 0 0 6 18 

Середній 9 27 12 36 9 27 19 54 

Низький 24 73 9 28 25 73 9 27 

Разом 33 100 33 100 34 100 34 100 

 

Порівняльну характеристику за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм КГ та ЕГ 

до та після проведення експерименту подано у таблиці 3.2.5. 

Таблиця 3.2.5. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм  

до та після проведення формувального експерименту 

 

Групи 

 

Рівні 

СТ ОТ 

% до 

експ. 

% 

після 

експ. 

% 

Різниця 

% до 

експ. 

%  

після 

експ. 

% 

Різниця 

 

КГ 

високий 0 18 +18 36 0 -36 

середній 27 18 -9 36 55 +19 

низький 73 64 -9 28 45 +17 
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  100 100  100 100  

 

ЕГ 

високий 0 9 +9 18 27 +9 

середній 27 27 0 55 64 +9 

низький 73 64 -9 27 9 -18 

  100 100  100 100  

 

При аналізі різниці результатів за рівнями сформованості 

психологічного компонента професійної готовності за емоційно-вольовим 

критерієм КГ та ЕГ, який складається з СТ та ОТ, звертаємо увагу на 

показники низького рівня СТ та ОТ, адже чим нижчі їх показники, тим вищий 

рівень самоконтролю тривоги особистості, що є невід’ємною складовою в 

професійній авіадиспетчерській діяльності. 

Отже, відсоткове значення СТ та ОТ розподілилося так: після 

проведення формувального експерименту показники СТ у КГ становили 64 %, 

що порівняно з показниками до проведення експерименту склало різницю у 

9 %. Такі результати вказують на те, що майбутні авіадиспетчери готові 

контролювати свої емоції під час виникнення екстремальної та стресової 

ситуації. Але, аналізуючи показники ОТ, підсумовуємо, що майбутні 

авіадиспетчери свідомо оцінюють майбутню відповідальність своєї професії, 

що вказує на збільшення показників низького рівня ОТ та становить 17 %.  

Аналізуючи результати СТ та ОТ у ЕГ, маємо такі дані тестування: 

різниця показників низького рівня СТ та ОТ до та після проведення 

формувального експерименту становила відповідно: 9 % та 18 %, що свідчить 

про ефективність впровадження педагогічної умови «”занурення” студентів у 

симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність», що стало 

результатом зменшення показників ситуативної та особистісної тривоги. 

Різниця за результатами сформованості психологічного компонента 

професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм КГ та ЕГ до та після 
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проведення формувального експерименту відображаємо у діаграмі 

(рис. 3.2.2.). 

 

Рис. 3.2.2. Різниця результатів за рівнями сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм КГ та ЕГ 

до та після проведення формувального експерименту  

 

Детальний аналіз відповідей студентів за відповідною методикою 

показав їх упевненість у своїх діях у межах нестандартних ситуацій. Низький 

рівень СТ та ОТ підтверджує позитивні зрушення у рівнях сформованості 

психологічного компонента професійної готовності за емоційно-вольовим 

критерієм майбутніх авіадиспетчерів, що вказує на особливості поведінки та 

стану психічної діяльності людини в різних ситуаціях професійної діяльності. 

Таким чином, сформованість психологічного компонента професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів має такі результати: у студентів КГ 

переважає середній рівень сформованості психологічного компонента 

професійної готовності за мотиваційним критерієм, що свідчить про 

необхідність вдосконалення системи навчання, спрямованої на покращення 
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мотивації у майбутніх спеціалістів УПР. У студентів ЕГ переважає високий 

рівень, що сприяє вмотивованому ставленню до своєї професійної діяльності. 

Студенти КГ та ЕГ підтвердили високий рівень сформованості психологічного 

компонента професійної готовності за емоційно-вольовим критерієм, проте у 

27 % студентів в ЕГ та у 18 % студентів КГ виявлено середній рівень. 

У межах нашого дисертаційного дослідження для визначення рівнів 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності за 

когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями проведено 

післяекспериментальний зріз, який передбачав виконання повторної 

комплексної контрольної роботи майбутніми авіадиспетчерами, результати 

якої подано у таблиці 3.2.6. 

Таблиця 3.2.6. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями після проведення формувального експерименту 

 

Критерії 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

К-ть 

студ. 

Серед. 

(бал) 

Всього 

(бали) 

(%) К-ть 

студ. 

Серед. 

(бал) 

Всього 

(бали) 

(%) 

 

Когнітивний 

Вис. 16 90 1440 48 28 93 2604 83 
Серед. 14 81 1139 44 6 85 510 17 

Низ. 3 71 213 8 0 0 0 0 

Разом  33  2791,8 10

0 

34  3114 100 

Серед.бал   84,6     91,6  

Операційно-

діяльнісний 

Вис. 11 92 1012 32 23 91 2097,2 67 
Серед. 18 76 1362,8 54 9 85 765 26 

Низ. 4 63 252 14 2 70 140 7 

Разом  33  2871 10

0 

34  3002,2 100 

Серед.бал   79,6    88,3   

 

Як видно з поданої таблиці, показник високого та середнього рівнів 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності за 

когнітивним критерієм у студентів КГ склав 48 % та 44 % відповідно. У 
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студентів ЕГ простежується позитивна динаміка змін високого рівня, який 

склав 83 % після проведення експерименту шляхом впроваджених 

педагогічних умов, а саме: 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. Необхідно акцентувати увагу на 

тому, що середній бал оцінювання груп студентів КГ та ЕГ підтвердив 

середній рівень готовності в КГ 84,6 бала та високого рівня в ЕГ 91,6 бала. 

Проаналізувавши результати щодо рівнів сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності за операційно-діяльнісним 

критерієм після проведення формувального експерименту, виявлено, що 

переважають показники середнього рівня у студентів КГ, які складають 54 % 

із загальної кількості студентів на противагу в студентів ЕГ спостерігаємо 

перевагу високого рівня, який складає 67 %. Високий рівень в ЕГ підтверджує 

і середній бал у групі загалом і становить 88,3 бали, що свідчить про 

ефективність впровадження педагогічних умов таких як: занурення студентів 

в симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність та поєднання змісту 

фахових та іншомовних дисциплін у процесі професійної підготовки 

майбутніх авіадиспетчерів.  

Результати за рівнями сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності за когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями 

до та після проведення формувального експерименту подаємо у порівняльній 

таблиці 3.2.7. 
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Таблиця 3.2.7. 

Розподіл студентів КГ та ЕГ за рівнями сформованості змістово-практичного 

компонента професійної готовності за когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями до та після проведення формувального експерименту 

 

 

Групи 

 

  Рівні 

(%) до 

формувального 

експерименту 

(%) після 

формувального 

експерименту 

 

(%)   

Різниця Когнітив- 

ний 

Операційно-

діяльнісний 

Когнітив-

ний 

Операційно-

діяльнісний 

 

КГ 

Високий 40 33 48 32 +8 -1 

Середній 47 37 44 54 -3 +17 

Низький 13 30 8 14 -5 -16 

 

ЕГ 

Високий 58 22 83 67 +25 +45 

Середній 35 46 17 26 -18 -20 

Низький 7 32 0 7 -7 -25 

 

Дані таблиці засвідчують, що високий рівень сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності за когнітивним та 

операційно-діяльнісними критеріями в ЕГ зріс відповідно на 25 % та 45 %, а 

середній рівень знизився на 7 % та 25 %. У студентів КГ значних змін щодо 

високого рівня не відбулося, зафіксовано лише збільшення на 8 % показників 

за когнітивним критерієм, виявлено зменшення низького рівня на 16 % та 

збільшення середнього рівня на 17 % за операційно-діяльнісним критерієм. 
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Підтвердження зазначених вище результатів ілюстровано на діаграмі 

3.2.3. 

 

Рис. 3.2.3. Різниця результатів за рівнями сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності КГ та ЕГ за когнітивним та 

операційно-діяльнісним критеріями до та після проведення формувального 

експерименту.  

 

Таким чином, ефективність освітнього процесу, організованого за 

комунікативно-орієнтованою технологією формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях, перевірено за допомогою визначення рівнів сформованості 

психологічного та змістово-практичного компонентів професійної готовності 

студентів контрольної та експериментальної груп. Детальніше ці результати 

подано в узагальненій таблиці 3.2.8. 
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Таблиця 3.2.8. 

Результати сформованості психологічного та змістово-практичного 

компонентів професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів КГ та ЕГ  

до та після проведення експерименту 

 
Критерії 

 

КГ до  

експ. 
КГ після  

експ. 
Різниця 

   % 

ЕГ до  

експ. 
ЕГ після 

експ. 
Різниця 

% 

Рівень % Рівень % Рівень % Рівень % 

1.Мот. 

 

вис. 18 вис. 45,5 +27,5 вис. 82 вис. 84 +2 

серед. 72 серед. 54,5 -17,5 серед. 18 серед. 16 -2 

низ. 10 низ. 0 -10 низ.   0 низ.   0 0 

2.Ем.-

вол. 

вис. 0 вис. 18 +18 вис.   0 вис.   9 +9 

серед. 27 серед. 18 -9 серед. 27 серед. 27 0 

низ. 73 низ. 64 -9 низ. 73 низ. 64 -9 

3.Ког. вис. 40 вис. 48 +8 вис. 58 вис. 83 +25 

серед. 47 серед. 44 -3 серед. 35 серед. 17 -18 

низ. 13 низ. 8 -5 низ.  7 низ.   0 -7 

4.Опер.-

діял. 

вис. 33 вис. 32 -1 вис. 22 вис. 67 +45 

серед. 37 серед. 54 +17 серед. 46 серед. 26 -20 

низ. 30 низ. 14 -16 низ. 32 низ.  7 -25 

 

Як видно з поданої таблиці, спостерігаємо тенденцію зростання 

показників середнього рівня сформованості компонентів психологічної та 

змістово-практичної готовності у студентів КГ. Так, наприклад, за операційно-

діяльнісним критерієм – на 17 %. Спостерігаємо незначне збільшення 

високого рівня за когнітивним критерієм – (+8 %), емоційно-вольовим 

критерієм  – ( +18 %) та мотиваційним критерієм – (+27,5 %). 

У студентів ЕГ після навчання за впровадженою технологією переважає 

високий рівень усіх компонентів майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну в нестандартних ситуаціях. Так, психологічний компонент за 

мотиваційним критерієм, маючи високий рівень в ЕГ до проведення 

експерименту, зріс ще на 2 % після його проведення. Емоційно-вольовий 

критерій, за яким визначалися особистісна та ситуативна тривоги на початку 

експерименту, мав низькі показники тривоги, що характеризувало студентів 

як таких, які не повністю усвідомлюють відповідальність своєї майбутньої 

професії. Після проведення експерименту показники тривоги зросли на 9 %, 
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що підтверджує усвідомлення студентами виникнення можливих 

нестандартних ситуацій під час ведення радіообміну.  

Показники рівнів сформованості змістово-практичного компонента 

професійної готовності за когнітивним критерієм мають тенденцію до 

зростання високого рівня. Так, 25 % становить різниця до та після проведення 

експерименту у студентів ЕГ щодо процедури ведення радіообміну та знань зі 

звичайної англійської мови в авіаційному контексті. Здатність застосовувати 

знання щодо процедури ведення радіообміну та знання зі звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті на практиці підтверджує зростання 

високого рівня змістово-практичного компонента за операційно-діяльнісним 

критерієм після проведення експерименту на 45 % та зменшення середнього 

та низького рівня відповідно на 20 % та 25 %. Майбутні авіадиспетчери 

підтвердили вдале оволодіння професійними навичками та вміннями, які є 

необхідними для виконання завдань під час ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

Перевірка результативності проведеної дослідно-експериментальної 

роботи здійснювалася на основі порівняльного аналізу кількісних та якісних 

змін показників експериментальної та контрольної груп на початку 

формувального етапу проведеного експерименту та після його завершення. 

Результати дослідження подано в таблиці 3.2.9. 

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 
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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 3.2.9. 

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 % % осі

б 
% 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 3.2.4. 

Рис. 3.2.4. Результати дослідження сформованості професійної готовності до 

ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях студентів ЕГ і КГ після 

формувального експерименту 
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Для визначення статистичної достовірності відмінностей показників 

рівнів сформованості професійної готовності в ЕГ та КГ розрахуємо t-критерій 

Стьюдента на основі даних таблиці 3.2.8. за формулою: 

𝑡емп. =
(𝑥 − 𝑦)

𝑆𝑑
 

де 𝑥 та 𝑦 середнє арифметичне значення КГ та ЕГ; 

Sd – стандартне відхилення, яке розраховуємо за формулою: 

Sd=√
∑(𝑥1−𝑥)2+∑(𝑦1−𝑦)2

(𝑛1+𝑛2−2)
∙

(𝑛1+𝑛2)

(𝑛1∙𝑛2)
; 

де 𝑛1 і 𝑛2 – обсяги вибірок в КГ та ЕГ; 

∑(𝑥1 − 𝑥)2 та ∑(𝑦1 − 𝑦)2 – середні квадратичні відхилення. 

Розрахуємо t-критерій Стьюдента професійної готовності за 

мотиваційним, емоційно-вольовим, когнітивним та операційно-діяльнісним 

критеріями. Для перевірки гіпотези спочатку було розраховано середні рівні 

сформованості в КГ та ЕГ та відповідне квадратичне відхилення: 

за мотиваційним критерієм: 

1. 𝑥 − 𝑦 = 4,74 − 4,18 = 0,5 

𝑆𝑑 = √
110,15 + 301,11

65
∙

67

1122
= 0,15 

𝑡емп. =
0,56

0,15
= 3,73 

 

за емоційно-вольовим критерієм: 

2.  𝑥 − 𝑦 = 11,59 − 5,66 = 5,93 

𝑆𝑑 = √
21 615,28 + 25 303,08

65
∙

67

1122
= 1,61 

𝑡емп. =
5,93

1,61
= 3,68 

 

за когнітивним критерієм: 

3.    𝑥 − 𝑦 = 91,6 − 84,6 = 7,0 
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𝑆𝑑 = √
3122,10 + 11785,30

65
∙

67

1122
= 0,91 

𝑡емп. =
7,0

0,91
= 7,69 

 

за операційно-діяльнісним критерієм: 

  

4. 𝑥 − 𝑦 = 88,3 − 79,6 = 8,7 

𝑆𝑑 = √
6078,06 + 27212,96

65
∙

67

1122
= 1,36 

𝑡емп. =
8,7

1,36
= 6,40 

 

Дані для розрахунку критерія Стьюдента та результати подаємо у 

таблиці 3.2.10. 

