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Розглянуто принципи практичного навчання студентів дефектоскопічного спрямування, направлені на ініціативність, 
самостійність, творчий пошук, які необхідні в науково-дослідницькій та професіонально-практичній діяльності. Реко-
мендовано використовувати інтерактивні та бінарні принципи, що дозволять студентам моделювати та прогнозувати 
поведінку об’єкта контролю і обирати оптимальні варіанти й стратегії дефектоскопічної діяльності. бібліогр. 12, рис. 3.
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Постановка проблеми. Професійний розви-
ток особистості, розвиток персоналу належать 
до основних показників прогресивного розвитку 
суспільства, вирішальних важелів науково-тех-
нічного прогресу. Тому в країнах з розвинутою 
ринковою економікою дедалі більше компаній 
перебирають на себе ініціативу щодо подальшо-
го розвитку персоналу своїх організацій. Плану-
вання та організація розвитку персоналу стають 
важливими функціями служби управління персо-
налом. Наслідування Україною цього прикладу є 
обов’язковою умовою забезпечення в державі ста-
лого економічного зростання.

Європейська федерація неруйнівного контр-
олю (EF NDT) розробила документ «Комплек-
сна система якості неруйнівного контролю» (сайт 
EF NDT www. efndt. org), який використовують 
як керівництво з систем досягнення якості у НК. 
У документі приведені рекомендації до розроб-
ки навчальних програм з освоєння теоретичних 
і практичних знань при проведенні учбових кур-
сів та схем сертифікації персоналу на перший, 
другий та третій рівні кваліфікації. Рекомендації 
оформлені як документ «SNT Tс 1A», але в ньо-
му не приведені сучасні принципи практичної 
підготовки.

Практична підготовка фахівців за принци-
пами наскрізності, наступності та безперерв-
ності відповідно до освітньо-кваліфікаційних 
рівнів детально розкрито в наукових працях [1–
4]. У працях Н.Рідей [4] обґрунтовано теорети-
ко-методологічні та практичні аспекти ступене-
вої підготовки, запропоновано основні напрями 
формування ступеневої підготовки та модель 
професійно-практичної підготовки майбутніх 
фахівців.

виклад основного матеріалу. систему про-
фесійно-практичної підготовки розробляють за 

принципами дидактики, яка включає в себе зміст 
навчання, принципи, методи, форми та засоби 
практичної підготовки [5, 6].

Принципи практичного навчання – це систе-
ма вихідних положень, що визначають закономір-
ності формування знань, умінь і навичок у прак-
тичній підготовці, здатність до удосконалення та 
самореалізації у професійному середовищі. До 
принципів відносять:

• специфічні: безперервність, ступеневість, на-
скрізність, єдність теорії і практики;

• загальнодидактичні: гнучкість, динамічність, 
системність, створення сприятливого середовища.

Принципи навчання при практичній підготов-
ці – це засоби спільної діяльності викладача і сту-
дента, за допомогою яких досягається набуття 
студентами практичних знань, умінь і навичок, 
професійної майстерності, виховуються навички 
моральної поведінки, розвиваються розумові і фі-
зичні сили, творчі здібності. Практичне значення 
принципів полягає в тому, що вони полегшують 
вибір методу навчання для досягнення певної кон-
кретної цілі.

Разом з тим кожен принцип має відповід-
ну функцію (рис.1): навчально-виховну (прин-
цип за джерелом інформації та за ступенем твор-
чої активності), освітньо-розвивальну (принципи 
за логікою пізнання та сприймання; принципи 
за рівнем самостійно-пізнавальної діяльності), 
аналітично-пошукову (інтерактивні та ситуацій-
ні принципи практичного навчання), мотивацій-
но-стимулюючу (принципи стимулювання і моти-
вації), закріплювальну ( контроль і самоконтроль) 
та діагностико-коригуючу функцію (бінарні прин-
ципи практичного навчання).

методи на основі джерел інформації поділя-
ються на словесні, наочні та практичні [7].

