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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВІНСТРУКТОРІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті виконано теоретичне узагальнення та вирішено наукове завдання щодо професійної
підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації в Україні. У пошуках визначення теоретичних засад
професійної підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації в Україні, здійснено аналіз базових понять:
професійна підготовка, компетентність. Зазначено, що дослідження діяльності пілотів-інструкторів
цивільної авіації та недоліки фахової підготовки пілотів-інструкторів актуалізують пошук шляхів
розв’язання проблеми безаварійної роботи авіаційного транспорту, дотримання відповідних стандартів
підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації, підвищення їх конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних авіаційних реалій, які ставить перед нами всесвітня пандемія COVID19, постає серйозне питання про збереження не лише належного рівня безпеки польотів, а й професійної
компетентності пілотів, що тимчасово не виконують польоти.
Також врахувавши політичне, економічне та соціальне напруження, високу динаміку ринку праці, появи нових
технологій і трудових операцій пілоти-інструктори цивільної авіації потребують науково обґрунтованої підтримки та
супроводу, а процес підготовки нового покоління професіоналів – швидкої модифікації й оновлення. Особливої
актуальності ці процеси набувають у нашій країні, де галузь цивільної авіації може стати фактором відродження
ефективної економіки, забезпечення реальної єдності держави, умовою оптимізації зв’язків між усіма регіонами
України, яка відрізняється чималою територією, критичним станом автодорожньої інфраструктури, занепадом
залізничного транспорту, великими відстанями між діловими й культурними центрами (Дранко, 2018).
Аналіз найвагоміших публікацій. Підготовка достатньої кількості кваліфікованих пілотів-інструкторів, здатних
відповідати інтенсивним науково-технічними перетворенням інформаційного світу, оновленню техніки й динамізму вимог
до людини, є реальною потребою українського суспільства, задоволення якої має актуально-перспективний характер.
Підготовка пілотів цивільної авіації до професійної діяльності була предметом досліджень багатьох українських
науковців, таких як: В. Асріян (формування спеціальних умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на основі
міжпредметних зв’язків технічних дисциплін), І. Галімська (формування професійно значущих якостей особистості
майбутнього авіаційного фахівця засобами фізичної підготовки), О. Москаленко (теоретичні й методичні засади
підготовки курсантів вищих льотних закладів освіти до професійної комунікації в особливих умовах), Т. Плачинда
(теоретичні та методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних закладів освіти в
умовах євроінтеграції), Г. Пухальська (формування комунікативної компетентності майбутніх пілотів цивільної
авіації) тощо. Однак, питання професійної підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації України залишається поза
увагою науковців що і зумовило вибір теми статті «Теоретичні засади професійної підготовки пілотів-інструкторів
цивільної авіації».
Тому виходячи з актуальності дослідження ми висуваємо мету статті – здійснити теоретичний аналіз професійної
підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації України, визначення основних понять, та їх взаємних зв’язків, що
формують теоретичне підґрунтя сутності навчання інструкторів.
Виклад основного матеріалу. Наразі, скорочуючи персонал, авіакомпанії мають на меті залишити на роботі
максимальну кількість пілотів-інструкторів, адже саме ці кадри несуть у собі найвищий стандарт компетентності,
безпеки польотів, та саме вони будуть поновлювати навички пілотів після реабілітації ринку перевезень від наслідків
пандемії.
Що стосується льотних шкіл, то об’єм підготовки, порівняно з осінню минулого року впав, та досягнув свого
мінімуму в квітні 2020 року (FlightLogger, 2020). Не зважаючи на це, сьогодні кількість учбових польотів поступово
збільшується, а прогнозована кількість нових робочих місць для майбутніх пілотів хоч і зменшилася, але тим не менш
залишається оптимістичною. До 2029 року в світі знадобиться підготувати 219 тисяч нових пілотів, 46 тисяч з яких в
Європейському регіоні (CAE, 2020). Це пов’язано не стільки з розвитком авіації, скільки з тим, що велика кількість
діючих спеціалістів буде виходити на пенсію в зазначений вище період.
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У таких обставинах саме пілоти-інструктори опиняються в епіцентрі подій, а їх професійна підготовка привертає
особливу увагу, адже реалізація планів по відновленню об’ємів авіаперевезень, розвитку авіації шляхом примноження
кадрів та підтримання належного рівня безпеки польотів залежить від їх рівня кваліфікації.
