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Кафедра  «Підйомно-транспортне  і  робототехнічне  обладнання» ОНПУ - 
один з навчальних підрозділів університету, у якому гармонійно сполучаються 
як традиції підготовки інженерних кадрів, накопичені за багато десятиліть, так і 
прагнення  максимально  й  плідно  використовувати  нові  форми  та  методи 
навчання.

Це обумовлено усвідомленням величезної відповідальності при підготовці 
інженерів  даної  спеціальності.  Адже  їхня  діяльність  зв’язана  з  розробкою, 
виготовленням і експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки, від якого 
залежить життя й здоров'я людей,  а також безаварійна робота багатьох галузей 
промисловості нашої країни.

Процес  засвоєння  навчального  матеріалу  залежить  від  великої  кількості 
факторів. Це й індивідуальні особливості психології  сприйняття незнайомого 
матеріалу,  і  мотивація  придбання  нових  знань.  Однак  самим  істотним 
моментом  цього  процесу  є  рівень  попередньої  підготовки,  на  базі  якого  й 
здійснюється пізнання нового. Безперечний той факт, що немає двох студентів, 
однаково підготовлених до сприйняття того самого матеріалу. Тому й результат 
їхнього навчання теж буде різним. Якщо в умовах традиційних класно-урочних 
форм занять (лекційних і групових) індивідуальний метод підходу до процесу 
навчання  є  проблематичним,  то  із  широким  впровадженням  у  навчальний 
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процес  персональних  комп'ютерів  з'явилася  реальна  можливість 
відслідковувати  ефективність  засвоєння  матеріалу  кожним  студентом,  тобто 
впровадити різні  форми адаптивного навчання (АН) і  адаптивного тестового 
контролю (АТК). 

На нашій кафедрі обладнано два комп'ютерних класи по 10 комп'ютерів у 
кожному.

В  одному  з  них  здійснюється  викладання  дисциплін  «Маніпулятори  і 
промислові роботи»,  «Електронні,  мікропроцесорні і  обчислювальні пристрої 
ГВС»,  «Електронні,  мікропроцесорні  і  обчислювальні  пристрої  ПТМ».  В 
іншому  класі  - «Комп'ютерні  методи  розрахунку  ПТМ»,  «Система 
автоматизованого проектування машин і транспортних засобів», «Комп'ютерні 
системи автоматизованого проектування машин».

В обох класах процес викладання матеріалу індивідуалізований. Навчальні 
групи  розділені  на  підгрупи  таким  чином,  що  кожний  студент  працює  за 
окремим комп'ютером. На робочих місцях установлені інтерактивні програми з 
відеоуроками,  що  реалізують  покрокове  виконання  зразкового  завдання  з 
візуальним і  звуковим роз'ясненням складних моментів.  Швидкість  подачі  й 
засвоєння  навчального  матеріалу  визначається  проміжним  тестуванням. 
Наступна порція  інформації  надається  кожному студентові  тільки тоді,  коли 
отриманий позитивний результат тестування по попередньому матеріалу. У разі 
несприйняття  йде  повернення  до  інтерактивних  уроків  з  повторним 
проробленням  елементів  програми.  Це  стимулює  увагу  й  підвищує 
відповідальність  студентів,  а  також  сприяє  покращенню  рівня  засвоєння 
матеріалу. Цей факт підтверджується результатами успішності студентів за час, 
що пройшов після впровадження нових форм АН і АТК на нашій кафедрі.

Надалі планується вдосконалювати дану методику. По-перше, необхідно 
збільшити  кількість  посадкових  місць  у  комп'ютерних  класах.  По-друге, 
модернізувати  вже  наявні  комп'ютери,  замінити  електронно-променеві 
монітори рідкокристалічними, обновити програмне забезпечення, оптимізувати 
навчальні програми й широко впровадити мультимедійні системи навчання. Всі 
ці  заходи дозволять підвищити інтерес студентів до одержання нових знань, 
стимулювати  їх  до  самостійної  роботи  і,  тим  самим,  сприяти  істотному 
поліпшенню рівня їхньої інженерної підготовки.  
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