 

Таблиця 3.2.10. 

 

Критерії ЕГ КГ ЕГ КГ t 

емп. 

t кр. 

0, 05 

t кр. 

0,01 

 

𝑥 𝑦 (𝑥1 − 𝑥)2 (𝑦1 − 𝑦)2 

мотиваційний 4,74 4,18  110,15 301,11 3,73 2,0 2,6 

емоційно-

вольовий 

11,59 5,66  21615,28 25303,08 3,68 2,0 2,6 

когнітивний 91,6 84,6 3122,10 11785,30 7,69 2,0 2,6 

операційно-

діяльнісний 

88,3 79,6 6078,06 27212,96 6,40 2,0 2,6 

 

Розрахуємо кількість ступенів свободи:  

𝑛1 +𝑛2-2 =33+34-2=65 

При рівні значущості 0,05 та 0,01 і 65 ступеню свободи табличне значення 

t-критерію відповідно дорівнює 2,0 та 2,6, тобто фактичне значення t-критерію 

Стьюдента за мотиваційним (3,73), емоційно-вольовим (3,68), когнітивним 

критерієм (7,69) та операційно-діяльнісним (6,40) суттєво перевищує 

табличне. Отже, можна зробити висновок про те, що виявлені відмінності між 

середніми показниками професійної готовності є достовірними. Виявлено, що 

різниця в рівнях професійної готовності студентів ЕГ і КГ статистично 
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значуща, що свідчить про ефективність педагогічних умов, реалізованих за 

розробленою комунікативно-орієнтованою технологією формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях. 

За допомогою критерію Стьюдента подана кількісна оцінка отриманих 

результатів. Здійснення порівняння отриманих даних щодо сформованості 

психологічного та змістово-практичного компонентів професійної готовності 

в КГ та ЕГ дало нам змогу зробити якісну оцінку результатів. Отримані 

результати якісної оцінки подано в таблиці 3.2.11. 

Таблиця 3.2.11. 

Якісна оцінка результатів сформованості професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях після 

проведення експерименту 

 

Показники критеріїв 

Динаміка зростання рівнів сформованості показників % 

 

КГ 

 

ЕГ 

високий середній низький високий середній низький 

Мотиваційний: 

інтерес до майбутньої 

авіадиспетчерської 

діяльності; стан 

задоволеності 

обраною професією. 

27,5 -17,5 -10 +2 -2 0 

Емоційно-вольовий: 

здатність до свідомої 

регуляції поведінки 

під час нестандартних 

ситуацій в польоті.  

18 -9 -9 9 0 -9 

Когнітивний: 

сукупність знань, 

необхідних для 

процедури ведення 

радіообміну в 

стандартних та 

нестандартних 

ситуаціях; знань зі 

звичайної англійської 

8 -3 -5 25 -18 -7 
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мови в авіаційному 

контексті та 

фразеології 

радіообміну. 

Операційно-

діяльнісний: здатність 

застосовувати знання, 

вміння та навички на 

практиці. 

-1 +17 -16 45 -20 -25 

 

Порівняльні дані засвідчують, що особливо помітною у майбутніх 

авіадиспетчерів в ЕГ є динаміка за когнітивним (25%) та операційно-

діяльнісним (45%) критеріями, що вказує на сукупність знань, умінь та 

навичок, які дають змогу ефективно здійснювати ведення радіообміну 

англійською мовою; володіння такими видами мовленнєвої діяльності, як 

аудіювання, говоріння, читання та письмо, як засобом спілкування у 

професійній діяльності; здатність та готовність майбутніх авіадиспетчерів 

ефективно використовувати звичайну англійську мову в авіаційному контексті 

та фразеологію радіообміну під час стандартних та нестандартних ситуацій; 

накопичення знань щодо моделювання різних нестандартних ситуацій при 

управлінні повітряним рухом та їх вирішення англійською мовою. Водночас у 

майбутніх авіадиспетчерів спостерігається зростання інтересу до майбутньої 

професійної діяльності та бажання її здійснювати. Крім того, відмічаємо зміни 

щодо позитивної динаміки показників емоційно-вольового критерію, а саме 

здатності до прийняття вольових та відповідальних рішень у подоланні різних 

нестандартних ситуацій та бути готовими до їх наслідків. 

Щодо майбутніх авіадиспетчерів контрольної групи за відповідними 

критеріями відзначаємо також позитивну динаміку, але, як видно за даними 

таблиці, вона не є значною порівняно зі студентами експериментальної групи. 

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 
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урахуванням комунікативно-орієнтованої технології формування такої 

готовності. 

У наступному підрозділі представимо методичні рекомендації 

викладачам із формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 

до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях за допомогою професійно-

орієнтованих технологій навчання. 

 

3.3. Методичні рекомендації викладачам щодо формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну 

у нестандартних ситуаціях 

 

Здійснений теоретичний аналіз наукової літератури дав змогу 

встановити, що формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях є процесом 

створення умов для оволодіння ними професійно значущими та особистісними 

якостями, що необхідні для досягнення поставлених фахових цілей 

стратегічного плану шляхом якісного виконання системи професійних дій 

авіадиспетчера, зокрема ведення англомовного радіообміну з екіпажем 

повітряного судна. Відповідно найважливіше забезпечити ефективність 

організації освітнього процесу у льотних закладах вищої освіти, що залежить 

від керівної ролі викладача.  

У сучасних умовах гострою залишається проблема пошуку 

оптимальних шляхів формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення англомовного радіообміну у нестандартних 

ситуаціях, адже їх робота є складною і відповідальною. Вона вимагає 

відповідної освіти, професійної майстерності, пов’язана з високим рівнем 

володіння англійською мовою та набуттям студентами мовленнєвих навичок 

і вмінь спілкування англійською мовою в різноманітних ситуаціях 

професійної діяльності.  
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Розроблення методичних рекомендацій передбачає представлення 

поетапності застосування відповідних педагогічних умов у процесі фахової 

підготовки, які впливають на ефективність процесу формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну в 

нестандартних ситуаціях: мотивування студентів до набуття знань та умінь 

щодо ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях; поєднання змісту 

фахових та іншомовних дисциплін під час професійної підготовки майбутніх 

авіадиспетчерів; урахування цілей та стандартів ІКАО щодо мовної 

підготовки фахівців авіадиспетчерського складу; «занурення» студентів у 

симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність. Отже, є необхідність 

укладання методичних рекомендацій щодо створення визначених 

педагогічних умов шляхом відбору відповідних технологій навчання, 

спрямованих на формування всіх структурних компонентів професійної 

готовності: психологічного та змістово-практичного.  

Методичні рекомендації призначені для викладачів авіаційних закладів 

вищої освіти. Подана інформація допоможе науково-педагогічним 

працівникам підібрати найбільш ефективні професійно орієнтовані технології 

навчання та відповідні педагогічні умови для формування професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. У методичних рекомендаціях особливе місце відводиться 

ознайомленню з інформаційно-комунікаційними технологіями, а зокрема, 

мультимедійними презентаціями під час фахової підготовки студентів. 

Мета методичних рекомендацій – надати допомогу викладачам щодо 

формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

Особливо важливо розвивати позитивну мотивацію до вивчення 

англійської мови у студентів, а також формувати здатність і готовність до 

ведення англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях. Більш 

успішному формуванню професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів 
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сприяє використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на 

практичних заняттях із дисципліни «Професійна англійська мова». 

Пропонуємо розглянути визначення ІКТ у системі навчання. ІКТ — це 

сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, 

опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і 

матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності. 

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від 

традиційних форм навчання та подолати монотонність заняття при 

формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів при 

навчанні англійської мови (Чумак, 2015). 

Використання засобів ІКТ на практичних заняттях із професійної 

англійської мови охоплюють: 

− освітні ресурси Інтернету; 

− електронні словники і довідники; 

− DVD- та CD-диски; 

− відео- та аудіотехніку; 

− мультимедійні презентації. 

Рекомендуємо застосовувати мультимедійні презентації у викладанні 

професійної англійської мови, що дасть можливість знайти нові підходи до 

розроблення і представлення навчальних матеріалів. Упровадження 

мультимедійної презентації у процес викладання професійної англійської 

мови у льотних закладах вищої освіти дасть можливість поліпшити якість 

навчання та сформувати високий рівень професійної готовності майбутнього 

авіадиспетчера. 

Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно 

використовують на заняттях з англійської мови для здійснення наочного 

супроводу процесу навчання. Використання презентацій на заняттях дає 

змогу:  
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− змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, 

інтерактивну, заглиблену в спілкування;  

− формувати здатність висловлюватися, висловлювати думки через 

уміння слухати, читати, говорити і писати англійською мовою; 

− підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям 

для набуття практичних умінь (Чумак, 2015). 

Під час практичних занять із майбутніми авіадиспетчерами 

використовуємо програму MS Power Point для створення мультимедійної 

презентації. 

Вважаємо, що використання мультимедійних презентацій на 

практичних заняттях із майбутніми авіадиспетчерами допомагає сформувати 

психологічний та змістово-практичний компоненти професійної готовності до 

ведення англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях за такими 

критеріями: мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний та операційно-

діяльнісний.  

Таким чином, дидактичними завданнями мультимедійних презентацій 

є: 

− посилення мотивації навчання; 

− урізноманітнення форм подання інформації; 

− створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» 

студентів у симульовану професійну авіадиспетчерську діяльність; 

− удосконалення навичок володіння комп’ютером; 

− підвищення рівня володіння англійською мовою; 

− створення сприятливого психологічного клімату; 

− застосування професійно орієнтованих технологій навчання (ігрові 

технології; технологія навчання у співпраці або кооперативне навчання; 

технології проблемного навчання; інтерактивні технології; інформаційно-

комунікаційні технології тощо). 
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Розглянемо детальніше кожну з професійно орієнтованих технологій 

навчання, які реалізуються за допомогою мультимедійної презентації.  

Ігрові технології навчання пропонуємо реалізовувати через «занурення» 

майбутніх авіадиспетчерів у симульовану професійну авіадиспетчерську 

діяльність. Студентам необхідно обрати ролі пілота / авіадиспетчера та взяти 

участь у відповідній нестандартній ситуації. Студентам подається орієнтовний 

план, на основі якого вибудовується послідовність рольової гри. 

За допомогою ігрових технологій у майбутніх авіадиспетчерів 

формуються вміння: 

− брати участь у симуляції професійно орієнтованої ситуації та 

складати діалог за матеріалом відповідної теми, що вивчається; 

− відтворювати фразеологію радіообміну між авіадиспетчером та 

пілотом у нестандартній ситуації; 

− використовувати звичайну англійську мову в авіаційному контексті 

в нестандартній ситуації; 

− переключатися у форматі «білінгва». 

Для того, щоб реалізувати кооперативне навчання (КН), 

використовуємо метод проекту у поєднанні з ІКТ, який дає студентам змогу 

на практиці застосовувати свої знання, уміння, навички та є однією з форм 

дослідницької та пізнавальної діяльності. Метою навчання за цим методом є 

надання студенту можливостей вільно висловлювати власні думки.  

Після опрацювання навчальних тем в авіаційному контексті студентам 

пропонується у межах самостійної роботи підготувати презентації з 

відповідної проблематики. Тему презентації, як правило, студенти обирають 

самостійно, але викладач може обмежити вибір шляхом добору відповідної 

проблематики. Захищається завдання як усна презентація. 
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Вимоги до презентації:  

− джерело інформації повинно бути автентичним, неперекладним 

(інтернет-ресурс, газета, журнал, монографія тощо); студентові в жодному разі 

не варто самостійно перекладати матеріал англійською мовою;  

− інформація повинна бути адаптована студентом до усної презентації 

з демонстрацією слайдів у Power Point;  

− перед презентацією студент повинен ознайомити присутніх із 

ключовими словами, а також зі складними поняттями у форматі 

«термін−визначення»;  

− під час презентації студент не може читати текст – він повинен 

розповідати. 

Таким чином, створюючи свою презентацію, студенти поєднують всі 

види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, говоріння та аудіювання. Щоб 

підібрати необхідний матеріал для своєї презентації, вони мають переглянути 

різну наукову, професійно орієнтовану, галузеву літературу, попрацювати з 

довідниками та словниками.  

Тексти зі слайдів також використовуються для читання, що сприяє 

формуванню лексичних, граматичних та фонетичних навичок. 

Завдяки технології КН у майбутніх авіадиспетчерів формуються 

вміння: 

− укладати повідомлення за матеріалом теми, що вивчається; 

− вільно обговорювати тему, що вивчається; 

− ставити запитання та відповідати на них; 

− готувати презентацію з тематики відповідної нестандартної ситуації. 

Використання інтерактивних технологій при навчанні іноземної мови 

сприяє комунікативно-орієнтованій спрямованості освітнього процесу, що 

значно поліпшує якість подання матеріалу та ефективність його засвоєння. 

Впровадження інноваційних технологій збагачує зміст професійної 

підготовки, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови з боку 
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студентів і приводить до більш тісної співпраці між викладачем і студентами 

(Нікітіна, 2012). За допомогою комп’ютерної програми Power Point можна 

розробити різноманіття вправ інтерактивного спрямування, які мають такий 

вид: 

Так, запитання дискусійного характеру мотивують студентів до 

вивчення нової теми. На екрані один за одним з’являються запитання, які 

студенти обговорюють. Якщо студенти невпевнені у відповіді хоча б на одне 

із запитань, то на екрані з’являється правильна відповідь, що сприяє 

візуалізації вправи і відповідно позитивно впливає на мотивацію та 

зацікавленість студентів. Відомо, що шляхом збільшення наочності 

запропонованого матеріалу відбувається більш плідна інтерактивна взаємодія 

(Нікітіна, 2012). 

