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У статті проаналізовані особливості фахової підготовки майбутніх працівників машинобудівної
галузі у закладах вищої освіти України. Проаналізовані наявні напрацювання з проблеми дослідження
та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії.
Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії.
Метою даної статті є аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців
машинобудівної галузі з подальшим виокремленням проблем і перспектив вдосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії.
На підставі проведеного аналізу навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів механічної
інженерії встановлено структуру навчального навантаження за циклами дисциплін. Зокрема,
визначено частку гуманітарної, природничої, професійної та практичної підготовок майбутніх
працівників машинобудівної галузі.
Визначено напрями вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців механічної
інженерії шляхом аналізу та адаптації загальнодидактичних принципів щодо визначення змісту освіти:
урахування соціальних умов і потреб суспільства; відповідності змісту освіти цілям обраної моделі
освіти; структурної єдності змісту освіти на різних рівнях; єдності змістової та процесуальнодіяльнісної сторін навчання; доступності й природовідповідності.
Перспективами подальших досліджень є розробка методичного забезпечення підготовки
майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей на основі компетентнісного підходу.
Ключові слова: фахова підготовка, підготовка фахівців машинобудівної галузі, формування
компетенцій, удосконалення навчального процесу, механічна інженерія.
Постановка проблеми. Результатом навчання у ЗВО є не лише набуття системи професійних
знань, а й формування особистісних якостей фахівця. При цьому процес професійної підготовки, який
моделюють науковці, визначаючи та уточнюючи цілі, завдання, зміст, методи, форми, мотиви
навчальної діяльності студентів, функції навчання, передбачає розвиток не лише професійної сфери
майбутнього фахівця, а також і інтелектуальної, вольової, мотиваційної сфер особистості, виховання
потреби в самоосвіті та самовдосконаленні.
Однак, незважаючи на зацікавленість науковців проблемою професійної підготовки працівників
технічних спеціальностей, окремі питання залишилися поза їхньою увагою. Зокрема недостатнього
досліджено особливості професійної підготовки майбутніх працівників машинобудівної галузі в
контексті компетентнісного підходу. Досить обмежено вивчаються особливості підготовки майбутніх
фахівців технічних спеціальностей до працеохоронної професійної діяльності.
Потреба дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до
працеохоронної професійної діяльності, на наш погляд, погляд, полягає в тому, що машинобудування
є однією з найбільш технологічних галузей в економіці України, а її подальший інноваційний розвиток
потребує кваліфікованих працівників.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблеми професійної підготовки майбутніх
працівників технічного профілю вивчаються досить ґрунтовано як у вітчизняному освітньому
просторі, так і в закордонному. Зокрема, особливості формування базових професійних компетенцій в
ЗВО технічного профілю в процесі вивчення фундаментальних дисциплін обґрунтувала В. Петрук
(2008); основи фундаменталізації навчання інформаційних дисциплін у ЗВО технічного профілю
розробив С. Семеріков (2004); педагогічні умови формування професійних якостей майбутнього
авіаційного фахівця в процесі фізичної підготовки визначила та експериментально перевірила
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І. Галімська (2017); структуру та зміст формування здоров’язберігаючої компетентності у студентів
технічних спеціальностей визначив В. Овчарук (2019); педагогічні умови формування професійної
самосвідомості у майбутніх інженерів визначила та обґрунтувала Ю. Корсун (2019); засади
професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини
дослідила О. Повстин (2019); організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності
студентів закладів вищої освіти технічного профілю в умовах професійно-практичної підготовки
визначила О. Косарук (2019); особливості підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю до
професійної діяльності в умовах неперервної освіти розглядала О. Гулай (2016) тощо.
Метою статті є аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців машинобудівної
галузі з подальшим виокремленням проблем і перспектив вдосконалення професійної підготовки
майбутніх фахівців механічної інженерії.
Виклад основного матеріалу. У професійно-технічній та вищій освіті України підготовка
фахівців для машинобудівної галузі займає вагому частку. В Україні розвинута розгалужена мережа
закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 13 «Механічна інженерія», згідно з
Наказом МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266».
В межах цієї галузі визначені такі спеціальності 131 «Прикладна механіка», 132
«Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»,
135 «Суднобудування», 136 «Металургія». Підготовку фахівців з енергетичного машинобудування
здійснюють в межах галузі знань 14 «Електрична інженерія». Всього в України здійснюють підготовку
фахівців галузі знань 13 «Механічна інженерія» близько 60 закладів вищої освіти.