Як
зазначає
у
своїй
роботі
В.
Семиченко:
«Проблемою
професійної
підготовки
займалися І. Гичан, Г. Давидов, М. Дяченко, Л. Кандибович. Н. Печенюк, Є. Смірнова, Н. Тализіна, Л. Хіхловський
та ін.» (Семиченко, 2007, с.119).
О. Москаленко стверджує, що на пострадянському просторі, педагогічні основи професійної підготовки льотного
складу розкрито в дослідженнях В. Желтухіна, О. Кадочнікова, О. Керницького, Є. Кміти, Р. Макарова,
Т. Мітрюшкіної, А. Московцева, Г. Пащенко, В. Півень, Т. Сафонової, Д. Сіненка» (Москаленко, 2013, с. 250). Не
зважаючи на це, більшість наукових статей та публікацій зосереджуються на підготовці приватних пілотів та/або
пілотів для авіакомпаній, у той час як тематика професійної підготовки пілотів-інструкторів майже не розкривається,
а в Україні дослідження в цій області практично відсутні.
У контексті нашого дослідження ми вважаємо доречним розглянути найбільш загальне поняття «професійна
підготовка», яке може бути визначене як «сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, якостей, трудового досвіду
та норм поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи з певної професії» (Енциклопедія професійної
освіти, 1999). На додаток до цього, професійна підготовка може розглядатися і як процес формування фахівця для
однієї з галузей трудової діяльності, пов’язаного з оволодінням певним родом занять, професією (Педагогічна
енциклопедія, 1964-1988).
О. Москаленко пропонує розглядати професійну підготовку авіаційних фахівців як інтегративну систему
міждисциплінарних знань, умінь і навичок, що забезпечуються використанням цілісного комплексу засобів наземної
та льотної підготовки для вирішення практичних завдань професійної діяльності, які дають змогу на системній основі
організувати оптимальну взаємодію викладача та курсантів, регламентуються міжнародними авіаційними
стандартами ІСАО та спрямовані на досягнення гарантованого педагогічного результату (Москаленко, 2013, с.254).
Цікавим є питання сутності професійної підготовки. Термін «сутність» ми розглядаємо як філософське поняття,
яке означає «головне, визначальне в предметі, що зумовлене глибинними зв'язками й тенденціями розвитку і
пізнається на рівні теоретичного мислення» (Словник української мови: в 11 томах, Том 9, 1978, с. 860.).
І. Бойчук у своїх роботах стверджує, що аналіз сучасної літератури розкриває декілька підходів до визначення
сутності професійної підготовки. Представники педагогічних наук вбачають її у набутті людиною професійної освіти,
що є результатом засвоєння інтелектуальних знань, умінь, навичок та формування необхідних особистісних
професійних якостей. Психологи вбачають її як засіб приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку
резервних сил, пізнавальної і творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими та професійно значущими
знаннями, вміннями й навичками. В. Семиченко, розглядає її у трьох аспектах: 1) як процес, в ході якого відбувається
професійне становлення майбутніх фахівців; 2) як мету і результат діяльності закладу освіти; 3) як сенс включення
студента у навчально-виховну діяльність (Семиченко, 1992).
У рамках нашого дослідження, нам близьке формулювання педагогічної сутності професійної підготовки пілотівінструкторів Р. Макарова, який розглядає її як інтегративний педагогічний процес, що сприяє формуванню
психофізіологічних якостей, стійкості до екстремальних факторів професійної діяльності та досягненню високого
рівня працездатності пілотів цивільної авіації (Макаров, 2005).
Надбання та покращення навичок безпечної експлуатації повітряних суден відбувається шляхом проведення
теоретичної та практичної (льотної) професійної підготовки в затверджених навчальних організаціях (льотних
школах), в процесі якої студент отримує необхідні знання, навички та уміння. Зміст професійної підготовки
визначається освітньо-професійними програмами, що розроблюються з урахуванням кваліфікаційних вимог та
реалізується в процесі теоретичної та практичної підготовки.
У своєму дослідженні ми будемо розглядати професійну підготовку пілотів-інструкторів як складову частину
загальної системи освіти авіаційних фахівців, що передбачає набуття загальних та професійних компетентностей, які
забезпечують оволодіння знаннями, уміннями, навичками майбутнього інструктора, спрямована на повноцінну
професійну самореалізацію особистості і зорієнтована на формування педагогічної грамотності спеціаліста.
