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МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Анотація. В статті розглядається необхідність формування працеохоронної компетентності майбутніх 
фахівців механічної інженерії як передумови подальшого успішного фахового становлення. Проведено 
аналіз терміну «педагогічні умови» та визначені особливості обґрунтування педагогічних умов формуван-
ня фахової компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у педагогічних дослідженнях. 
На підставі методу експертних оцінок визначені та обґрунтовані організаційно-педагогічні умови форму-
вання працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії. Окреслені перспективи 
подальших досліджень щодо обґрунтування структурно-функціональної моделі процесу підготовки май-
бутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності.
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR THE FORMATION OF THE LABOR PROTECTION COMPETENCE  

OF FUTURE SPECIALISTS IN MECHANICAL ENGINEERING
Summary. The article considers the necessity of formation of labor-protection competence of future specialists 
of mechanical engineering as a prerequisite for further successful professional formation. The urgency of the 
problem of training future specialists in mechanical engineering for the labor protection professional activity 
is that engineering is one of the most voluminous and most technologically advanced sectors in the economy of 
Ukraine and for further innovative development needs skilled workers. The analysis of the term «pedagogical 
conditions» and the peculiarities of its use in scientific researches have been carried out. The peculiarities of 
the justification of the pedagogical conditions for the formation of professional competence of future specialists 
of technical specialties are determined. Within our scientific research, we understand the set of circumstances 
that allow you to effectively organize the educational process of vocational training of students of engineering 
specialties in order to form labor protection competence as one of the prerequisites for future effective profes-
sional activity. Based on the method of expert assessments, organizational and pedagogical conditions for the 
formation of labor-protection competence of future specialists in mechanical engineering have been identified 
and substantiated. These include the provision of motivation for the implementation of self-education and the 
acquisition of labor protection knowledge; methodical training of teachers of special disciplines; creation of the 
appropriate educational-methodical toolkit; taking into account the peculiarities of the professional activity of 
machine builders in the process of studying labor protection disciplines; use of new information technologies in 
the process of development of future specialists in machine-building specialties of labor protection competence. 
The prospects of further researches concerning the substantiation of the structural-functional model of the 
process of preparation of future specialists in mechanical engineering for labor-intensive professional activity 
are outlined.
Keywords: professional competence, labor competence, training of specialists, institutions of higher education, 
pedagogical conditions, specialists in mechanical engineering.

Постановка проблеми. Інтенсивний темп 
розвитку суспільства та глобалізаційні 

процеси, які відбуваються зараз, зумовлюють 
розширення кола функціональних обов’язків 
і завдань фахівця машинобудівної галузі, по-
требу творчого вирішення ним професійних про-
блем, а компетентнісний підхід у вищій освіті 
передбачає цілеспрямоване формування відпо-
відального, конкурентоспроможного, мобільного 
фахівця на ринку праці.

Відповідно до Національної доктрини роз-
витку освіти України у ХХІ столітті вища освіта 
має забезпечити формування компетентності, як 
готовності і здатності людини до певного виду 
фахової діяльності, створити такі умови, за яких 
кожен студент зможе проявити інтелектуальну 
і пізнавальну активність, особистісну соціальну 

позицію тощо [11, c. 4]. У зв’язку з цим виникає 
необхідність визначення педагогічних умов, які 
дозволяють забезпечити формування фахової 
компетентності студентів закладів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
дає підставу встановити, що проблема фахової 
підготовки є досить актуальною на сучасному 
етапі розвитку освіти. Особливості викорис-
тання компетентнісного підходу у вищій школі 
розглядади Н. Авдєєва, В. Журавльов, Е. Зеєр, 
І. Зимня, О. Кобилянський, В. Краєвський, 
А. Маркова, Г. Селевко, A. Хуторський та ін. Тео- 
ретичні та практичні аспекти підготовки фахів-
ців у закладах вищої освіти технічного спряму-
вання досліджували О. Авраменко, О. Андрусь, 
Ю. Бєлова, Л. Вавілова, М. Гордієнко, Ж. Калєє-
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ва, О. Коваленко, С. Морозан, О. Ступак, В. Пе-
трук та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема визначення 
педагогічних умов, які дозволяють ефективно 
вирішити поставлену методичну задачу в про-
цесі підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
технічного спрямування розглядається у роботах 
низки дослідників.

Пошук та обґрунтування педагогічних умов 
формування професійної компетентності май-
бутніх гірничих інженерів в процесі навчання 
фахових дисциплін здійснила О. Деревянко 
у дослідженні [4]. Педагогічні умови професійно-
го навчання персоналу на виробництві визначи-
ла В. Свистун у дослідженні [14]. Обґрунтувала 
та перевірила педагогічні умови формування 
фахової компетентності техніків-механіків аг-
ропромислового виробництва Е. Луговська, що 
відображено у публікації [10]. Т. Гончаренко ви-
значила роль педагогічних умов у забезпечені 
якості професійної підготовки майбутніх інжене-
рів-програмістів у закладах вищої освіти техніч-
ного спрямування [3].