За допомогою словесних методів інформацію 
отримують шляхом бесіди-діалогу викладача та 
студента, розповіді, що передбачає оповідну, опи-© І.П. білокур, Н.А. медвєдєва, О.В. Радько, 2015
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сову форму розкриття навчального матеріалу для 
спонукання студентів до створення в уяві певного 
образу, та пояснення, за допомогою якого педагог 
розкриває сутність певного явища виникнення де-
фектоскопічної ситуації, фізичних явищ взаємодії 
фізичних полів з матеріалом об’єкта контролю, 
процесів отримання та обробки дефектоскопічної 
інформації та оцінки якості виробу [8].

Наочні принципи застосовують для одержан-
ня інформації за допомогою демонстрування та 
ілюстрації, показу моделей виробу, зразків та ета-
лонів, на яких реалізується методика контролю зі 
спостереженням за результатами.

Ілюстрація – принцип навчання, за якого 
предмети й процеси дефектоскопічних дослід-
жень розкриваються через їх символічне зобра-
ження (світлини, малюнки, схеми, графіки та 
ін.). спостереження як метод навчання передба-
чає сприймання певних предметів вивчення су-
часних фізичних методів контролю, закономір-
ностей взаємодії фізичних полів з матеріалом 
виробу і процесів реалізації методів та засобів 
контролю у виробничому середовищі без втру-
чання у ці явища і процеси.

Демонстрація передбачає показ теоретичних 
та практичних аспектів дефектоскопії в динаміці. 
За допомогою наочних принципів студенти одер-
жують інформацію про дефектоскопію як нау-
ку з визначення показників якості матеріалу, ви-
робу, конструкції, середовища та закономірності 
їх впливу на працездатність або безпечність при 

використанні. Практичні принципи допомага-
ють студенту отримати інформацію за допомогою 
практичних відповідних вправ (виробничо-прак-
тичні, творчо-пошукові, контрольні), лаборатор-
но-практичних та експериментально-дослідних 
робіт. Особливість практичних принципів у тому, 
що на основі одержаних знань студенти здобува-
ють практичні вміння з методів дефектоскопічних 
досліджень об’єктів контролю, методології прове-
дення експериментально-дослідних та виробни-
чих робіт [9].

Також сприяють формуванню навичок вста-
новлення причинно-наслідкових взаємозв’язків 
факторів, що призводять до утворення дефектів, 
документування дослідницького процесу; вста-
новлення меж стійкості виду дефектів та їх вплив 
на фізико-механічні властивості матеріалу; аналі-
зу розташуваня дефектів, що належать до різних 
видів даного угруповання. Практичні методи на-
вчання спрямовані на досягнення логічного за-
вершення ланки пізнавального процесу щодо кон-
кретної теми чи розділу дослідження [10].

За ступенем творчої активності студентів 
(рис. 1) можна видокремити імітаційні принци-
пи практичного навчання. Вони передбачають 
використання такої системи методів, яка спрямо-
вана переважно не на викладання готових знань 
і їх відтворення, а на самостійне оволодіння сту-
дентами знаннями в процесі активної пізнаваль-
ної діяльності. Імітаційні принципи охоплюють 
ділові ігри фундаментально-професійного та си-

Рис. 1. Принципи практичного навчання студентів дефектоскопічного спрямування
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стемно-конструктивного напрямку, принцип «ла-
біринту дій», принцип круглого столу. фунда-
ментально-професійні ділові ігри спрямовані на 
імітаційне моделювання реальних процесів і ме-
ханізмів, які можливі у професійній діяльності. 
Ділові ігри системно-конструктивного напрямку, 
окрім моделювання реальності дефектоскопічної 
ситуації чи стану об’єктів контролю, дають змогу 
моделювати певні процеси, механізми для їх екс-
периментального дослідження.