Найбільш поширеними є спеціальності 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве
машинобудування». У структурі галузі вони займають більше 60% державного замовлення (для
бакалаврів і для магістрів). Професійна підготовка з цих спеціальностей відбувається майже у кожному
ЗВО технічного профілю, який здійснює підготовку фахівців галузі 13 «Механічна інженерія».
Найменш розповсюдженими є спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно- космічна техніка» та 135
«Суднобудування». Підготовку фахівців за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
здійснюють лише Дніпровський нацiональний унiверситет ім. Олеся Гончара, Запорiзький
нацiональний технiчний університет, Національний авiацiйний університет, Національний
аерокосмiчний унiверситет ім. М. Є. Жуковського «ХАI» та Національний технiчний унiверситет
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Підготовку фахівців за
спеціальністю 135 «Суднобудування» здійснюють лише Національний унiверситет кораблебудування
iм. адмiрала Макарова та Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет.
В Україні немає жодного закладу вищої освіти, який здійснює підготовку за усіма
спеціальностями галузі знань 13 «Механічна інженерія». Здійснюють підготовку фахівців п’яти
спеціальностей галузі Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет (131, 132, 133, 134, 136) та
Національний технiчний унiверситет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
(131, 132, 133, 134, 136). Запорiзький нацiональний технiчний університет у 2019 році отримав 7,1%
від усього державного замовлення майбутніх фахівців механічної інженерії освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» та 5,4% – освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Національний технiчний
унiверситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 9,4% та 10,2%
відповідно.
Аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів галузі знань 13 «Механічна інженерія» показав,
що загальне навантаження на студента становить в середньому 139 кредитів (з незначним відхиленням
у кожному закладі освіти), яке розподілилося так (рис. 1).
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Рис. 1. Структура навчального навантаження бакалаврів механічної інженерії за циклами дисциплін
Аналіз навчальних планів підготовки магістрів галузі знань 13 «Механічна інженерія» показав,
що загальне навантаження на студента становить в середньому 120 кредитів (з незначним відхиленням
у кожному закладі освіти), яке розподілилося так (рис. 2).
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Рис. 2. Структура навчального навантаження магістрів за циклами дисциплін
В цілому, формування змісту освіти для професійної підготовки майбутніх фахівців механічної
інженерії відповідає загальним принципам щодо визначення змісту освіти, які обґрунтовані
А. Хуторським (2007).
1. Принцип урахування соціальних умов і потреб суспільства. На даному етапі підготовки
фахівців механічної інженерії це проявляється у гуманітаризації змісту технічної освіти, впровадженні
особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до підготовки фахівців технічного профілю.
Законодавчо це закріплено Законом України «Про вищу освіту», який передбачає створення такого
середовища у ЗВО, що забезпечує умови для самореалізації особистості, якісної професійної
підготовки працівників, які здатні забезпечити інноваційний розвиток економіки та промисловості.
2. Принцип відповідності змісту освіти цілям обраної моделі освіти. Зазначений принцип
реалізується шляхом розробки навчальних планів, підручників тощо. Крім того, він врахований під час
розробки державних стандартів вищої освіти України. На 01.01.2021 р. за галуззю знань 13 «Механічна
інженерія» були затверджені та набули чинності стандарти для бакалаврів спеціальностей 132
«Матеріалознавство», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 135 «Суднобудування», 136
«Металургія».
3. Принцип структурної єдності змісту освіти на різних рівнях спільності і на міжпредметному
рівні. Зазначений принцип передбачає, що в усіх елементах прoфесійної підготовки встановлені
взаємозв’язки, зокрема, між циклами дисциплін загальної та професійної підготовки, між теоретичною
та практичною частинами професійної підготовкою тощо. На недотримання цього принципу вказують
науковці, зазначаючи, що необдумане перенесення навчальних дисциплін з курсу на курс, скорочення
програм порушує логіку професійної підготовки. В результаті у студентів формуються відокремлені
знання з кожної дисципліни, які у його свідомості не поєднуються в єдину систему та не приводять до
розвитку особистості фахівця.
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4. Принцип єдності змістової і процесуально-діяльнісної сторін навчання, що передбачає
внесення в зміст освіти діяльнісних компонентів. Зазначений принцип передбачає використання
активних методів опанування знань в процесі підготовки фахівців.
5. Принцип доступності й природовідповідності змісту освіти виявляється в структурі й
обсягах навчальних планів, програм, підручників, в оптимальній кількості матеріалу, що вивчається.