Отже, використання інтерактивних технологій навчання сприяє 

формуванню таких умінь майбутніх студентів-авіадиспетчерів, як: брати 

участь у бесіді-обговоренні; ставити запитання та відповідати на них. 

На основі використання відеометоду та методу презентації автентичних 

аудіоматеріалів залучаємо потенціал інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання. Відеометод – це високоефективна можливість подання інформації, 
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оскільки основною його перевагою є наочність інформації, яка є більш 

доступною для сприйняття, легше і швидше засвоюється (Нікітіна, 2012).  

Студентам пропонується переглянути відео «Miracle on the Hudson (US 

Airways Flight 1549)» та відповісти на запитання після закінчення перегляду. 

Після кожного запитання та відповіді на нього студенти мають змогу побачити 

всі правильні відповіді, які з’являються на екрані: 

Відзначимо, що ключовою перевагою відеозанять є те, що студенти 

мають візуальний контекст тієї інформації, що подається у відео. Таким 

чином, фактори, які впливають на вміння сприймати та розуміти на слух, 

використовуються на заняттях із професійної англійської мови, а саме: 

візуальне сприйняття спікера та усвідомлення особливостей професійного 

середовища. 

Акцентуємо увагу на тому, що, створюючи професійно орієнтовані 

відеоматеріали для використання на заняттях із професійної англійської мови, 

необхідно враховувати специфіку професійного середовища та сутність 

авіаційної професії. 
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Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводу дає 

можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності студентів 

під час вивчення англійської мови. Відомо, що ефективність навчання 

збільшується у разі використання наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби 

об’єднують відео-, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії 

(Клачкова, 2005). 

Для того, щоб удосконалити уміння аудіювання на основі автентичних 

звукових записів, майбутнім авіадиспетчерам пропонується прослухати 

аудіотекст про наслідки та можливі дії авіадиспетчера під час виникнення 

нестандартної ситуації: 

Отже, за допомогою ІКТ навчання формуються такі вміння у майбутніх 

авіадиспетчерів: 

− розуміти на слух монологічне та діалогічне мовлення на основі 

автентичного відеоматеріалу; 

− сприймати на слух та відтворювати прослуханий матеріал; 

− передавати у письмовій формі здобуту під час прослуховування 

інформацію англійською мовою. 

Технології проблемного навчання реалізуються через іншомовні 

пошуково-ігрові та проблемні завдання. Проблемне навчання — система 
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методів навчання, за якої студенти отримують знання не шляхом заучування і 

запам’ятовування їх у готовому вигляді, а в результаті розумової роботи над 

вирішенням проблем і проблемних завдань, побудованих на отриманому 

матеріалі, що вивчається. Проблемне навчання використовується як на стадії 

введення навчального матеріалу, так і на стадії його закріплення в процесі 

мовної практики на різних етапах навчання студентів (Резнік, 2013, с. 208–

209). 

Завдання проблемного характеру допомагають оволодіти основною 

термінологією з фахової теми шляхом добору синонімів, визначень до 

відповідних слів, використанням дискусійних запитань. З-поміж проблемних 

завдань можуть бути, власне, запитання, практичні завдання тощо: 

 

Після самостійної роботи над зазначеними завданнями студенти 

перевіряють правильність виконаних завдань за допомогою ключів, що 

з’являються на екрані. 

Наступне завдання має на меті ознайомити студентів із новими словами 

та їх визначеннями англійською мовою, які найчастіше використовуються у 

спеціальній, галузевій, науково-технічній літературі: 
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Під час прослуховування автентичного аудіотексту студенти 

заповнюють речення з пропущеною інформацією:  
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Після аудіювання студенти дають пояснення до відповідних висловів, 

які взяті з тексту: 

 

Іншим завданням проблемного характеру може бути аудіофрагмент 

ведення радіообміну між пілотом та авіадиспетчером. Студентам 

пропонується прослухати аудіофрагмент нестандартної ситуації та заповнити 

пропуски в ньому, після цього з’являються правильні відповіді на екрані: 
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Це завдання стає стимулом для виконання студентами симульованої 

рольової гри (пілот / авіадиспетчер): 

 

Отже, за допомогою технологій проблемного навчання у майбутніх 

авіадиспетчерів формуються такі вміння: 

− усне мовлення (аудіювання та говоріння); 

− сприйняття на слух та відтворення прослуханого матеріалу; 

− вдале використання вивчених лексичних конструкцій під час 

комунікації; 

− застосовування вивченої термінології при складанні повідомлень за 

темою. 

Фахові знання й професійно значущі уміння, що формуються у 

результаті теоретичної й практичної підготовки, набуті студентами на основі 

запропонованих професійно орієнтованих технологій навчання, сприяють 

розвитку професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях. 
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Висновки до третього розділу 

 

Дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

передбачало перевірку ефективності педагогічних умов і моделі формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях з урахуванням особливостей комунікативно-

орієнтованої технології формування такої готовності.  

Експериментальна робота проводилася протягом 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).  
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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 протягом 

пропедевтичного, професійно орієнтованого та контрольного етапів.  

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 закінчення. 

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов 

засвідчила позитивні зміни в рівнях сформованості професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях. 

У майбутніх авіадиспетчерів експериментальної групи після проведення 

формувального експерименту прослідковується зростання високого рівня 

сформованості професійної готовності до ведення радіообміну у 
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нестандартних ситуаціях (з 55,17 % до 72,50 % (+17,33 %)), та зменшення 

показників середнього рівня (з 34,83 % до 23,33 % (-11,50 %)) та низького 

рівня (10,00 % до 4,17 % (-5,83 %)). У контрольній групі відповідні рівні не 

зазнали суттєвих змін: високий (-0,75 %), середній (+3,33 %), низький (-

2,58 %). 

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. 

Методичні рекомендації дають викладачам можливість сформувати 

професійну готовність майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях за допомогою запропонованої комунікативно-

орієнтованої та інших професійно орієнтованих технологій навчання. 

 

Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, 

опубліковані (Васюкович, 2017). 
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ЗАГАЛЬНІ 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, натомість питання їхньої 

готовності до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях як у змістовому, 

так і технологічному аспектах залишаються 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 
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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 у 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 
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(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, 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 у 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 у 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. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективними вбачаються використання інноваційних технологій під час 

професійної підготовки фахівців авіаційного профілю. 
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ДОДАТОК А 

Шкала оцінювання рівнів володіння мовою для ведення радіотелефонного зв’язку  

РІВЕНЬ  

ВИМОВА діалект 

та/або акцент, 

зрозумілий для 

авіаційної 

спільноти  

СТРУКТУРА відповідні 

граматичні структури та 

побудова речення 

визначаються 

лінгвістичними 

функціями, що 

відповідають 

конкретному завданню  

ЛЕКСИКОН 
(ЗАПАС СЛІВ)  

ВІЛЬНІСТЬ 

ВОЛОДІННЯ 

МОВОЮ  

РОЗУМІННЯ  СПІЛКУВАННЯ  

1  2  3  4  5  6  7  

ЕКСПЕРТНИЙ 

РІВЕНЬ 

6  

Вимова, наголос, 

ритм та інтонація, 

хоча і можуть 

знаходитися під 

впливом рідної 

мови або 

регіональних 

особливостей, 

практично ніколи 

не 

перешкоджають 

розумінню  

Постійне дотримування 

простих і складних 

граматичних 

конструкцій та побудови 

речень  

Запас слів та 

правильність їх 

застосування є 

достатніми для 

ефективного 

спілкування 

широким колом 

знайомих та 

незнайомих тем. 

Лексикон 

ідіоматичний, 

насичений 

нюансами та 

стилістично 

забарвлений  

Спроможність 

природно та 

невимушено 

говорити протягом 

довгого часу. 

Мову 

урізноманітнено 

стилістично, 

наприклад для 

підкреслення 

окремих моментів. 

Правильно і легко 

використовуються 

структурні 

елементи мови та 

зв'язки  

Упевнене 

розуміння 

практично в усіх 

ситуаціях, уключно 

з розумінням 

лінгвістичних та 

культурних 

особливостей  

Легке спілкування 

у майже всіх 

ситуаціях. 

Сприймання 

словесних реплік 

й невербальних 

сигналів та 

відповідне 

реагування на 

них  

ВИСОКИЙ 

РІВЕНЬ 

5  

Вимова, наголос, 

ритм та інтонація, 

незважаючи на 

вплив рідної мови 

Постійне дотримування 

базових граматичних 

конструкцій та побудови 

речень. Спроби 

Запас слів та 

правильність їх 

застосування є 

достатніми для 

Спроможність 

відносно легко 

говорити протягом 

довгого часу на 

Точне розуміння 

загальних, 

конкретних та 

пов'язаних з 

Негайне 

реагування, 

доречне та 

інформативне. 
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або регіональних 

особливостей, 

лише інколи 

перешкоджають 

розумінню  

застосовувати складні 

конструкції, але з 

помилками, які іноді 

перекручують зміст  

ефективного 

спілкування на 

загальні, конкретні 

та пов'язані з 

роботою теми. 

Упевнено та 

правильно 

використовуються 

перефразування. 

Іноді 

застосовуються 

ідіоми  

знайомі теми, 

проте мову не 

урізноманітнено 

стилістично. 

Використовуються 

відповідні 

структурні 

елементи або 

зв'язки  

роботою тем та 

практично повне 

розуміння в разі 

виникнення у 

промовця 

лінгвістичних чи 

ситуативних 

ускладнень або при 

неочікуваному 

повороті подій. 

Сприймання 

різноманітних 

мовних варіацій 

(діалектів та/або 

акцентів) або 

стилістичних 

рівнів  

Ефективно 

підтримує діалог 

"промовець - 

слухач"  

РОБОЧИЙ 

РІВЕНЬ 

4  

Вимова, наголос, 

ритм та інтонація 

знаходяться під 

впливом рідної 

мови або 

регіональних 

особливостей, але 

лише в окремих 

випадках 

перешкоджають 

розумінню  

Основні граматичні 

конструкції та побудова 

речень 

використовуються уміло 

і зазвичай свідомо. 

Можливі помилки, 

зокрема, у незвичних або 

неочікуваних ситуаціях, 

але вони рідко 

впливають на розуміння  

Запас слів та 

правильність їх 

застосування є 

достатніми для 

ефективного 

спілкування на 

загальні, конкретні 

та пов'язані з 

роботою теми. У 

незвичних або 

неочікуваних 

ситуаціях у разі 

відсутності 

достатнього запасу 

слів можуть часто 

Підтримання 

розмови протягом 

певного часу у 

відповідному 

темпі. Іноді 

вільність мови 

порушується при 

переході від 

використання 

стандартних 

зворотів або 

вивчених 

шаблонних 

мовних 

конструкцій до 

спонтанного 

В основному 

правильне 

розуміння 

загальних, 

конкретних та 

пов'язаних з 

роботою тем, коли 

акцент або варіації 

є достатньо 

зрозумілими для 

міжнародної 

спільноти 

користувачів. У 

разі виникнення у 

промовця 

лінгвістичних або 

Реагування 

зазвичай негайне, 

доречне та 

інформативне. 

Ініціювання та 

підтримання 

обміну навіть у 

разі неочікуваного 

повороту подій. 

Правильне 

усування явного 

непорозуміння із 

застосуванням 

перевірок, 

підтверджень та 

уточнень  
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використовуватися 

перефразування  

спілкування, але 

це не 

перешкоджає 

ефективному 

спілкуванню. В 

обмеженому об'ємі 

можуть 

використовуватися 

емфатичні 

елементи або 

зв'язки. Слова-

паразити не 

перешкоджають 

розумінню  

ситуативних 

ускладнень, або при 

неочікуваному 

повороті подій 

зміст може бути 

менш зрозумілим 

або потребуватиме 

уточнення  

РІВЕНЬ НИЖЧЕ 

РОБОЧОГО 

3  

Вимова, наголос, 

ритм та інтонація 

знаходяться під 

впливом рідної 

мови або 

регіональних 

особливостей та 

часто 

перешкоджають 

розумінню  

Відхилення від 

належних основних 

граматичних структур та 

від правильної побудови 

речень у передбачуваних 

ситуаціях. Помилки 

часто впливають на 

розуміння  

Запас слів та 

правильність їх 

використання 

зазвичай достатні 

для ефективного 

спілкування на 

загальні, конкретні 

та пов'язані з 

роботою теми, але 

лексикон 

обмежений, а добір 

слів часто 

неправильний. 

Нездатність 

висловити 

правильно думку 

іншими словами 

через нестачу 

запасу слів  

Підтримання 

розмови протягом 

певного часу, але 

часто трапляються 

неправильна 

побудова фраз та 

довгі паузи. 

Невпевненість або 

повільне 

розуміння мови 

може 

перешкоджати 

ефективному 

спілкуванню. 

Слова-паразити 

інколи заважають 

розумінню  

Часто правильне 

розуміння 

загальних, 

конкретних та 

пов'язаних з 

роботою тем, коли 

акцент або інша 

особливість 

мовлення є 

загальнозрозумілою 

для міжнародної 

спільноти 

користувачів. 

Можливі випадки 

непорозуміння 

лінгвістичних або 

ситуативних 

особливостей, або 

за умов 

Реакція іноді 

негайна, доречна 

та інформативна. 

Відносна легкість 

в ініціюванні та 

підтримці 

спілкування на 

знайомі теми та в 

очікуваних 

ситуаціях. У разі 

неочікуваного 

повороту подій 

взаємодія в 

основному 

неадекватна  
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неочікуваного 

повороту подій  

ПОЧАТКОВИЙ 

РІВЕНЬ 

2  

Вимова, наголос, 

ритм та інтонація 

знаходяться під 

сильним впливом 

рідної мови або 

регіональних 

особливостей, що 

зазвичай 

перешкоджає 

розумінню  

Наявна здатність 

оперувати обмеженою 

кількістю простих, 

завчених граматичних 

конструкцій та речових 

шаблонів  

Запас слів 

обмежений і 

складається тільки 

з окремих слів та 

засвоєних фраз  

Застосування 

коротких, 

ізольованих, 

завчених фраз з 

частими паузами 

та 

використовування 

слів-паразитів, які 

перешкоджають 

розумінню при 

виборі виразів та 

артикуляції менше 

знайомих слів  

Розуміння 

обмежене 

окремими, 

вивченими 

фразами, коли вони 

ретельно та 

повільно 

артикулюються  

Реакція 

уповільнена та 

часто 

неадекватна. 