Принцип «круглого столу» використовується 
для проведення міждисциплінарних занять для 
обговорення складних теоретично-практичних 
проблем, пов’язаних зі збереженням конструкції 
та охороною навколишнього природного середо-
вища з обміном досвідом. Даний принцип фор-
мує у студентів навички комунікабельності, про-
фесійні та творчі здібності до навчально-творчої 
діяльності, розвивають швидкість та гнучкість 
мислення, самостійну наполегливість, ініціатив-
ність та винахідливість. метод лабіринту дій 
удосконалює вміння працювати з різноманітною 
інформацією в умовах обмеженої її кількості та 
часу, формує навички й уміння правильно оціню-
вати обстановку, вибирати певну лінію поведін-
ки, ухвалювати правильне і своєчасне рішення у 
дефектоскопічних дослідженнях.

Відповідно до логіки пізнання та сприймання 
в навчальному процесі використовують принципи, 
спрямовані на освітньо-розвивальну діяльність, а 
саме аналітичний, синтетичний, індуктивний та 
дедуктивний принципи.

Аналітичний принцип передбачає практичний 
розклад кількісних показників і властивостей 
стану матеріалу виробу і середовища існування 
та виявлення залежності між ними. Тобто аналі-
тичний принцип передбачає виділення конкрет-
них проблем вивчення, елементів чи властивос-
тей фізичних явищ чи процесів вивчення для 
встановлення їх суттєвих ознак. Продовженням 
цього принципу є принцип синтезу, який ґрун-
тується на встановленні чи поєднанні функці-
ональних зв’язків між дефектами та міцністю 
або надійністю виробу [10].

Синтез є органічним продовженням аналізу й 
може будуватися лише на його основі. Поряд з ана-
лізом та синтезом використовують у практичному 
навчанні індуктивний та дедуктивний принципи.

В основу індуктивного принципу покладено пі-
знання окремих предметів і явищ шляхом їх по-
рівняння, встановлення подібності та відмінності, 
а також встановлення їх закономірних взаємо-
зв’язків. Дедуктивний принцип є протилежним 
індуктивному, в основу якого покладено систем-
ний підхід до вивчення розмірних параметрів та/
або діагностичних компонентів виробу, що дає 
змогу вирішити проблеми збереження дієздатно-

сті виробу і його безпечності. Принципи практич-
ного навчання за рівнем самостійно-пізнавальної 
діяльності ґрунтуються на послідовній і цілеспря-
мованій постановці перед студентами проблем-
них дефектоскопічних завдань. До них відносять 
проблемно-інформаційний, проблемно-пошуко-
вий та дослідницький принципи, які розвивають 
у студентів здібності до професійно-практичної 
діяльності протягом всього навчально-виховного 
процесу. ці принципи спрямовані на отримання 
студентом нових знань шляхом послідовного та 
цілеспрямованого викладення викладачем про-
блемних дефектоскопічних завдань.

Проблемно-інформаційний принцип перед-
бачає створення викладачем дефектоскопіч-
ної ситуації, для реалізації якої застосовують 
різні підходи, зокрема, популяційний, деф-
системний, еволюційний, історичний чи експе-
риментальний, які дають найбільш характерну 
інформацію. цей метод допомагає активізувати  
мислення студентів та спрямувати їх увагу на 
проблематику досліджень.

Проблемно-пошуковий принцип передбачає 
створення викладачем дефектоскопічної ситуації, 
для вирішення якої застосовують різні фізичні ме-
тоди дослідження та засоби здійснення, зокрема, 
фізичні, хімічні, механічні, металографічні, ді-
агностичні та ін. Він спрямовує студентів до по-
слідовного та цілеспрямованого вирішення інфор-
мативно-діагностичної проблематики з контролю 
якості, стимулює дефектоскопічну свідомість та 
пізнавальну їх діяльність.

Дослідницький принцип спонукає студентів до 
науково-дослідної діяльності, систематизації ре-
зультатів проведеної науково-практичної роботи, 
а також до самостійного осмислення способів пі-
знання навколишнього світу, одержання об’єк-
тивних фактів та їх тлумачення, вчить студентів 
самостійно опрацьовувати наукові джерела, про-
водити спостереження та здійснювати експери-
ментально-дослідні проекти, виконувати інші дії 
пошукового характеру.