В науковій літературі наявні твердження, що зміст технічної освіти вимагає оновлення. Зокрема,
В. Пришляк визначив такі напрями оновлення змісту вищої технічної освіти:
− оновлення навчального матеріалу відповідно до сучасних досягнень науки та технологій;
− оновлення програм навчальних дисциплін за рахунок внесення нових актуальних у сучасному
суспільстві тем та вилучення застарілих;
− генералізація змісту освіти за рахунок виокремлення фундаментальних освітніх об’єктів,
системотворчих понять, принципів, закономірностей з одночасним розвантаженням за рахунок
другорядного або застарілого матеріалу (Пришляк, 2015, с. 61–62).
На думку В. Беляєвої та Е. Олійник, удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців
освіти має відбуватися на таких рівнях:
– методологічному – визначення методологічних підходів і принципів для створення та
вдосконалення моделей навчання;
– теоретичному – визначення принципів, організаційно-педагогічних умов, змісту, форм,
методів та технологій;
– прикладному – дослідження способів забезпечення ефективності практичного навчання,
визначення критеріїв ефективності професійної підготовки тощо) (Беляева, & Олейник, 2001, c. 54).
В цьому контексті проаналізуємо вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців
механічної інженерії. В науковій літературі розглядаються окремі аспекти вдосконалення професійної
підготовки майбутніх працівників машинобудівної галузі. Зокрема, Т. Шевчук (2016) окреслила
проблему забезпечення гуманітарної підготовки майбутніх працівників машинобудівної галузі та
напрямки її вирішення шляхом визначення ролі кожної гуманітарної дисципліни в майбутній
професійній діяльності фахівця механічної інженерії (с. 141).
Авторка провела статистичне дослідження рівня гуманітарних знань майбутніх фахівців
механічної інженерії та констатувала відсутність цілісної системи гуманітарних знань, яка є основою
загальної та професійної культури майбутнього інженера, а також низький рівень мотивації до їх
опанування у майбутніх працівників машинобудівної галузі; визначила та обґрунтувала педагогічні
умови процесу гуманітарної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії у закладах вищої
освіти технічного спрямування.
Дослідник Р. Горбатюк (2011) визначив теоретико-методичні засади професійної підготовки
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. У його дослідженні наголошується на тому,
що постійний та стрімкий розвиток інформаційних технологій вимагає навчати майбутнього фахівця
швидко адаптуватися в сучасних професійних умовах, вдосконалюватися та бути мобільним. Це
передбачає інтеграцію змісту загальноосвітніх і професійно-орієнтованих дисциплін та посилення
взаємозв’язків теоретичної й практичної підготовок.
Обґрунтування особливостей використання CAE-систем у професійній підготовці майбутніх
бакалаврів з механічної інженерії здійснювалося Г. Райковською та А. Соловйовою (2017). Дослідниці
обґрунтували необхідність використання можливостей комп’ютерних технологій у вивченні опору
матеріалів, теплотехніки та гідравліки, зокрема систем CAE для автоматизації інженерних розрахунків,
аналізу та симуляції фізичних процесів, які забезпечують моделювання та оптимізацію виробів (с. 216).
Це дозволяє, з одного боку, урізноманітнити процес навчання, зробити його більш наочним та цікавим,
а з іншого – забезпечити формування професійної мотивації майбутніх бакалаврів механічної
інженерії. Крім того, випускники, які навчаються за галуззю знань 13 «Механічна інженерія», досить
часто на робочому місці мають справу з експлуатацією верстатів або виробничих ліній, які
функціонують на основі програмного керування, що підтверджує актуальність цього дослідження.
Г. Райковська (2019) на підставі аналізу стану машинобудівної галузі України й очікуваного
економічного та соціального розвитку на 2019-2021 рр. виокремила напрями вдосконалення
професійної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії в ЗВО: формування вміння сприймати
й опрацьовувати науково-технічну інформацію, а також готовності працювати на рівні міжнародних
вимог і забезпечення студентів знаннями, що відповідають сучасному рівню розвитку науки та техніки
(с. 112).
Особливості використання систем автоматизованого проектування в процесі підготовки
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інженерів-механіків досліджували також М. Хожило, І. Кулик та М. Деревянчук (2014). В своїх
дослідженнях науковці обґрунтували необхідність оволодіння системами автоматизованого
проектування для подальшого професійного становлення працівників машинобудівної галузі та
напрями вдосконалення навичок в зазначеному контексті, адже роботодавці вимагають від
потенційного працівника в галузі механічної інженерії вільного володіння системами CAD (Computer
Aided Design – системи створення геометричної моделі виробу), CAM (Computer Aided Manufacturing
– систем автоматизованої підготовки виробництва), CAE (Computer Aided Engineering – системи
автоматичного аналізу проекту) та PDM (Product Data Management – системи управління виробничою
інформацією).