Спілкування 

обмежується 

простим обміном 

звичайною 

інформацією  

РІВЕНЬ НИЖЧЕ 

ПОЧАТКОВОГО 

1  

Знання на рівні 

нижче 

початкового  

Знання на рівні нижче 

початкового  

Знання на рівні 

нижче 

початкового  

Знання на рівні 

нижче 

початкового  

Знання на рівні 

нижче початкового  

Знання на рівні 

нижче 

початкового  

Примітки: 
1. Робочий рівень 4 є мінімально необхідним для ведення радіотелефонного зв'язку. Рівні від 1 до 3 (включно) описують відповідно рівень нижче 

початкового, початковий рівень та рівень нижче робочого, які характеризують рівень знання нижче вимог ICAO до знання мов. Рівні 5 та 6 

характеризують високий та експертний рівні, які є вищими, ніж мінімальний визначений стандарт. У цілому ця шкала є орієнтиром для підготовки 

та перевірки кандидатів на отримання робочого рівня (рівень 4) ICAO. 

2. Шкала щодо рівнів володіння мовою ведення радіотелефонного зв'язку застосовується при визначенні рівнів володіння англійською та 

російською мовами. 

(Наказ від 2007.09.24, "Про затвердження Змін до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу") 

Джерело: Шкала оцінювання рівнів володіння мовою для ведення радіотелефонного зв'язку (2007). URL: 

http://controller.uksatse.ua/pages/RatingEnglish.html  

http://controller.uksatse.ua/pages/RatingEnglish.html
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ДОДАТОК Б 

Фрагменти ведення англомовного радіообміну в нестандартних ситуаціях 

(A)  P: golf charlie delta, request Right turn when airborne. 

C: golf charlie delta, Right turn approved, runway 0 6 cleared for take-off. 

P: runway 0 6 cleared for take-off, Right turn, golf charlie delta. 

******************************************************************************** 

(B)  C: Citron Air 3 2 4 5, multidirectional departure runway 2 8, at 800 feet turn Right 

heading 3 1 0, climb 3000 feet QNH. 

P: multidirectional departure runway 2 8, at 800 feet turning Right heading 3 1 0, climb 

3000 feet QNH, Citron Air 32 4 5. 

******************************************************************************** 

(C)  P: Blagnac Tower, good morning, foxtrot bravo x-ray. 

C: foxtrot bravo x-ray, good morning, pass your message. 

P: foxtrot bravo golf bravo x-ray, PA28, VFR from Albi to Blagnac for touch-and-go, Agen 

next, 1500 feet, echo time 1 0 0 5, with information India. Requesting joining instructions. 

C: foxtrot bravo x-ray, roger, report echo. 

P: will report echo, foxtrot bravo x-ray. 

******************************************************************************** 

(D) C: ENTER AIR nine four six PAPA, report the reason please 

P: We have smoke in cockpit, but we have no fire, light indication now 

C: Do you need fire brigade? 

******************************************************************************** 

(E)  C: MIKE DELTA INDIA, stand by 

C: MIKE DELTA INDIA, do you need position another apron? 

P: Yes, sir, so we need GOLF two, MIKE one nine 

C: Stand by, please, hold position 

******************************************************************************** 

(F)  C: Vista Jet eight five, zero, what flight level do you wish ? 

P: We need flight level one hundred emergency, Mayday, Mayday, Mayday,Vista Jet eight 

five. 

******************************************************************************** 
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G)  C: Asterix seven four Delta, say again, please. 

P: Do we have to fly full departure route or do you give us a heading as usually? 

C:Asterix seven four Delta, say again, please. 

******************************************************************************** 

(H)  P : ARABIA zero two nine four, we would like to come back to the gate, please? 

C: ARABIA zero two nine four,roger and confirm, are you ready to taxi by own? 

P: Yes, ready taxi by my own. 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток упорядковано автором 
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ДОДАТОК В 

Лінгвістичний пошук особливостей англомовного радіообміну на основі 37 

автентичних фрагментів нестандартних ситуацій (відсоткові 

співвідношення звичайної англійської мови в авіаційному контексті та 

стандартної фразеології) 

  № 

п/п 

Загальна 

кількість слів 

ЗААК СФ Відсоткове 

співвідношення 

ЗААК в загальній 

кількості слів % 

   1 765 281 484 36,7 

   2 765 244 521 31,8 

   3 905 115 790 12,7 

   4 173 23 150 13,3 

   5 753 100 653 13,2 

   6 416 113 303 27,2 

   7 546 100 446 18,3 

   8 406 131 275 32,3 

   9 764 166 598 21,7 

   10 376 10 366 2,7 

   11 867 121 746 13,9 

   12 369 31 338 8,4 

   13 173 47 126 27,2 

   14 654 52 602 7,9 

   15 1186 188 998 15,9 

   16 718 64 654 8,9 

   17 235 48 187 20,4 

   18 1169 474 695 40,5 

   19 262 62 200 23,7 

   20 484 123 361 25,4 

   21 484 62 422 12,8 

   22 426 36 390 8,5 

   23 632 18 614 2,8 

   24 879 80 799 9,1 

   25 818 68 750 8,3 
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   26 1231 219 1012 17,8 

   27 940 166 774 17,7 

   28 106 52 54 49,1 

   29 154 13 141 8,4 

   30 1426 303 1123 21,2 

   31 545 61 484 11,2 

   32 357 108 249 30,3 

   33 787 111 676 14,1 

   34 320 127 193 39,7 

   35 703 295 408 41,9 

   36 559 26 533 4,7 

  37 657 112 545 17 

 23010 4350 18660 18,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК Г 

Фрагменти ведення англомовного радіообміну у нестандартних ситуаціях 

(приклади емоційно забарвлених синтагм) 

 (A)  Cleveland Centre Controller: What's that? 

Cleveland Centre Controller 2: I just sayin' it looks like he descended there. 

Cleveland Centre Controller: I don't think so. United 93, verify three five zero. 

Cleveland Centre Controller 2: United 93, Cleveland 

Cleveland Centre: Go ahead (indistinct). 

Cleveland Centre Controller 2: Do you have United 93 south of Chardon? 

Cleveland Centre: We hear some funny noises we're trying to get him. Do you have him? 

Cleveland Centre Controller 2: No. 

Cleveland Centre: Thank You. United 93, Cleveland. 

Cleveland Centre Controller: United 1523 did you hear your company, ah, did you hear, 

ah, some interference on the frequency, ah, couple a minutes ago, screaming? 

United1523: Yes I did seven ninety seven and, ah, we couldn't tell what it was either. 

Cleveland Centre Controller: Ok. United 93, Cleveland, if you hear the centre, ident. 

AA1060: American 1060. Ditto on the other transmissions. 

Cleveland Centre Controller: American 1060, you heard that also? 

AA1060: Yes sir, twice. 

Cleveland Centre Controller: Roger, we heard that also, thanks, just wanted to confirm it 

wasn't some interference. 

Ziad Jarrah: (Indistinct) please sit down and remain sitting. We have a bomb on board, so 

(indistinct). 

Cleveland Centre: Ah, calling Cleveland Centre, you are unreadable, say again slowly. 

******************************************************************************** 

(B)   Pilot: Anybody know what that smoke is in lower Manhattan? 

 New York Centre: I'm sorry, say again?  

 Pilot: Lot of smoke in lower Manhattan. 

 New York Centre: A lot of smoke in lower Manhattan? 

 Pilot: (Indistinct) coming out of the, ah, top of the World Trade Center building, a major fire.  

******************************************************************************** 

 (С)    Tower: Aircraft on final, go around, there's an aircraft on the runway! 

Pilot Trainee: Roger (pilot continues approach) 

 Tower: Aircraft, I said GO AROUND!!!  
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Pilot Trainee: Roger. 

******************************************************************************** 

(D)  ATC: "N123YZ, say altitude". 

N123YZ: "ALTITUDE!" 

ATC: "N123YZ, say airspeed". 

N123YZ: "AIRSPEED!" 

ATC: "N123YZ, say cancel IFR". 

N123YZ: "Eight thousand feet, one hundred fifty knots indicated". 

******************************************************************************** 

(E)  Approach: 33W, confirm you have 'Hotel'. 

33W: Uhhhmm, we're flying into McCarren International. Uhhhmm, we don't have a hotel 

room yet. 

 Approach: United 583, descend to Flight Level 220. 

 United 583: United 583, down to Flight Level 220. We don't have a hotel room, either. 

******************************************************************************** 

(F)  New York Centre: "Hey, can you look out your window right now?" 

New York Tracon: "Yeah". 

New York Centre: "Can you, can you see a guy at about four thousand feet, about five east 

of the airport right now, look's like he's". 

New York Tracon: "Yeah, I see him". 

New York Centre: "Do you see that guy, look, is he descending into the building also?" 

New York Tracon: "He's descending really quick too, Yeah". 

New York Centre: "Well that's"  

******************************************************************************** 

(G)  Tower: Mission 123, do you have problems? 

 Pilot: I think, I have lost my compass. 

 Tower: Judging the way you are flying, you lost the whole instrument panel! 

******************************************************************************** 

(Н)   Pilot: "FLX 30, we just have a few gallons of fuel." 

 Tower: "Please give us your position, we don't see you at the radar!" 

      Pilot: "We are standing at runway 2 and want to know, when the fuel truck will come!"  

 

 

 

Додаток упорядковано автором 
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ДОДАТОК Д 

Компоненти, критерії та характеристика показників професійної 

готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у 

нестандартних ситуаціях 

Основні 

компоненти 

професійної 

готовності 

 

Критерії 

 

Характеристика  

показників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психологічний 

 

 

 

 

А) Мотиваційний 

 

Цілі, мотиви та потреби формування 

професійної готовності; наявність 

мотивації на досягнення ситуації успіху; 

здатність до самореалізації власних 

можливостей; потреба у формуванні 

пізнавального інтересу майбутніх 

авіадиспетчерів до вивчення процедури 

ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях. 

 

 

 

 

В) Емоційно-

вольовий  

Адекватна самооцінка майбутніми 

авіадиспетчерами власного рівня 

сформованості професійних умінь; 

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. 

 

 

 

 

 

2. Змістово-

практичний 

 

 

 

Г) Когнітивний 

 

Знання: нормативних документів щодо 

процедури ведення радіообміну («Про 

затвердження правил ведення 

радіотелефонного зв`язку та фразеології 

радіообміну у повітряному просторі 

України», стандартів та рекомендованих 

практик Міжнародної організації цивільної 
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авіації, рекомендацій Європейської 

організації з безпеки аеронавігації 

(Євроконтроль)); основної термінології з 

фаху та загальнотехнічних дисциплін за 

навчальним планом; основних граматичних 

та лексичних особливостей технічної 

літератури за фахом; основних правил 

роботи з науково-технічною літературою; 

основних правил роботи з авіаційною 

літературою; термінологічних кліше з 

фразеології радіообміну; класифікацію 

нестандартних ситуацій у польоті та 

можливі дії авіадиспетчерів; звичайної 

англійської мови в авіаційному контексті. 

 

 

 

Е)Операційно-

діяльнісний 

Вміння та навички, необхідні для 

виконання завдань під час ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях, а 

саме: розуміти на слух монологічну і 

діалогічну мову; виступати з 

повідомленнями з питань, пов'язаних зі 

спеціальністю; брати участь у бесіді-

обговоренні; передавати в усній та 

письмовій формах здобуту при читанні 

інформацію англійською мовою; 

розрізняти вивчені кліше радіообміну та 

вміти їх застосовувати; вирішувати 

професійно- спрямовані навчально-

розвивальні ситуації з урахуванням 

особливостей фахової діяльності 

авіадиспетчера під час ведення 

радіообміну; оперувати змістом 

нормативних документів Міжнародної 

організації цивільної авіації; приймати 

рішення під час виникнення нестандартних 
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ситуацій; застосовувати знання щодо 

процедури ведення радіообміну; 

застосовувати знання зі стандартної 

фразеології та звичайної англійської мови в 

авіаційному контексті; працювати в 

колективі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК Е 

Методики, спрямовані на визначення рівня сформованості психологічного 

компонента професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення 

радіообміну у нестандартних ситуаціях 

 

ДОДАТОК Е.1 

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів 

 (А. Реана, В. Якуніна, модифікація Н. Бадмаєвої) 

Шкали: навчальні мотиви – комунікаційні, уникнення, престижу, професійні, творчої 

самореалізації, навчально-пізнавальні, соціальні мотиви. 

Інструкція до тесту 

Оцініть за п’ятибальною системою наведені мотиви навчальної діяльності за значимістю для 

Вас: 1 бал відповідає мінімальній значимості мотиву, 5 балів – максимальній.  

ТЕСТ 

1. Навчаюся, тому що мені подобається обрана професія. 

2. Щоб забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 

3. Хочу стати спеціалістом. 

4. Щоб дати відповіді на актуальні питання, які відносяться до сфери майбутньої 

професійної діяльності.  

5. Хочу в повній мірі використовувати наявні у мене задатки, здібності й схильності до 

обраної професії.  

6. Хочу не відставати від друзів. 

7. Щоб працювати з людьми, необхідно мати глибокі та різносторонні знання.  

8. Тому що хочу бути в числі найкращих студентів. 

9. Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала найкращою в інституті.  

10. Щоб знайомитися і спілкуватися з цікавими людьми. 

11. Тому що отримані знання дозволять мені досягти всього необхідного. 

12. Необхідно закінчити інститут, щоб знайомі й далі думали про мене, як про здібну, 

перспективну людину. 

13. Щоб уникнути осуду і покари за погане навчання. 

14. Хочу, щоб мене поважали у навчальному колективі.  
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15. Не хочу відставати від однокурсників, не хочу опинитися серед тих, хто пасе задніх.  

16. Тому що від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної забезпеченості у 

майбутньому. 

17. Успішно навчатися, здавати екзамени на «4» і «5». 

18. Просто подобається навчатися. 