ці принципи характеризуються ініціативністю, 
самостійністю, творчим пошуком, які виявляють-
ся в науково-дослідницькій та професійно-прак-
тичній діяльності. Запровадження інтерактивних 
принципів (див. рис. 1) у практичній підготовці 
дозволяє сформувати у студентів відповідне ба-
чення, тип мислення до дефектоскопічної про-
блематики, стимулює їхню професійно-практич-
ну діяльність під час проходження навчальних 
та науково-дослідних практик. До інтерактивних 
принципів відносять кейс-метод (полягає у вико-
ристанні конкретних випадків (ситуацій, обста-
вин, станів, що називаються «кейсом») для спіль-
ного аналізу, обговорення або вироблення рішень 
студентами певного виду професійно-практич-
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ного навчання; сприяє формуванню вмінь та на-
вичок оцінювання ситуації, вибору та організації 
пошуку основної інформації, всебічного аналі-
зу дефектоскопічних ситуацій за допомогою ді-
агностичного підходу, прогнозування способів 
їх розвитку, стимулює індивідуальну активність 
студентів, формує позитивну мотивацію до прак-
тичного навчання та формує певні особисті та 
практичні якості), метод сценаріїв (сприяє фор-
муванню у студентів готовності до публічного 
виступу із представленням та захистом запропо-
нованого рішення), мозковий штурм (ґрунту-
ється на груповому формуванні ідей вирішення 
певного дефектоскопічного завдання, спрямова-
ного на колективне продукування нових ідей), ро-
боту в малих групах (сприяє ефективному засво-
єнню отриманих професійно-практичних знань, 
ефективному перерозподілу їх обов’язків, закрі-
пленню умінь та навичок у керуванні колективом 
[11]). Ситуаційні принципии дозволяють розвину-
ти у студентів вміння аналізувати конкретну си-
туацію, послідовно та цілеспрямовано здійснюва-
ти дефектоскопічні дослідження та розв’язувати 
ситуаційні завдання, формують соціально актив-
ну і життєво компетентнісну творчу особистість, 
здатну до саморозвитку, самовдосконалення і са-
мореалізації. Принципи стимулювання і мотива-
ції спрямовані на формування позитивних мотивів 
практичного навчання, посилюють пізнавальну та 
мотиваційно-стимулюючу активність, стимулю-
ють студентів до аналізу життєвих ситуацій, коли 
потрібно розібратися з якоюсь життєвою пробле-
мою, наблизитися до практичного життя. Різнома-
нітні прийоми стимулювання емоційних реакцій 
студентів у процесі практичної підготовки знач-
ною мірою сприяють більш повному включен-
ню студентів у професійно-практичний процес та 
його активізації, сприяють формуванню вольових 

якостей та цілеспрямованості. Застосування прин-
ципів контролю і самоконтролю допомагають 
побачити досить повну картину всього навчаль-
но-практичного процесу, сприяють виявленню 
рівня реальних досягнень студентів у професій-
но-практичному навчанні, формуванню у студен-
тів особистих якостей, як то працьовитість, кре-
ативність, впевненість у собі, цілеспрямованість, 
комунікативність, готовність взяти на себе відпо-
відальність за результати власного аналізу ситуа-
ції і за роботу всієї групи, зокрема, самостійно ух-
валювати рішення в умовах невизначеності.

Бінарні принципи допомагають систематизова-
но комплексно вирішувати поставлені завдання, 
об’єднуючи різні методи професійно-практичного 
навчання студентів, також дозволяють студентам 
моделювати та прогнозувати поведінку об’єкта 
контролю в цілому, правильно обирати оптималь-
ні та дефектоскопічно прийняті варіанти й стра-
тегії діагностичної діяльності, застосовувати 
системно-структурний підхід до дефектоскопіч-
них досліджень.