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким чином, аналіз
особливостей професійної підготовки фахівців механічної інженерії показує, що майбутні фахівці
машинобудівної галузі мають мати знання з фундаментальних науково-природничих дисциплін з
освоєння складних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін: теоретична механіка, теорія
механізмів і машин, опір матеріалів, деталі машин, прикладне матеріалознавство, технологія
конструкційних матеріалів, метрологія й стандартизація, основи проектування.
Ці дисципліни спрямовані на набуття студентами знань про загальні принципи роботи приладів
і систем, про технології отримання та обробки машинобудівних матеріалів, про методи й засоби
вимірювання, про розрахунки типових елементів конструкцій машин і механізмів.
Майбутній фахівець, який буде працювати в галузі механічної інженерії, буде пов’язаний з
вирішенням питань з організації й обслуговування виробництва, налагодження працездатності
обладнання, особливостями технології виготовлення матеріалів і виробів машинобудівної галузі,
експлуатацією та ремонтом технологічного обладнання, складанням технічних завдань на
проектування технологічних ліній цехів тощо.
Він (як суб’єкт технічної діяльності) є фахівцем, який буде контролювати та вирішувати
проблеми проектування, конструювання, функціонування, практичного застосування техніки та
технології на науковій основі. Однак при цьому варто пам’ятати, що майбутній машинобудівник буде
працювати не лише серед різноманітних технічних пристроїв та технологічних ліній, але й серед
людей, у колективі.
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The article analyzes the features of professional training of future employees of the machine-building
industry in higher education institutions of Ukraine. The existing developments on the research problem and
practical aspects of training future specialists in mechanical engineering are analyzed.
The object of research is the process of professional training of future specialists in mechanical
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engineering.
The purpose of this article is to analyze the features of professional training of future specialists in the
machine-building industry with further identification of problems and prospects for improving the professional
training of future specialists in mechanical engineering.
Based on the analysis of curricula for bachelors and masters of mechanical engineering, the structure of
the study load by cycles of disciplines is established. In particular, the share of humanitarian, natural,
professional and practical training of future workers in the machine-building industry is determined. The
directions of improvement of professional training of future specialists of mechanical engineering by the
analysis and adaptation of general didactic principles concerning definition of the maintenance of education
are defined: the account of social conditions and needs of a society; compliance of the content of education
with the goals of the chosen model of education; structural unity of the content of education at different levels;
unity of semantic and procedural aspects of education; accessibility and environmental compliance.
Prospects for further research are the development of methodological support for the training of future
specialists in engineering specialties on the basis of a competency-based approach.
Key words: professional training, training of specialists in the machine-building industry, formation of
competencies, improvement of the educational process, mechanical engineering.
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В статье проанализированы особенности профессиональной подготовки будущих работников
машиностроительной отрасли в учреждениях высшего образования Украины. Проанализированы
имеющиеся наработки по проблеме исследования и практические аспекты подготовки будущих
специалистов механической инженерии.
Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будущих специалистов
механической инженерии.
Целью данной статьи является анализ особенностей профессиональной подготовки будущих
специалистов машиностроительной отрасли с последующим выделением проблем и перспектив
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов механической инженерии.
На основании проведенного анализа учебных планов подготовки бакалавров и магистров
механической инженерии установлена структура учебной нагрузки по циклам дисциплин. В частности,
определено долю гуманитарной, естественной, профессиональной и практической подготовки
будущих работников машиностроительной отрасли.
Определены направления совершенствования профессиональной подготовки будущих
специалистов механической инженерии путем анализа и адаптации общедидактических принципов по
определению содержания образования: учета социальных условий и потребностей общества;
соответствия содержания образования целям выбранной модели образования; структурного единства
содержания образования на разных уровнях; единства содержательной и процессуальнодеятельностной сторон обучения; доступности и природосоответствия.
Перспективами дальнейших исследований является разработка методического обеспечения
подготовки
будущих
специалистов
машиностроительных
специальностей
на
основе
компетентностного подхода.
Ключевые
слова:
профессиональная
подготовка,
подготовка
специалистов
машиностроительной отрасли, формирование компетенций, совершенствования учебного процесса,
механическая инженерия..
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