19. Потрапивши в інститут, змушений навчатися, щоб його закінчити.  

20. Бути постійно готовим до чергового заняття. 

21. Успішно продовжувати навчання на подальших курсах, щоб дати відповіді на 

конкретні навчальні питання.  

22. Щоб набути глибоких і міцних знань. 

23. Тому що у майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю за спеціальністю. 

24. Будь-які знання знадобляться в майбутній професії. 

25. Тому що хочу принести більше користі суспільству.  

26. Стати висококваліфікованим спеціалістом. 

27. Щоб пізнавати нове, займатися творчою діяльністю. 

28. Щоб дати відповіді на проблеми розвитку суспільства, життєдіяльності людей. 

29. Бути на хорошому рахунку у викладачів.  

30. Отримати похвалу від батьків і оточуючих. 

31. Навчаюся заради виконання обов’язку перед батьками, школою. 

32. Тому що знання надають мені впевненості у собі.  

33. Тому що від успіхів у навчанні залежить моє майбутнє службове становище. 

34. Хочу отримати диплом з хорошими оцінками, щоб мати перевагу над іншими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Реан А., Якунин В., модификация.Бадмаевой Н. (2004) Влияние мотивационного 

фактора на развитие умственных способностей. Улан-Удэ.  
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ДОДАТОК Е.2 

Шкала реактивної (ситуативної) і особистісної тривоги 

Ч. Спілбергера та Ю. Ханіна 

Інструкція до першої групи суджень про самопочуття: 

Уважно прочитайте кожне із наведених нижче речень і закресліть відповідну цифру 

праворуч залежно від того, як ви почуваєтеся на даний момент. Над питаннями довго не 

замислюйтеся, так як правильних або неправильних відповідей немає. Залежно від 

самопочуття на даний момент закресліть (запишіть) цифру, яка підходить вам найкраще: «1» – 

ні, зовсім не так; «2» – можливо так; «3» – вірно; «4» – абсолютно вірно. 

Таблиця 1. 

Шкала реактивної (ситуативної) тривожності 

№ Судження Відповіді 

Ні, зовсім не 

так 

Можливо так Вірно Абсолютно вірно 

1. Я спокійний. 1 2 3 4 

2. Мені нічого не 

загрожує. 

1 2 3 4 

3. Я напружений. 1 2 3 4 

4. Я відчуваю жаль. 1 2 3 4 

5. Я почуваюсь 

вільним.  

1 2 3 4 

6. Я засмучений. 1 2 3 4 

7. Мене хвилюють 

можливі невдачі. 

1 2 3 4 

8. Я почуваюсь 

відпочилим.  

1 2 3 4 

9. Я стривожений. 1 2 3 4 

10. Я відчуваю 

внутрішнє 

задоволення. 

1 2 3 4 

11. Я впевнений у собі. 1 2 3 4 

12. Я нервую. 1 2 3 4 

13. Я не знаходжу собі 

місця. 

1 2 3 4 

14. Я напружений. 1 2 3 4 

15. Я не відчуваю 

скутості, 

напруження. 

1 2 3 4 

16. Я задоволений. 1 2 3 4 

17. Я стурбований. 1 2 3 4 
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18. Я занадто 

збуджений і мені 

ніяково.  

1 2 3 4 

19. Мені радісно. 1 2 3 4 

20. Мені приємно. 1 2 3 4 

 

Інструкція до другої групи суджень про самопочуття: 

Уважно прочитайте кожне із наведених нижче речень і закресліть відповідну цифру 

праворуч залежно від того, ЯК ВИ ПОЧУВАЄТЕСЯ ЗАЗВИЧАЙ. Над питаннями довго не 

замислюйтеся, так як правильних або неправильних відповідей немає. Закресліть (запишіть) 

цифру праворуч залежно від того, як ви почуваєтеся зазвичай. Цифри праворуч означають: «1» 

– майже ніколи; «2» – інколи; «3» – часто; «4» – майже завжди. 

Таблиця 2.  

Шкала особистісної тривожності 

№ Судження Відповіді 

Майже ніколи Інколи Часто Майже 

завжди 

21. Я відчуваю задоволення. 1 2 3 4 

22. Я дуже швидко стомлююся. 1 2 3 4 

23. Я легко можу заплакати. 1 2 3 4 

24. Я хотів би бути таким 

щасливим, як і інші. 

1 2 3 4 

25. Часто я програю через те, що 

недостатньо швидко приймаю 

рішення. 

1 2 3 4 

26. Зазвичай я почуваюся 

бадьорим. 

1 2 3 4 

27. Я спокійний, холоднокровний і 

зібраний. 

1 2 3 4 

28. Очікувані труднощі зазвичай 

дуже тривожать мене. 

1 2 3 4 

29. Я занадто сильно хвилююся 

через дрібниці. 

1 2 3 4 

30. Я цілком щасливий. 1 2 3 4 

31. Я беру все занадто близько до 

серця. 

1 2 3 4 

32. Мені не вистачає впевненості у 

собі. 

1 2 3 4 

33. Зазвичай я почуваюся у безпеці. 1 2 3 4 
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34. Я намагаюся уникати 

критичних ситуацій і 

труднощів. 

1 2 3 4 

35. Я часто відчуваю нудьгу. 1 2 3 4 

36. Я задоволений. 1 2 3 4 

37. Різні дрібниці відволікають і 

хвилюють мене.  

1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свої 

розчарування, що потім довго 

не можу забути про них.  

1 2 3 4 

39. Я врівноважена людина. 1 2 3 4 

40. Я сильно хвилююся, коли 

думаю про свої справи і 

турботи.  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Куприянов Р. (2012). Практукум. Психодиагностика стресса. Казань: КНИТУ. 
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ДОДАТОК Е.3 

Методика Шуберта: діагностика ступеня готовності до ризику  

Інструкція: Оцініть ступінь своєї готовності здійснити зазначені дії. Відповідаючи на кожне з 

25 запитань, поставте відповідний бал за такою схемою: 

2 бали — цілком згоден, «так»; 

1 бал — швидше «так», ніж «ні»; 

0 балів — ні «так», ні «ні», щось середнє; 

•   1 бал — швидше «ні», ніж «так»; 

•   2 бали — абсолютно не згоден «ні». 

Запитання 

1. Чи перевищили б Ви встановлену швидкість, щоб якомога швидше надати необхідну 

медичну допомогу тяжкохворій людині? 

2. Чи погодились би Ви заради гарного заробітку взяти участь у небезпечній і довготривалій 

експедиції? 

3. Чи перешкодили б Ви втечі небезпечного грабіжника? 

4. Чи могли б Ви їхати на підніжці товарного вагона на швидкості понад 100 км/год? 

5. Чи можете Ви вдень після безсонної ночі нормально працювати? 

6. Чи почали б Ви першим переходити дуже холодну річку? 

7. Чи позичили б Ви другу значну суму грошей, будучи не зовсім впевненим, що він зможе 

Вам повернути ці гроші? 

8. Чи ввійшли б Ви разом із приборкувачем у клітку з левами за його запевнень, що це 

безпечно? 

9. Чи могли б Ви під керівництвом зовні вилізти на високу фабричну трубу? 

10. Чи могли б Ви без тренування керувати парусним човном? 

11. Чи ризикнули б Ви вхопити за вуздечку коня, який біжить? 

12. Чи могли б Ви після 10 бокалів пива їхати на велосипеді? 

13. Чи могли б Ви здійснити стрибок з парашутом? 

14. Чи могли б Ви за необхідності проїхати без білета від Талліна до Москви? 

15. Чи могли б Ви здійснити автотурне, якби за кермом був Ваш знайомий, котрий нещодавно 

потрапив у тяжку дорожню пригоду? 

16. Чи могли б Ви з 10-метрової висоти стрибнути на тент пожежної команди? 

17. Чи могли б Ви, щоб позбутися тривалої хвороби з постільним режимом, погодитися на 

небезпечну для життя операцію? 

18. Чи могли б Ви стрибнути з підніжки товарного вагона, що рухається зі швидкістю 

50 км/год? 
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19. Чи могли б Ви, в екстреному випадку, разом із сімома іншими людьми піднятися в ліфті, 

розрахованому лише на шістьох осіб? 

20. Чи могли б Ви за велику грошову винагороду перейти з зав'язаними очима жваве вуличне 

перехрестя? 

21. Чи взялись би Ви за небезпечну для життя роботу, якщо б за неї добре платили? 

22. Чи могли б Ви після 10 чарок горілки вирахувати відсотки? 

23. Чи могли б Ви за наказом Вашого начальника взятись за високовольтний дріт, якби він 

запевнив Вас, що дріт знеструмлений? 

24. Чи могли б Ви після кількох попередніх пояснень керувати гелікоптером? 

25. Чи могли б Ви, маючи білети, але без грошей і продуктів, доїхати від Москви до 

Хабаровська? 

КЛЮЧ 

Підрахуйте суму набраних Вами балів відповідно до інструкції. 

Тест оцінюють за неперервною шкалою як відхилення від середнього значення. Позитивні 

відповіді свідчать про схильність до ризику. Значення тесту: від –50 до +50 балів. 

Результат. Менше –30 балів: занадто обережні; від –10 до +10 балів: середнє значення; більш 

як +20 балів: схильність до ризику. 

Висока готовність до ризику супроводжується низькою мотивацією до уникання невдач 

(захистом). Готовність до ризику пов'язана прямо пропорційно з кількістю допущених 

помилок. 

Дослідження дали також такі результати: 

•   з віком готовність до ризику зменшується; 

•   у більш досвідчених робітників готовність до ризику нижча, ніж у недосвідчених; 

•   у жінок готовність до ризику реалізується за більш певних умов, ніж у чоловіків; 

•   у військових командирів і керівників підприємств готовність до ризику вища, ніж у 

студентів; 

•  зростання відданості особистості, ситуація внутрішнього конфлікту сприяє готовності до 

ризику; 

•  в умовах групи готовність до ризику сильніша, ніж у діях самотужки, вона залежить від 

групових очікувань. 

 

 

 

Джерело: Солонкина О., Рамендик Д. (2004). Психодиагностика в социально-культурном 

сервисе и туризме. Учеб. пособие. —Москва: Издательский центр «Академия». 
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ДОДАТОК Ж 

Тест для визначення фактичного рівня сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

TEST 

1. ____not having the ability to comply with instructions 

a) unable  

b) negative  

c) pan 

2. ___ is a radio proword, usually spoken two or three times in a row, meaning that there is an 

urgent situation on the speaker`s aircraft but that immediate assistance is not needed. 

a) mayday 

b) wilco 

c) pan 

3. ____is a surface on the tip of an aircraft wing that is used to adjust velocity. 

a) an outboard slat  

b) a leading edge 

c) a trailing edge 

4. ____is a flight instrument that shows in which direction an aircraft is heading relative to 

magnetic north. 

a) a single-needle radio magnetic indicator 

b) a heading indicator 

c) turn coordinator 

5. ____`s purpose is to reduce the drag ( or air resistance) the wing produces as it pushes 

through the air. 

a) a winglet 

b) a slat 

c) a spoiler 

6. ____is finding and correcting a fault. 

a) fixing 

b) repairing 

c) troubleshooting  

7. ___ means brought secretly 

a) smuggled 

b) unlawful 

c) illegal 

8. ____a proword meaning the speaker will comply.  

a) affirmative 

b) wilco 

c) pan 

9. ____ is a microphone attached to a flexible pole that one does not have to hold. 
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a) a boom mike 

b) headphones 

c) a handheld mike  

10. ___is a measurement of distance above a given point such as sea level or the level of the 

ground directly below an aircraft. 

a) airspeed  

b) altitude 

c) groundspeed 

11. ____is a flight instrument that shows in which direction an aircraft is heading relative to 

magnetic north during steady and level flight. 

a) a vertical speed indicator 

b) a magnetic compass  

c) an attitude indicator 

  12. ____is a part that controls the supply of fuel to an engine. 

     a)  a throttle 

     b) a yoke 

     c) a rudder pedal  

  13. ___ is a flight instrument that combines radio and magnetic information to indicate in which 

direction an aircraft is heading.  

a) a radio magnetic indicator  

b)  an altimeter 

c) an attitude indicator 

  14. ____is a specific rate of oscillation of radio waves assigned to a specific radio station to carry 

radio signals.  

a) the instrument panel 

b) frequency 

c) the lateral axis 

  15. ____is rotation along the lateral axis of an aircraft. 

     a) pitch 

     b) roll 

     c) yaw 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК З 

Симульовані рольові ігри «Нестандартні ситуації під час польоту», 

спрямовані на визначення фактичного рівня сформованості змістово-

практичного компонента професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях  

 

ROLE PLAY (РОЛЬОВА ГРА) 

«Pressurisation problems» («Проблеми, пов’язані з герметизацією повітряного судна») 

You are going to roleplay the following interview. Student A is an ATC. Student B is a 

journalist. 

Student A is an ATC and he/she is being 

interviewed. Student A is supposed to 

introduce himseself/herself and answer 

journalist`s questions concerning 

decompression, in particular (its types, 

practical problems and prevention). 

Remember the actions taken by an ATC in 

case of decompression. 

Student B is a journalist and he/she is supposed to 

interview an ATC. He/she should write an article 

about decompression, in particular (its types, 

causes, prevention). Ask about actions needed to be 

taken by an ATC in case of handling 

decompression.  

 

 

 

ROLE PLAY (РОЛЬОВА ГРА) 

«Bird strikes» («Зіткнення з птахами») 

Work in pairs. You are going to roleplay emergency situation (bird strike). Student A is the 

pilot. Student B is ATC. Use the information below to help you. Think about: call sign; 

incident; damage; injuries. 

Pilot: Contact ATC and declare emergency/ 

Respond. Ask for permission to descend. 

Mention consequences/Give details. Mention 

consequences. Say you need to land/ Give 

details of injuries. Mention consequences. 

ATC: Respond and ask for details/ Give 

permission. Ask for details of damage/ Give 

permission to land. Ask for information about 

injuries/ Confirm emergency services on standby. 

Offer more help if needed. 

 

ROLE PLAY (РОЛЬОВА ГРА) 

 «Emergency landings» («Аварійні посадки») 

You are going to roleplay the following interview. Student A is an ATC. Student B is a 

journalist. 