Процес професійно-практичного навчання пе-
редбачає застосування різноманітних засобів нав-
чання (рис. 2), за допомогою яких більш успіш-
но і швидко можна досягти поставлених цілей. 
До таких засобів практичного навчання студен-
тів дефектоскопічного спрямування належать 
графічні ( діаграми, схеми, моделі, формули, гра-
фіки, постери, у тому числі і в електронному ви-
гляді), технічні (відеомагнітофони, мультимедія, 
інформаційні системи, телекомунікаційні мере-
жі), лабораторно-інструментальні (лабораторне 
обладнання та інвентар, польове устаткування), 
науково-методичні засоби (підручники, навчаль-
ні посібники, практикуми, науково-методичні ре-
комендації з навчальних та виробничих практик). 
Засоби практичного навчання залежать від типу 

конкретної дефектоскопічної ситуації та 
виду науково-дослідної роботи і спрямо-
вані на здобуття навичок використан-
ня теоретичного матеріалу для аналізу 
практично-дослідних завдань; форму-
вання навичок оцінювання дефектоско-
пічної проблематики, вироблення вмінь 
формулювати питання і відповіді; ви-
роблення вмінь розробляти багатова-
ріантні підходи до реалізації плану дії; 
формування вмінь та навичок виконан-
ня лабораторно-практичних та науково-
дослідних робіт.

якщо зміст навчання відповідає на 
запитання «Чого навчати?», принципи 
охоплюють шляхи і засоби навчання, то 
форми показують найраціональнішу його 
організацію.Рис. 2. Засоби практичного навчання студентів дефектоскопічного 

спрямування
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Під формами практичного навчання (рис. 3) 
розуміють різні варіанти організації і взаємодії 
студентів і керівників практики, зовнішні рамки їх 
взаємопов’язаної діяльності.

Використання різних форм і видів навчання 
сприяє формуванню високоосвічених, компетент-
них, мобільних, самоорганізованих, конкуренто-
спроможних майбутніх фахівців з НК, готових до 
сертифікації [12] та входженню в глобалізований 
світ, відкрите інформаційне товариство з неруй-
нівного контролю та технічної діагностики. За-
стосування наведених принципів, засобів та форм 
практичного навчання полягає в тому, що вони 
одночасно відображають не лише практичну під-
готовку, а й актуалізують певний комплекс знань, 
який необхідно засвоїти при вирішенні низки де-
фектоскопічних проблем, а також вдало поєдну-
ють навчальну, аналітично-пошукову, науково-до-
слідну й виховну діяльність, що, безумовно, є 
дійовим і ефективним в реалізації підготовки су-
часних висококваліфікованих фахівців, конкурен-
тоспроможних на ринку праці. Подальшого дослі-
дження потребує розробка алгоритму здійснення 
практичного навчання майбутніх фахівців з НК.

висновки
Посібник, який розроблено спеціалістами ICNDT, 
з підготовки, атестації та сертифікації персоналу з 
НК є просуванням передового досвіду з атестації 
і сертифікації персоналу в галузі НК відповідно 
до вимог міжнародного стандарту EN ISO 9712. 
Практична підготовка фахівців з неруйнівного 

контролю проводиться за програ-
мами підготовки, що складені з 
урахуванням рекомендацій, наве-
дених у ISO TR 25107: 2006 «Не-
руйнівний контроль. Рекомендації 
щодо змісту програм підготовки з 
НК».

Компетентність персоналу НК, 
що досягнута при реалізації прин-
ципів практичного навчання, є 
ключовим елементом у надійності 
НК, і вона відіграє важливу роль 
у забезпеченні якості та безпеки 
різноманітної продукції та об’єк-
тів контролю і має важливе зна-
чення для всіх рівнів кваліфікації 
персоналу з НК, для регулюючих 
та контролюючих органів і органів 
з сертифікації, сервісних компаній 
з НК та керівників персоналу НК.

Навчальні зразки, які вико-
ристовуються для проведення 

практичних занять, являють собою реальні фраг-
менти виробів промислової продукції або деталей 
і вузлів устаткування підвищеної небезпеки, що 
дозволяє фахівцеві отримати певний досвід про-
ведення практичного неруйнівного контролю вже 
безпосередньо в процесі практичної підготовки.
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Рис. 3. форми практичного навчання у професійно-практичній підготовці майбут-
ніх дефектоскопістів