В. Беспалько та І. Блаугер пропонують розглядати професійну підготовку як педагогічну систему загальної
системи підготовки фахівця, якій притаманні всі ознаки, властивості та принципи дослідження, характерні для систем
(Беспалько, 1989, с.18-44; Блауберг 1973, с. 48). Ю. Бабанський визначає педагогічну систему як певну спільність
елементів, що функціонують за внутрішніми законами, притаманними лише їй, є цілісним утворенням, яке наділене
інтегративними властивостями (Бабанський, 1977, с.88-93). Т. Ільїна вважає, що систему необхідно розглядати як
упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, що об’єднані спільною метою функціонування та єдністю
керування й можуть вступати у взаємодію з середовищем як цілісна єдність (Ільїна, 1972).
У контексті авіаційної освіти, О. Керницький дає своє тлумачення педагогічної системи підготовки майбутніх
військових пілотів, а саме: «це сукупність організаційних структур, управлінських заходів, специфічних
процесуальних принципів, змісту, методів, організаційних форм і різноманітних засобів формування психологічної
готовності та професійно значущих якостей військових пілотів, методів і критеріїв оцінювання їх особистісної,
професійної та психологічної готовності до льотної діяльності у військах» (Керницький, 2005, с.4). Р. Макаров
визначає систему професійної підготовки пілотів як сукупність спеціально залучених ефективних засобів підготовки,
інтегративний вплив яких спрямовано на досягнення єдиної мети – надійності людини-оператора в звичайному та
екстремальному режимах професійної діяльності (Макаров, 2005).
В. Безпалько наголошує, що основними структурними елементами педагогічної системи є: цілі підготовки фахівця;
зміст навчання та виховання; дидактичні процеси як способи здійснення педагогічного процесу; студенти та викладачі;
організаційні форми педагогічної діяльності.
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В. Семиченко розглядає мету навчання як базову складову будь-якої освітньої системи. Вона розкриває проміжні
і кінцеві результати підготовки, задає основний напрям, об’єднує педагогічну діяльність окремих структурних
компонентів цієї системи, та відповідальних осіб за виконання частин освітнього процесу. В методологічному плані
дуже важливо, аби кінцева мета професійної підготовки чітко визначала ієрархію цінностей у структурі навчання,
адже від цього буде залежати підхід та розподіл пріоритетів освітнього процесу (Семиченко, 2007, с.119).
Ми вважаємо, що цілісність є однією з найважливіших умов ефективної реалізації мети діяльності системи.
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що професійна підготовка пілота-інструктора має
здійснюватись на засадах розкриття структури кожного компонента системи, з вивченням функціональних
міжсистемних зв’язків за умови забезпечення його цілісності.
Повноцінна та якісна професійна підготовка пілота-інструктора неможлива без створення певних умов успішного
функціонування всіх компонентів педагогічної системи.
У нашій роботі ми розглядаємо умову як філософську категорію, в якій відображаються універсальні відношення
речей до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей
переходять з можливості в дійсність (Словник української мови, 1979). Її особливістю є те, що в контексті реалізації мети
підготовки, умова сама по собі, без діяльності людини, не може стати «визначально-продуктивною». В закладах освіти
умови лише створюють сприятливі можливості для студентів у здобутті знань, формуванні умінь і розвитку навичок.
У рамках нашого дослідження, так як професійна підготовка пілота-інструктора реалізується під час освітнього
процесу, серед видів умов ми розглядаємо педагогічні.
Розглянемо як різні вчені розуміють термін «педагогічні умови». Л. Загребельна детермінує їх як обставини, від
яких залежить і на основі яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки
фахівців, що опосередковується активністю особистості (Загребельна, 2005, с.178). В. Лєдньов стверджує, що
педагогічні умови – це сукупність об'єктивних можливостей і обставин, що супроводжують освітній процес, які
певним чином структуровані та спрямовані на досягнення визначеної педагогічної мети (Лєдньов, 2002, с.56). С.
Хатунцева вважає, що спеціально створені педагогічні умови мають здатність регулювати педагогічний процес,
можливість робити його компоненти співвідносними один до одного (Хатунцева, 2004).