Student A: You are an ATC and you are 

being interviewed. You are supposed to 

introduce yourself and answer journalist`s 

questions concerning types of emergency 

landings. Remember the actions taken by an 

ATC in case of these emergencies. 

Student B: You are BBC Journalist and you are 

supposed to interview an ATC. Ask about actions 

needed to be taken by an ATC in case of emergency 

landings. 
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ROLE PLAY (РОЛЬОВА ГРА) 

 «Fuel problems-critical fuel status»  

(«Проблеми з паливом – критичний залишок палива») 

 
With a team mate, act out the roles below. Student A: you are an ATC. Student B: you are a 

pilot. 

Situation talk 

You are an ATC. Suddenly captain reports about fuel problems, possible fuel leak. One engine is 

loosing power, fuel low is lower than it is needed. He requests immediate landing at the suitable 

nearest airport. Fuel endurance is only 30 minutes. Captain needs fire brigade and medical 

assistance just in case.  

 

ROLE PLAY (РОЛЬОВА ГРА)  

 «Smoke or fire in the cockpit» («Дим або вогонь в кабіні пілота») 

You are going to roleplay the following interview. Student A is an ATC. Student B is a 

journalist. 

Student A: You are an ATC and you are being 

interviewed. You are supposed to introduce 

yourself and answer journalist`s questions 

concerning fires on board. Remember the actions 

taken by an ATC in case of this emergency. 

Student B: You are BBC Journalist and you are 

supposed to interview an ATC. Ask about actions 

needed to be taken by an ATC in case of fires on board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором 



274 

 

 

ДОДАТОК Й 

Приклад практичного заняття «Частини літака» («Parts of an airplane») з 

практикуму «Іноземна мова (англійська)» для студентів І курсу 

спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» 

Parts of an airplane 

LEAD-IN  

Exercise 1. You are going to watch a presentation about “Parts of an airplane”, while 

watching make notes what parts of an airplane are mentioned: 

Wings- 

Fuselage- 

Propeller- 

Engine cowl- 

Types of landing gear- 

Fuel tanks- 

Windshields- 

Cockpit- 

Ailerons- 

Elevator- 

Rudder- 

Flaps- 

INPUT 

 Exercise 2. You are going to read a text about “Parts of an airplane”. Look at these words 

from the text and match them with the definitions below (1-14).  

 

a) debris, b) collide with, c) to steer, d) frequency, e) satellite, f) flight controls, g) pitch, h) thrust, 

i) to accelerate, j) drag, k) yaw, l) counteract, m) curvature, n) disrupt 

 

1) to cause disorder or turmoil in___ 

2) the degree of curving of a line or surface___ 

3) to reduce or remove the effect of smth. unwanted by producing an opposite effect_____ 

4) is a rotation along the vertical axis of an aircraft ____ 

5) is the force that opposes thrust____ 

6) to cause to move faster______ 

7) is the force that pushes an aircraft forward____ 
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8) is a rotation along the lateral axis of an aircraft____ 

9) the means by which a pilot controls the direction and attitude of an aircraft in flight____ 

10) a device designed to be launched into orbit around the earth, another planet, the sun, etc. ___ 

11) the number of cycles or completed alternations per unit time of a wave or oscillation____ 

12) to direct the course of; guide___ 

13) to strike one another or one against the other with a forceful impact; come into violent contact; 

crash____ 

14) the remains of anything broken down or destroyed; ruins. 

Exercise 3. Read a text about “Parts of an airplane” and think about the questions. 

1. Which aircraft component has two parts, installed one on each wing, that operate in different 

directions? 

2. What language do the terms “fuselage” and “empennage” come from? 

3. What is a spoiler`s function? How many types of spoilers do you know? 

4. What is the difference between a rudder and a horizontal stabilizer? 

5. What is a winglet`s purpose? 

6. What materials is a windshield made from? 

7. How many engines does an aircraft have? 

8. What is the struts` function and what does each strut contain? 

9. What is the difference between an elevator and a vertical stabilizer? 

 

Parts of an airplane 

Any vehicle, whether it`s a car, truck, boat, airplane, helicopter or rocket, is made up of many 

individual component parts. Some components are common amongst a variety of vehicles, while 

others are exclusive to specific types. Figure 1 shows a typical airplane with its major components 

listed.       

 Aileron. The ailerons are located at the rear of the wing, typically one on each side. They 

work opposite to each other, meaning that when one is raised, the other is lowered. Their job is to 

increase the lift on one wing while reducing the lift on the other. By doing this, they roll the aircraft 

sideways, causing the aircraft to turn. This is the primary method of steering a fixed-wing aircraft. 

Antenna. There are numerous radio antennas located around an aircraft, their size and position 

corresponding to the type of work each antenna must perform and the frequencies being transmitted 

or received. The GPS antenna, for example, is always mounted to the top of an airplane. This is 

because the GPS satellites are in Space, and therefore always above the aircraft. 

Cockpit. The cockpit, sometimes referred to as the Flight Deck, is where the pilots sit. It 

contains the flight controls, which move the airplane, as well as all the buttons and switches used to 
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operate the various systems. 

Elevator. As the name implies, the elevator helps "elevate" the aircraft. It is located on the 

tail and directs the nose of the aircraft. It is located on the tail and directs the nose of the aircraft 

either upwards or downwards (pitch) in order to make the airplane climb and descend. 

 

                                            

  

Figure 1. Parts of an airplane 

 

Empennage. This name stems from the French word "empenner ". The empennage is the 

name given to the entire tail section of the aircraft, including both the horizontal and vertical 

stabilizers, the rudder and the elevator.  

Engine. An airplane has at least one, or as many as eight engines, which provide the thrust 

needed to fly. There are many different makes and models on aircraft today but all perform the same 

basic function of taking the air that's in front of the aircraft, accelerating it and pushing it out behind 

the aircraft.  

Flap. Flaps are a "high lift / high drag" device. Not only do they improve the lifting ability of 

the wing at slower speeds by changing the camber, or curvature of the wing, but when extended fully 

they also create more drag. This means an aircraft can descend (or lose altitude) faster, without 

gaining airspeed in the process. 

Fuselage. The fuselage, from the French word "fusele" meaning "spindle shaped", is the 

portion of the airplane used to literally join, or fuse, the other parts together. It is commonly 

thought of as the body of the aircraft and holds the passengers and cargo safely inside. 
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Horizontal Stabilizer. The horizontal stabilizer is quite simply an upside-down wing, 

designed to provide a downward force (push) on the tail. Airplanes are traditionally nose-heavy and 

this downward force is required to compensate for that, keeping the nose level with the rest of the 

aircraft. Some aircraft can control the angle of the stabilizer and therefore the level of downward force 

while in flight, while others are fixed in place. 

Rudder. The rudder is attached to the vertical stabilizer, located on the tail of the aircraft. 

It works identically to a rudder on a boat, helping to steer the nose of the aircraft left and right; 

this motion is referred to as yaw. Its main purpose is to counteract certain types of drag, or friction, 

ensuring that the aircraft's tail follows the nose, rather than sliding out to the side. 

Slat. A slat is a "high lift" device typically found on jet-powered aircraft. Slats are similar to 

the flaps except they are mounted on the leading edge of the wing. They also assist in changing the 

camber, or curvature of the wing, to improve lifting ability at slower speeds. 

Spoiler. The spoiler's function is to disrupt, or spoil, the flow of air across the upper surface 

of the wing. They are usually found on larger aircraft, which can have two types installed. The in-

flight spoilers are small and designed to reduce the lifting capability of the wing just enough to allow 

the aircraft to descend quicker without gaining airspeed. The ground spoilers typically deploy 

automatically on landing and are much larger than their in-flight cousins.  

Vertical Stabilizer. The vertical stabilizer is designed to stabilize the left-right motion of the 

aircraft. While most aircraft use a single stabilizer, some models use multiple, smaller stabilizers. 

Windshield. The windshield on smaller aircraft is usually made from polycarbonate, a type 

of plastic, while pressurized airplanes use a sandwich of plastic and glass layers, called a laminate, 

up to 20mm thick. This is necessary to absorb the impact of birds, insects and other debris that 

may collide with the windshield as the airplane flies at close to the speed of sound. 

Wing. The wing provides the majority of the lift an airplane requires for flight. Its shape is 

specifically designed for the aircraft to which it is attached. On most aircraft, the interior of the wing 

is also used to store the fuel required to power the engines. 

Winglet. Some aircraft wings have an additional component called a winglet, which is located 

at the end of each wing. Its purpose is to reduce the drag (or air resistance) the wing produces as it 

pushes through the air.  

Wheel. The wheels are another part of the undercarriage, or landing gear. Typically aircraft 

wheels are filled with nitrogen instead of air.  

 

 

 

 
5 
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LANGUAGE FOCUS 

Exercise 4. The sentences below have been taken from the text you have just read. Use the 

words in the box to fill in the gaps. 

The vertical stabilizer, spoiler`s, slats, rudder, flaps, engines, elevator, cockpit, GPS antenna, 

ailerons, empennage, horizontal stabilizer   

1. The ___________is designed to provide a downward force (push) on the tail. 

2. The ___________ function is to disrupt, or spoil, the flow of air across the upper surface of the 

wing 

3. The _________ is always mounted to the top of an airplane 

4.______ are a "high lift / high drag" device. 

5. The _________is the name given to the entire tail section of the aircraft. 

6. The _________ is located on the tail and directs the nose of the aircraft either upwards or 

downwards. 

7. The _________, sometimes referred to as the Flight Deck, is where the pilots sit. 

8. An airplane has at least one, or as many as eight ________, which provide the thrust needed to fly. 

9. The _______is attached to the vertical stabilizer, located on the tail of the aircraft. 

10. ______ are similar to the flaps except they are mounted on the leading edge of the wing. 

11. _______ roll the aircraft sideways, causing the aircraft to turn. 

12. ________ is designed to stabilize the left-right motion of the aircraft. 

Exercise 5. Match the words on the left with the words on the right to make plane parts: 

1) horizontal…………………  a) spoilers 

2) in-flight……………………...b) gear 

3) ground……………………… c) deck 

4) wing……………………....... d) spoiler 

5) flight……………………....... e) let 

6) trailing..................…………  f) edge 

7) under....................................... g) stabilizer 

8) landing.................................... h) edge 

9) leading ................................... i) carriage 

SPEAKING 

Exercise 6. With a partner, act out the roles. Student A: You are a flight instructor. Talk to 

Student B about: 

– parts of an aircraft and their functions 

– an error he or she makes 

Student B: You are a student. Talk to student A about aircraft parts and their functions.  
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HOME TASK 

Exercise 7. Look at the website and complete the table. 

www.ueet.nasa.gov/StudentSite/engines.html 

Engine part Function 

fan  

compressor compresses air and so increases pressure 

combustor  

turbine  

nozzle  

  

Exercise 8. Using the same site, find out about different types of jet engine. Work in small 

groups. Each of you should choose a different engine. Make notes and then prepare a short 

presentation for your group to explain how it works and what it is used for. 
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ДОДАТОК К 

Комплекс вправ, спрямованих на формування психологічного та змістово-

практичного компонентів професійної готовності майбутніх 

авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях 

 

ДОДАТОК К.1 

Приклади проблемних запитань за темами  

нестандартних ситуацій у польоті 

 

«Pressurisation problems» («Проблеми з герметизацією повітряного судна») 

1. What is decompression? 

2. How many types of decompression do you know? 

3. Have you ever wondered about main consequences of decompression? 

4. What are suggested controller`s actions in case of decompression? 

 

«Bird strike» («Зіткнення з птахами») 

1. How dangerous is a bird strike? 

2. What happens when a bird flies into an aircraft engine? 

3. How often do bird strikes cause accidents? 

 

«Emergency landings» («Аварійні посадки») 

1. What is an emergency landing? Give the definition of your own. 

2. How many types of emergency landings do you know? 

3. What are the most common causes of emergency landings? 

 

«Fuel problems-critical fuel status» («Проблеми з паливом-критичний 

залишок палива») 

1. What is “Minimum Fuel”? How do you understand it? 

2. What does the term “Minimum Fuel” indicate? 

3. What are the main actions of ATC in the case of “Minimum Fuel”? 

4. What should ATCs take into account? 
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«Smoke or fire in the cockpit» («Дим або вогонь в кабіні пілота») 

1. What do you think are the most common causes of fires on board? 

2. What types and effects of fire do you know? 

3. What fire incidents have you heard about? 
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Завдання проблемного характеру 

 

Do you know what key elements of distress and ergency messages should consist of? Put the 

elements in the correct order by numbering them in the second column. 

  Distress messages should consist of: 

Elements Order 

a) Name of ground station being called OR “All stations, all stations”  

b) other information  

c) position, level and heading  

d) MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY  

e) description of the emergency  

f) aircraft identification  

g) intention of the pilot  

 

Use your dictionary and complete the following table below. 

Noun Adjective  Verb 

 predominant  

indication   

 significant  

 accompanying  

consciousness   

initiation   

 practicable  

 

Fill in the gaps with the words from the previous exercise in the correct form. 

1. There are various reasons why the flight crew might a) _______ an emergency descent. 

2. Finally a passenger has just regained b) __________. 

3. A loud bang and a shudder on the runway might c) _______ a blown tyre, a potentially serious 

problem. 

4. Bird Strike is common and can be a d)_______ threat to aircraft safety. 

 

 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК К.2 

Приклади вправ, спрямованих на аудіювання (аудіозаписи автентичного 

характеру з індивідуальними особливостями вимови) 

Діалог нестандартного радіообміну між пілотом та авіадиспетчером  

тривалістю 3–4 хвилини 

  Прослухайте аудіозапис аварійної ситуації між пілотом та авіадиспетчером та 

заповніть пропуски з пропущеною інформацією. Listen to an emergency situation between 

an ATC and a pilot and complete the exchange with the missing information.  

 

C    Polar 69. Roger. Report turning final, runway 29. Wind 320 at 10 kt. 

PNF  Report turning final, runway 29. Wind 320 at 10 kt. Polar 69. 

PF   Number one doesn`t sound good. We`re not running 1) ____ fuel, are we? We should have plenty 

of fuel. 