Проте, незважаючи на вагомі наукові ре-
зультати та низку публікацій щодо визначення 
педагогічних умов формування фахової компе-
тентності студентів закладів вищої освіти тех-
нічного спрямування, поза увагою дослідників 
залишилася проблема виявлення педагогічних 
умов формування працеохоронної компетентнос-
ті майбутніх фахівців механічної інженерії.

Мета статті – визначити та обгрунтувати ор-
ганізаційно-педагогічні умови формування пра-
цеохоронної компетентності майбутніх фахівців 
механічної інженерії.

Виклад основного матеріалу. У наукових 
працях зустрічаються різні підходи щодо тракту-
вання терміну «педагогічні умови». Найпошире-
нішими є:

– педагогічні умови як обставини процесу 
освіти, які забезпечують досягнення поставленої 
мети (Е. Зеєр [6, с. 87]);

– педагогічні умови як особливі обставини, 
які свідомо створюються суб’єктами педагогічної 
діяльності з певною метою (В. Свистун [14, c. 32], 
Н. Постaлюк [13, с. 115], Н. Боритко [2, с. 82]);

– педагогічні умови як чинники успіху в про-
цесі управління навчанням (Т. Шамова, П. Тре-
тьяков, Н. Капустін [16, с. 259]);

– педагогічні умови як комплекс взаємодію-
чих заходів навчально-виховного процесу, який 
спрямований на формування певної властивос- 
ті (І. Бахов [1, с. 317]);

– педагогічні умови як компонент педагогіч-
ної системи, який відображають сукупність мож-
ливостей освітнього середовища щодо впливу на 
особистість студента (Н. Іпполітова, Н. Стерхо- 
ва [8, с. 9–10]);

– педагогічні умови як сукупність об’єктивних 
можливостей змісту навчання, методів, органі-
заційних форм, що забезпечують успішне ви-
рішення поставленого завдання (О. Федоро- 
ва [15, с. 41]).

Тобто, не зважаючи на відмінності в тракту-
ванні поняття «педагогічні умови», всі науковці 
одностайні в думці, що вони є тим складником 
освітнього процесу, який забезпечує його єдність, 

функціонування та розвиток. Визначення педа-
гогічних умов для розв’язання певної методичної 
задачі залежить від низки факторів: особливос-
тей педагогічного процесу, особистісних характе-
ристик студентів, мети, форм навчання тощо.

Досліджуючи педагогічні умови розвитку про-
фесійної компетентності майбутніх інженерів, 
Ж. Калеева зазначає, що реалізація комплек-
су визначених педагогічних умов є необхідною 
і дозволяє досліднику логічно структурувати зміст 
і функціонально-процесуальну основу процесу фор-
мування професійної компетентності, удосконалити 
організаційнo-методичну діяльність [9, с. 103].

Аналіз зазначених наукових публікацій пока-
зує, що в основу професійної підготовки майбут-
нього фахівця необхідно покласти врахування 
особливостей його діяльності, оскільки саме в ній 
відбувається процес формування фахової компе-
тентності.

Складність і багатогранність процесу розвит-
ку працеохоронної компетентності вимагає ко-
ректного визначення педагогічних умов, які бу-
дуть сприяти досягненню поставленої мети. При 
цьому, погоджуємося з Н. Яковлєвою, що підхід 
до визначення педагогічних умов та їх структура 
мають бути досить гнучкими, динамічними і здат-
ними до внесення змін і ускладнення цілей про-
фесійної підготовки студентів. Крім того, комп- 
лексу педагогічних умов має бути притаманна 
властивість необхідності і достатності [17, с. 221].

Оскільки процес формування працеохоронної 
компетентності майбутніх фахівців механічної 
інженерії передбачає визначення саме певних 
обставин взаємодії суб’єктів педагогічного про-
цесу та є результатом цілеспрямованого відбору 
змісту та методів для успішного досягнення по-
ставленої мети, то такі педагогічні умови в кла-
сифікації Т. Гончаренко визначені як організа-
ційно-педагогічні [3, c. 108]. Зважаючи на це, 
в подальшому будемо використовувати термін 
«організаційно-педагогічні умови».

В межах нашого дослідження під організацій-
но-педагогічними умовами формування працео-
хоронної компетентності студентів машинобу-
дівних спеціальностей ми розуміємо сукупність 
обставин, які дозволяють ефективно організува-
ти навчальний процес фахової підготовки сту-
дентів машинобудівних спеціальностей з метою 
формування працеохоронної компетентності як 
однієї з передумов майбутньої ефективної про-
фесійної діяльності.