Вивчаючи педагогічні умови в контексті професійної підготовки пілотів-інструкторів, ми визначаємо педагогічні
умови як сукупність обставин, які створюють сприятливу атмосферу для ефективного протікання навчального
процесу, якісної та ефективної підготовки майбутнього льотного інструктора в рамках льотної школи.
Логічним постає питання про вимірювання ефективності освітнього процесу. Результати професійної підготовки
можна визначити як очікувані й вимірювані конкретні досягнення особи, які визначають, що здатна робити ця особа
по завершенні всієї або частини освітньої програми. В даному випадку оцінювання є порівнянням набутих
компетентностей здобувачем освіти згідно з еталоном фахівця у відповідній галузі. Інструментальним засобом для
досягнення цієї мети виступає перелік компетентностей фахівця.
Н. Бібік розглядає компетентність у навчанні як інтегрований результат, що передбачає зміщення акцентів з
накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично
діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері (Енциклопедія освіти, 2008, с.408-410).
У контексті нашого дослідження ми вважаємо за доцільне розглянути трактування поняття «компетентність»
різними науковцями. О. Овчарук розглядає «компетентність» як спроможність кваліфіковано провадити діяльність,
виконувати завдання або роботу. При цьому поняття «компетентність» містить набір знань, навичок і ставлень, що дає
змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення стандартів у професійній
галузі або певній діяльності (Овчарук, 2004).
А. Капська зазначає, що поняття «компетентність» містить набір знань, навичок та ставлень, які дають змогу
особистості ефективно здійснювати діяльність, або виконувати певні функції, що забезпечують досягнення нею
певних стандартів у галузі професії або певного виду діяльності. В основі такого трактування покладено поняття
професійна освіта, що на думку С. Максимюк являє собою сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних
у певній галузі трудової діяльності (Шарлович, 2015). Для того, щоб полегшити процес оцінювання компетентностей
пропонується виділити такі показники, як набуті знання, вміння, навички та навчальні досягнення.
Висновок та перспективи подальшої розробки теми. Ми дослідили лише деякі теоретичні аспекти професійної
підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації в Україні. Наступим етапом нашого дослідження буде нормативно-правове
забезпечення формування професійної компетентності у процесі фахової підготовки пілотів-інструкторів в Україні.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF PILOT INSTRUCTORS IN CIVIL AVIATION
OF UKRAINE

The article substantiates the theoretical principles of the professional training of pilot instructors in civil aviation of Ukraine. It
covers the analysis of significant scientific researches and publications concerning training of civil aviation specialists and highlights
the relevance of the topic of research. Considerable attention is given to the terminological apparatus in the context of aviation
professional education. The article provides interpretations of such terms as professional training, pedagogical system, pedagogical
conditions and competence.
There is a serious demand to educate a sufficient number of qualified flight instructors, who would be able to deal with the intensive
scientific and technical transformations of the aviation industry. This matter is of particular relevance to our country, where the civil
aviation industry may become a factor in the revival of an efficient economy.
Professional civil aviation pilot training has been a research subject of many Ukrainian scientists, such as: V. Asriyan I. Galimska,
O. Moskalenko, T. Plachinda, G. Puhalska and others. However, the problem of professional civil aviation pilot instructor training in
Ukraine has remained out of scientists’ attention.
Scientists suggest considering professional training of aviation specialists as an integrated system of interdisciplinary knowledge
and skills, provided by the use of a set of theoretical and flight training activities, that teach to solve practical problems during
professional duties. The essence of such training can be determined as an integrated pedagogical process that contributes to the
formation of psychophysiological qualities, resistance to extreme factors of professional activity and achievement of a high level of
efficiency by civil aviation pilots.
In this study, professional training of instructor pilots is also considered as a part of the overall education system of aviation
specialists, which involves acquiring general and professional competencies that provide mastery of knowledge and skills of the future
instructor. It is aimed at a full professional self-realization of the individual and is focused on the formation of pedagogical competence
of an instructor. Successful functioning of elements of such a system is impossible without fulfillment of certain pedagogical
conditions.
We have researched only some theoretical aspects of professional civil aviation pilot training in Ukraine. The next stage of our
study will cover the legal regulations that describe professional training of pilot instructors in Ukraine.
Key words: professional training, competence, instructor pilots, civil aviation.
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