PNF  We`ve got fuel...but 2) _____ should be much higher. Torque pressure is meant to be at 100, 

not 40. 

PF    That`s engine number one gone. Feather the engine. 

PNF   It`s feathered. 

PF    Tell them we`got one engine shut down. 

PNF  PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN. Bodo Tower, Polar 69.  We`ve lost one engine ..... 

er.....we`re turning 3) ______ at this time. 

PF    I smell smoke! We`re losing the other one. Contact tower and tell them to get the fire trucks out. 

PNF   Tower, Polar 69 4) ______fire, crash, rescue services. 

C    Polar 69. Roger. I`ll 5) ______ fire, crash, rescue. Say your fuel and persons on board. 

PNF   Polar 69. Roger. We`ve got two crew and 120 passengers. I don`t know about fuel. We`ve got 

a fuel problem. 

PF     Can we get the other engine going? We`re not going to make it.... we`ll have to land on the 

river. 

PNF    Tower, we`ve lost both engines. We`re on final here to the river. Polar 69. You want the 6) 

______? 

PF       Yeah put it up. We don`t want it to catch on the ice. We`ve got smoke. Shut down numer two.  

PNF     Pull both 7) _____? 

PF      Fire bottles. Tower, this is Polar 69. We`re down on the ice, nobody`s hurt. We had a fuel flow 

problem and we 8) ________ on the engines and couldn`t get to the runway. We`re on fire over here 

though...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором на основі джерела: Emery H., Roberts A., Aviation English for 

ICAO Compliance. Oxford: Macmillan, 2008 – 128 p. 
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Монолог тривалістю приблизно 4 хвилини  

за темою «Types and effects of fire» («Види пожеж та їх наслідки») 

Прослухайте аудіозапис «Види пожеж та їх наслідки» (You are going to listen to the 

recording “Types and effects of fire”). Під час прослуховування заповніть речення з 

пропущеною інформацією (While listening complete the following sentences with the missing 

information). 

 

1. An engine fire is normally detected and contained satisfactorily by the aircraft fire 

detection and __________systems. 

2. There is still a risk that the fire may _______ and therefore it is still advisable for the crew to land 

the aircraft as soon as possible and allow fire crews to carry out a _________ ________ of the engine. 

3. As with an engine fire, it is still ________to land the aircraft as soon as possible and carry out a 

detailed examination of the cause of the fire and any damage. 

4. A hidden fire may be detected by onboard fire______ systems or by the crew or passengers 

noticing smoke or fumes, a hot spot on a wall or floor, or by unusual electrical ______ particularly 

when the systems are _______. 

5. Smoke and fumes may therefore quickly _______ the crew unless they take protective action. 

6. Heat from fires will affect aircraft systems and ultimately affect the structural _________ of the 

aircraft both of which will lead to Loss of Control. 

   

Прослухайте аудіозапис знову та відтворіть основний зміст прослуханого щодо 

видів пожеж та їх наслідків (Listen again and make conclusions of types and effects of fire). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором на основі джерела: http://www.skybrary.aero 

http://www.skybrary.aero/index.php/Engine_Fire_Protection
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http://www.skybrary.aero/index.php/Smoke
http://www.skybrary.aero/index.php/Crew_Incapacitation
http://www.skybrary.aero/index.php/Loss_of_Control
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ДОДАТОК К.3 

Приклад вправи, спрямованої на читання  

професійно-орієнтованого тексту 

Прочитайте статтю про розгерметизацію повітряного судна (її види й проблеми) 

та заповніть пропуски з поданого переліку слів у таблиці (Read the article about 

decompression (its types and and practical problems) and fill in the gaps with the words in the 

box below). Потім прослухайте та перевірте заповнені пропуски (Then listen and check). 

 

Noise/ Emergency Descent procedure/ A rapid decompression/ Issues with the control of the 

aircraft / An explosive decompression/ Heat from oxygen generators / Sick, invalid passengers/ 

Not declaring an emergency / Communications/ Mask or headset donning and retention/Gradual or 

slow decompression 

 

   Decompression is defined as the inability of the aircraft's pressurisation system to maintain its 

designed pressure schedule. Decompression can be caused by a malfunction of the system itself or 

by structural damage to the aircraft. 

   The speed of pressure loss is predominantly used to characterise the decompression process: 

1) __________________ is a change in cabin pressure 

faster than the lungs can decompress. Most authorities 

consider any decompression which occurs in less than 0.5 

seconds as explosive and potentially dangerous. Explosive 

depressurisation is more likely to occur in small volume 

pressurized aircraft, such as military jets or VLJs (very light jet) than it is in large pressurized aircraft 

and can result in lung damage to the aircraft occupants. 

2) ______________________ is a change in cabin pressure where the lungs can decompress faster 

than the cabin. The risk of lung damage is significantly 

reduced in this decompression as compared with an 

explosive decompression. 

 

3) _______________________ is usually dangerous only 

when it has not been detected at an early stage. Automatic 

visual and aural warning systems do not always provide an indication of a slow decompression until 

its effects have become significant and these warnings have not always been interpreted correctly. 

http://www.skybrary.aero/index.php/Rapid_Depressurisation
http://www.skybrary.aero/index.php/Explosive_Depressurisation
http://www.skybrary.aero/index.php/Chemical_Oxygen_Generators
http://www.skybrary.aero/index.php/Gradual_Depressurisation
http://www.skybrary.aero/index.php/Gradual_Depressurisation
http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Pressurisation_Systems
http://www.skybrary.aero/index.php/Very_Light_Jet_(VLJ)_/_Entry_Level_Jet_(ELJ)_Operations
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   A wide range of practical problems could arise during decompression and the following emergency 

descent: 

4) ____________________– the pilots have relatively small amount of time to remove their headset 

and put on their oxygen masks. Often the surprise introduces a delay in response. 

5) __________________ - regardless of the mask model, a significant feature of the design is that it 

fits quite tightly on the face as to prevent oxygen leaks. Despite built in microphones which attempt 

to compensate for this, it may lead to changes in the sound of speech including a distorted sound 

spectrum. 

6) __________________ - the shock and surprise during decompression together with the 

accompanying formation of mist in the cabin could be quite overwhelming for some passengers. 

Possible outcomes are cardiac arrest, lost consciousness from improper handling of oxygen masks, 

and injuries from flying debris. 

7) ___________________ - damage to the aircraft skin or loss of a door or window can drastically 

increase noise levels in the cabin. 

8) ___________________- pilots are trained to call ATC as soon as practicable and advise of their 

intentions. However, during the initiation of an emergency descent, the workload becomes briefly 

intense and ATCOs should not expect immediate information about the situation. The crew may begin 

the descent without requesting clearance or warning ATC. 

9) ____________________- as the chemical reaction in PSU oxygen generators produces their 15-

20 min supply, their containers can reach a temperature of up to 260 degrees Celsius. This heat, and 

the associated fumes or smoke, can be expected to cause a degree of anxiety and perhaps panic in the 

passenger cabin. 

10) _______________- during decompression the aircraft could suffer damage to aircraft systems, 

for example the hydraulic system, or structural damage affecting the aerodynamic characteristics of 

the aircraft. 

11) ________________- descent procedure should be executed in accordance with the company 

emergency procedures and associated training. Descent will be rapid unless the crew suspect 

structural integrity, in which event a much less agressive response can be expected with less airspeed 

and the avoidance of high manoeuvring loads. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором на основі джерела: http://www.skybrary.aero 
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ДОДАТОК К.4 

Фрагмент словника звичайної англійської мови в авіаційному контексті  

МІЙ СЛОВНИК (MY GLOSSARY) 

Слова та вирази англійською мовою Слова та вирази українською мовою 

anticipate очікувати; передбачати 

attributable викликаний (кимось, чимось) 

cautionary застережливий 

crew incapacitation недієздатність членів екіпажу 

dispersal поширення 

exhaustive вичерпний 

expertise спеціальні знання 

generic загальний; базовий; універсальний 

hasty return швидке повернення 

impaired погіршений; послаблений 

ingest  поглинати (двигуном повітряного судна) 

interference перешкоди 

malfunction несправність 

multiple bird strikes зіткнення з великою кількістю птахів 

out-of-box нестандартний; неординарний 

penetrate проникати 

persistent стійкий 

significant threat значна загроза 

starboard engine правий зовнішній двигун 

veer off the runway викотитися за межі злітно-посадкової 

смуги 
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ДОДАТОК Л 

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та 

шкалою ЕСТS 

 

Оцінка в балах Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

 

 

Оцінка Пояснення 

90–100 Відмінно А Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю) 

помилок) 

82–89 Добре 

 

 

В Дуже добре  

(вище середнього рівня з  

кількома помилками) 75–81 С Добре  

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих 

помилок) 

кількістю суттєвих помилок) 

67–74 Задовільно 

 

 

D Задовільно 

 (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
60–66 Е Достатньо 

 (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 
35–59 Незадовільно 

 

 

FХ Незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 1–34 F Незадовільно 

(з обов’язковим повторним  

курсом) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Професійна англійська мова» 
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ДОДАТОК М 

Приклад практичного заняття «Bird strikes» («Зіткнення з птахами») з 

практикуму «Звичайна англійська мова в авіаційному контексті 

(нестандартні ситуації в польоті)» для студентів IV курсу  

спеціальності 6.070102 «Аеронавігація» 

BIRD STRIKES 

How dangerous is a bird strike? 

LEAD-IN 

Exercise 1. Discuss the following questions.  

1. How dangerous is a bird strike? 

2. What happens when a bird flies into an aircraft engine? 

3. How often do bird strikes cause accidents? 

   Exercise 2. You are going to watch a video “Miracle on the Hudson”. Watch it and then 

discuss the following questions. 

1. What happens shortly after taking off from the JFK International Airport? 

2. What is the call sign of the aircraft? 

3. How many passengers are on board? 

4. How serious could the situation be when an aircraft hits a bird? 

5. What parts of an aircraft are the most dangerous to be hit by birds? 

6. Who is the hero of the incident? 

7. What is the design of Boeing 757? 

LISTENING   

  Exercise 3. You are going to listen to the recording about an ATC`s actions in case of bird 

strikes. Listen and make some notes to get ready to reproduce the information. 

READING  

  Exercise 4. Read the article “Bird Strike: Guidance for Controllers”. Explain the underlined phrases 

using your own vocabulary. 

 A bird strike is strictly defined as a collision between a 

bird and an aircraft which is in flight or on a take off or 

landing roll. The term is often expanded to cover other 

wildlife strikes - with bats or ground animals. Bird Strike 

is common and can be a significant threat to aircraft safety.   

   According to a study conducted by Airbus on bird strike incidents involving transport aircraft, in 

41% of bird strikes, the impact was on the aircraft engines. Another equally large proportion of  
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impacts are distributed between the aircraft nose, radome and flight deck windscreens. Air traffic 

controllers dealing with a bird strike event should therefore have in mind that bird ingestion in 

multiple engines, reduced visibility from the flight deck or windscreen penetration, especially with 

smaller fixed wing aircraft and helicopters, can all lead to loss of control. As well as reduced 

visibility, windscreen penetration results in the further potential consequences of interference with 

air-ground radio communications and flight crew incapacitation. 

  There is no set of ready out-of-the-box rules to be followed universally. As with any unusual or 

emergency situation, controllers should exercise their best judgment and expertise when dealing with 

the apparent consequences of a hazardous bird strike. A generic checklist for handling unusual 

situations is readily available from EUROCONTROL but it is not intended to be exhaustive and is 

best used in conjunction with local ATC procedures. 

 A bird strike may result in: broken windshield / canopy; engine failure (single or multiple engines); 

hydraulic problems; precautionary approach; handling difficulties; electrical problems; landing Gear 

problems; crew incapacitation. 

  If a flight has experienced a bird strike, the controller may anticipate: rejected take-off; immediate 

return to land; landing at the next suitable aerodrome; restricted visibility from the flight deck; 

impaired aircraft control during the landing roll (for example landing gear or brakes malfunction). 

  Suggested controller`s actions embedded in the ASSIST principle could be followed: (A - 

Acknowledge; S - Separate, S - Silence; I - Inform, S - Support, T - Time). 

  As a TWR Controller: 

 Routinely scan for the presence of flocking birds, especially large ones, in the vicinity of runways 

about to be used for a take off or landing, including the initial climb out / final approach paths; 

 Maintain close contact with the Airport Operator and request and coordinate bird dispersal 

actions before take-off and landing, as necessary; 

 If unable to get the birds removed, communicate any relevant presence of birds to pilots with 

their location and apparent direction of movement; 

 Include appropriate cautionary advice in the ATIS recording (example: “Flock of birds in the 

vicinity of/near the intersection of/on the approach to (as appropriate) runways 24 and 19); 

 In case of persistent bird activity, perhaps attributable to a particular attractant but also including 

active migration routes, NOTAMs should be raised and cancelled when the threat has passed. At 

some military aerodromes, a BIRDTAM might be promulgated instead of a NOTAM. 

 

 

 

 

http://www.skybrary.aero/index.php/Loss_of_Control
http://www.skybrary.aero/index.php/Crew_Incapacitation
http://www.skybrary.aero/index.php/Emergency_or_Abnormal_Situation
http://www.skybrary.aero/index.php/Emergency_or_Abnormal_Situation
http://www.skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL
http://www.skybrary.aero/index.php/Hydraulic_Systems
http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Electrical_Systems
http://www.skybrary.aero/index.php/Landing_Gear_Problems:_Guidance_for_Controllers
http://www.skybrary.aero/index.php/Landing_Gear_Problems:_Guidance_for_Controllers
http://www.skybrary.aero/index.php/Crew_Incapacitation
http://www.skybrary.aero/index.php/Rejected_Take_Off
http://www.skybrary.aero/index.php/ATIS
http://www.skybrary.aero/index.php/NOTAM
http://www.skybrary.aero/index.php/BIRDTAM
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LANGUAGE FOCUS 

  Exercise 5. Match the words from the text in column A with their synonyms in column B. 

         A                               B 

1. interference                       a) faulty 

2. persistent                         b) to expect 

3. expertise                         c) obstruction 

4. generic                           d) constant 

5. exhaustive                        e) competence 

6. anticipate                         f) common 

7. impaired                          g) complete   

  Exercise 6. Match the words (1-10) with their definitions (A-J). Choose any three of them and 

make three sentences on your own. 

1 radome A regarded as being caused by  

2 ingest B to promote or make widely known (an idea or cause) 

3 penetrate C creative; a variety of aspects which sometimes lead to novel ideas and 

solutions; associated with creativity 

4 canopy D serving as a warning 

5 incapacitatio

n 

E the action or process of distributing or spreading things or people over a 

wide area 

6 dispersal F a protective housing for a radar antenna made from a material that is 

transparent to radio waves  

7 cautionary G to be diffused through something 

8 out-of-box H to draw (foreign matter) into the inlet of a jet engine,often causing damag

e to the engine 

9 promulgate I the transparent cover over the cockpit of an airplane 

10 attributable J defined as a state of being disabled, or unable to move or function 

 

  Exercise 7. Discuss the following question. What incidents or accidents caused by a bird strike 

do you know? 
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LISTENING 

   Exercise 8. Listen to the recording about the chronology of bird strikes accidents. While 

listening complete the following sentences with the missing information. 

April 1, 2016 

  A Ryanair flight declared a ________ _______ above 

Manchester when it struck a bird during take off. Flight 

FR3445 was heading to Mallorca, but was forced to make a 

_____ _____ to Manchester where it touched down safely. 

   

 

March 16, 2016 

  A bird strike damaged the nose of a passenger jet as it came 

in to land at Heathrow Airport in March 2016. More than 70 

passengers were on board the EgyptAir Boeing 737-800, which 

landed safely _____ smothered in blood and feathers. 

  

 

May, 2015 

   As a Turkish Airlines flight made its descent into Nevsehir 

Airport in May 2015, a bird struck the front of the 

plane causing its nose cone to _______. Fortunately for the 

125 passengers on board, the plane, which was arriving from 

Istanbul Airport, landed safely. 

 

January 15, 2009 

   US Airways Flight 1549 from LaGuardia Airport to 

Charlotte/Douglas International Airport was forced to land in 

the Hudson River after _______ ______ a flock of geese, 

which caused its engines to fail. All 150 passengers and 5 crew 

members were safely evacuated after the heroic water landing. 

  

 

 

 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/ryanair-flight-has-declared-a-midair-emergency-above-manchester/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/ryanair-flight-has-declared-a-midair-emergency-above-manchester/
http://www.telegraph.co.uk/news/aviation/12192721/Bird-strike-destroys-passenger-jets-nose.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11590838/Turkish-Airlines-aircrafts-nose-cone-collapses-after-bird-hits-it.html
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/4251112/US-Airways-A320-jet-crashes-into-Hudson-River-in-New-York.html
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/4251112/US-Airways-A320-jet-crashes-into-Hudson-River-in-New-York.html
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November 10, 2008 

  A Ryanair flight from Frankfurt to Rome made an emergency 

landing at Ciampino Airport after _______ ______ _____ 

caused both engines to fail. Flight 4102 touched down safely, 

despite damage to the landing gear, which forced the plane 

____ ______ __ ___ ______. 

 

April 29, 2007 

  A Thomsonfly Boeing 757 from Manchester Airport to 

Lanzarote Airport suffered engine failure when at least one 

bird, supposedly a _____, was ingested by the _______ 

_______, which then caught fire. The plane returned safely to 

Manchester Airport. 

 

 

September 15, 1988 

   In 1988, a flock of ______ _____ were _______ ___ the 

engines of Ethiopian Airlines Flight 604 as it took off from 

Bahir Dar. The aircraft crashed soon after the collision, 

killing a reported 35 passengers (though the death toll has 

been subject to debate). 

 

October 4, 1960 

   The greatest loss of life directly linked to a bird strike was 

in 1960, when a Lockheed L-188 Electra, flying from Boston 

as Eastern Air Lines Flight 375, collided with a flock of 

______ during take-off, damaging all four engines. The 

aircraft then crashed into Boston harbour killing 62 

passengers. 
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April 13, 1912 

The first recorded bird strike fatality was reported in 1912 

when aero-pioneer Cal Rodgers collided with a gull which 

______ _____ __ his aircraft control cables. He crashed into 

the ocean at Long Beach, California, where he _______. 

   

 

   

 Exercise 9. The following word combinations appear in the article. How could you explain 

them? 

− a midair emergency 

− a hasty return 

− multiple bird strikes 

− to veer off the runway 

− the starboard engine 

− to be sucked into 

− to be drowned 

   Exercise 10. You are going to listen to the extract from the exchange between US Airways 

Flight 1549 and ATC when the plane landed on the Hudson river. While listening fill in the gaps 

with the missing information. 

Cactus is US Airways RTF identifier.  

New York Terminal Radar Approach Control (Tracon) is the air traffic control group responsible 

for descending planes in the New York area. 

New York Tracon: "Cactus 1549, turn left ______ 2-7-0." 

Flight 1549: "Ah, this, uh, Cactus 1539. Hit birds, we lost _____ in both engines. We're turning 

back towards LaGuardia." 

New York Tracon: "OK, yeah, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of uh, 2-2-0." 

Flight 1549: "2-2-0." 

New York Tracon: "Tower, stop your departures. We got an ________ _________." 

New York's LaGuardia airport: "Who is it?" 

New York Tracon: "It's 1529, he ah, _____ _______. He lost all engines. He lost the thrust in the 

engines. He is returning immediately." 

LaGuardia: "Cactus 1529, which engine?" 

New York Tracon: "He lost thrust in ____ engines, he said." 

LaGuardia: "Got it." 

https://www.theguardian.com/us-news/new-york
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New York Tracon: "Cactus 1529, if we can get it to you, do you want to try to land runway 1-3?" 

Flight 1549: "We're ______. We may _____ ___ in the Hudson." 

******** 

New York Tracon: "All right cactus 1549. It's going to be a left. Traffic to runway 3-1." 

Flight 1549: "______." 

New York Tracon: "OK, what do you need to land?" 

New York Tracon: "Cactus 1549, runway four is ______ if you want to make left traffic to runway 

four." 

Flight 1549: "I am not _____ if we can make any runway. Oh, what's that over to our right? ______ 

in New Jersey, maybe Teterboro?" 

New York Tracon: "OK yeah, off to your right is Teterboro airport." 

New York Tracon: "Do you want to try and go to Teterboro?" 

Flight 1549: "Yes." 

******** 

New York Tracon: "Cactus 1529, turn right 2-8-0, you can land runway one at Teterboro." 

Flight 1549: "We can't do it." 

New York Tracon: "OK, which runway would you like at Teterboro?" 

Flight 1549: "We're gonna be in the Hudson." 

New York Tracon: "I'm sorry, say again, Cactus." 

****** 

ROLE PLAY 

 Exercise 11. Work in pairs. You are going to roleplay emergency situation (bird strike). 

Student A is the pilot. Student B is the ATC. Use the information below to help you. Think 

about: call sign; incident; damage; injuries. 

Pilot: Contact ATC and declare emergency/ Respond. Ask for permission to descend. Mention 

consequences/Give details. Mention consequences. Say you need to land/ Give details of injuries. 

Mention consequences. 

ATC: Respond and ask for details/ Give permission. Ask for details of damage/ Give permission to 

land. Ask for information about injuries/ Confirm emergency services on standby. Offer more help if 

needed. 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК Н 

Анкета для експертного оцінювання щодо достовірності педагогічних умов 

1.Який ВНЗ і коли Ви закінчили? 

____________________________________________________________________ 

2.Напрям підготовки, спеціальність, ОКР? 

____________________________________________________________________  

3.Стаж роботи науково-педагогічного працівника? 

____________________________________________________________________ 

4.Які навчальні дисципліни Ви викладаєте? 

____________________________________________________________________ 

Дайте коротку відповідь «Так» чи «Ні» 

5.На Вашу думку, є достовірними запропоновані автором педагогічні умови формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях? 

____________________________________________________________________ 

6.Чи вважаєте Ви достатньою запропоновану кількість педагогічних умов для формування 

професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних 

ситуаціях? 

____________________________________________________________________ 

7.Вважаєте ефективною реалізацію педагогічних умов через впровадження комунікативно-

орієнтованої технології навчання до фахової підготовки майбутніх авіадиспетчерів? 

____________________________________________________________________ 

8. Чи потребують поліпшення педагогічні умови формування професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях? 

_______________________________________________________________________________ 

9. На Вашу думку, чи дотримані інтегративні зв’язки професійно орієнтованих авіаційних 

дисциплін? 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором 
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ДОДАТОК П 

Комплексна контрольна робота, спрямована на визначення рівня 

сформованості змістово-практичного компонента професійної готовності 

майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну  

у нестандартних ситуаціях 

CONTROL PAPER  

for the 4-th year students of speciality 6.070102 "Air navigation" 

  

Task I. Look at the pictures (A-D) showing non-routine situations in flight. Choose one of 

them and describe it using the following questions. 

1. What aircraft type is it? 

2. What has happened? 

3. Where do you think this damage occurred? 

4. What do you think caused the damage? 

5. What has happened to the passengers? 

A)                                                                   B) 

 

 

 

 

                  C)                                                                              D) 

 

 

 

 

 

      /20 
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Task II. Write down the answers to the following questions. 

1. What do PAN-PAN and MAYDAY calls mean in aviation? 

2. How many unusual or emergency situations during the flight do you know?  

3.  What is the difference between standard phraseology and plain language? 

4. What do you understand by the following information taken from the ICAO Doc.9835: “The 

most critical need for plain language proficiency arises during urgent or emergency situations, 

when inadequate language proficiency simply becomes another barrier to the successful conclusion 

of a flight... “ 

5. Look at the dialogue between a pilot and an air traffic controller and underline standard 

phraseology and plain language. In your opinion, what role does plain language proficiency play in 

resolving a problem? 

ATC: You will let me know about your intentions for the main landing gear? 

Pilot: UD Wilco. We’ll try to let the gear down again and if it remains up and I’m unable to release 

the nose gear then we’ll land with all three up. 

ATC: Roger. So if you wish you may come for a go around and visual check of your landing gear. 

Pilot: Okay, Roger. 

ATC: UD have you got the field in sight? 

Pilot: UD Affirm. 

ATC: Roger. You will … you will pass over the field and make a low pass over the runway 29 for 

landing gear check. 

6. Finish the following sentence (according to ICAO Doc.9835): 

 Even when using plain language, speakers are required to be... 

    /20 

Task III. Read the text and fill in the gaps with the words in the box below. 

a) intervention, b) distributed, c) extinguish, d) threat, e) mechanical malfunction ,f) vecroring, g) 

extended, h) filter, i) inability, j) malfunction 

 

Decompression is defined as the 1)_________ of the aircraft's pressurisation system to 

maintain its designed pressure schedule. Decompression can be caused by a 2)_________ of the 

system itself or by structural damage to the aircraft. 

    Fuel starvation is a situation when there is fuel in the tank but there is a supply problem which 

either fully or partially prevents the fuel from reaching the engine. Causes may include a blocked fuel 

3)_________ or more commonly warter-contaminated fuel. In this situation a pilot is not sure that 

http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Pressurisation_Systems
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remaining amount of fuel will be enough for safe completion of flight. Radio 4)_______ to the nearest 

aerodrome is recommended. 

 A belly landing or gear-up landing is when an aircraft lands without its landing gear fully 5) 

________ and uses its underside, or belly, as its primary landing device. Normally the term gear-up 

landing refers to incidents in which the pilot forgets to extend the landing gear, while belly landing 

refers to incidents where a 6) _____________ prevents the pilot from extending the landing gear.  

 Bird Strike is common and can be a significant 7)______ to aircraft safety. According to a 

study conducted by Airbus on bird strike incidents involving transport aircraft, in 41% of bird strikes, 

the impact was on the aircraft engines. Another equally large proportion of impacts are 8)________ 

between the aircraft nose, radome and flight deck windscreens.  

Fire in the air is one of the most hazardous situations that a flight crew can be faced with. 

Without aggressive 9)_________ by the flight crew, a fire on board an aircraft can lead to the 

catastrophic loss of that aircraft within a very short space of time. Once a fire has become established, 

it is unlikely that the crew will be able to 10)________ it. To stand any chance of survival in the face 

of an uncontrolled fire, the aircraft must land as soon as possible.  

     /20 

  Task IV. Listen to a non-standard radioexchange (Bird Strike) in flight and complete it with 

the missing information. 

PNF=pilot non-flying, C=tower, PF=pilot flying 

PF  That`s a 1)______ strike! 

PNF That was four birds! 

     Engine number one is still running. 

PF   Where`s the power? We`re 2)______ left. 

PNF There`s no data on the screen for engine number one. 

PF   We need to get wings level. Increase 3)________on number one. 

PNF  Increasing thrust. 

PF   OK, wings level. 

PNF  The engine`s not running 4)_________. 

PF   It`s hard to remain level. Help me. 

PNF  Any power on number one? 

PF   I don`t know. I can`t see any power at all. The 5) ________ read nothing. I think we need to 

shut it down. I intend to shut down number one. 

PNF  Ok, shut down number one. 

PF   Shutting down number one. 
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PNF  More power on two and three. 

     Increasing power on two and three. 

PF   Ok. Can you clean the windshield? Get those 6)_______ on. 

PNF  Wipers on. 

C    S27H Moi Tower. We see 7)________and smoke from your left engine. Is everything Ok? 

PNF  No, a bird has gone into the engine. We hit lots of birds at 8)________. We`ve lost number 

one engine S27H. 

C   S27H. Your number one engine has 9)_______ birds. Are you declaring an emergency? 

PNF Declaring an emergency. We`re planning on coming back. S27H. 

C    S27H. 10)_______ persons on board. 

PNF  Three crew members. 

C    S27H. State fuel on board. 

PNF  Er... 194,000kg. 

PF   Holding wings level is difficult. 

 

Task V. Exercise 12. As an air traffic controller explain how you would assist crew in this case. 

Situation talk. 

 

You are an ATCO. Suddenly captain reports about fuel problems, possible fuel leak. 

One engine is loosing power, fuel low is lower than it is needed. He requests 

immediate landing at the suitable nearest airport. Fuel endurance is only 30 minutes. 

Captain needs fire brigade and medical assistance just in case.  
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