Визначення організаційно-педагогічних умов 
формування працеохоронної компетентності 
майбутніх фахівців механічної інженерії здійс- 
нювалося нами наступним чином:

1. Відбір можливих організаційно-педагогіч-
них умов формування працеохоронної компе-
тентності майбутніх фахівців механічної інже-
нерії шляхом теоретичного аналізу наукових 
публікацій з проблеми дослідження та власного 
педагогічного досвіду.

2. Для визначення групи експертів, були про-
ведені анкетування викладачів, які здійснюють 
підготовку майбутніх фахівців з механічної ін-
женерії та є фахівцями в галузі охорони праці 
Вінницького національного технічного універси-
тету (м. Вінниця), Льотної академії Національ-
ного авіаційного університету (м. Кропивниць- 
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кий), Національного авіаційного університе- 
ту (м. Київ). Викладачі, які за результатами 
анкетування виявили творчий рівень працео-
хоронної компетентності, були відібрані у екс-
пертну групу. Всього в опитуванні взяли участь 
27 викладачів, з яких експертна група становить 
14 осіб.

3. Викладачам, які виступили у ролі експер-
тів, запропонували здійснити ранжування віді-
браних педагогічних умов, починаючи із най 
значимих, на їх думку, для формування працео-
хоронної компетентності майбутніх фахівців ме-
ханічної інженерії.

Враховуючи результати опитування експер-
тів, до організаційно-педагогічних умов розвит-
ку працеохоронної компетентності майбутніх фа-
хівців механічної інженерії, ми відносимо:

1) позиціонування працеохоронної компетент-
ності як важливої складової фахової компетент-
ності та передумови подальшого успішного фахо-
вого становлення;

2) формування мотивації щодо здійснення са-
моосвітньої діяльності;

3) методична підготовка викладачів спеціаль-
них дисциплін щодо формування у майбутніх 
фахівців машинобудівних спеціальностей пра-
цеохоронної компетентності;

4) створення відповідного навчально-методич-
ного інструментарію щодо використання у про-
цесі фахової підготовки студентів машинобу-
дівних спеціальностей активних форм, методів 
та інноваційних засобів навчання, що надають 
можливість моделювати ситуації, які є основою 
для розвитку працеохоронної компетентності;

5) врахування особливостей фахової діяльнос-
ті машинобудівників в процесі вивчення працео-
хоронних дисциплін;

6) доцільне використання нових інформацій-
них технологій в процесі розвитку у майбутніх 
фахівців машинобудівних спеціальностей пра-
цеохоронної компетентності.

Перша педагогічна умова пов’язана з форму-
вання стійкої мотивації щодо набуття працеохо-
ронних знань як необхідної складової у фаховій 
підготовці працівників машинобудівної галузі 
та передумови їх подальшого успішного фахового 
становлення. В цьому погоджуємося із досліджен-
ням Є. Ільїна, який вважає, що вирішення педа-
гогічної задачі зводиться до активізації певного 
мотиву чи групи мотивів особистості [7, c. 88–89].

Самоосвітня діяльність фахівця протягом 
усієї професійної діяльності є передумовою його 
професійного зростання. Крім того, як зазна-
чає О. Овчарук, особливого значення набуває 
самоосвіта в контексті навчання впродовж жит- 
тя [12, с. 22]. Для того, щоб фахівець був здат-
ний протягом усієї фахової діяльності вдоскона-
люватися, в межах університету він має отри-
мати відповідні знання та навички, сформувати 
необхідність систематичного покращення свого 
професійного рівня та працеохоронної компе-
тентності. Самоосвітня діяльність не передбачає 
втручання викладача в його здійснення, однак, 
на нашу думку, для того, щоб він відбувався 
ефективно та результативно, він має на початко-
вому етапі бути керованим ззовні.

З цією метою ми вважаємо доцільним залучати 
майбутніх фахівців машинобудівних спеціальнос-

тей до написання творчих праць, систематичної 
наукової роботи, організовувати диспути, круглі 
столи та майстер-класи на теми, що пов’язані 
з різними аспектами їхньої майбутньої професій-
ної діяльності, і на основі цього допомагати опано-
вувати методики рефлексивного аналізу власних 
досягнень, вчитися здійснювати ефективне пла-
нування та розробляти кроки реалізації подаль-
шого професійного саморозвитку тощо.

Наступна педагогічна умова передбачає за-
безпечення відповідної методичної підготовки 
викладачів спеціальних дисциплін щодо фор-
мування у майбутніх фахівців машинобудівних 
спеціальностей працеохоронної компетентності. 
Необхідність цього в тому, що процес розвитку 
працеохоронної компетентності студентів ма-
шинобудівних спеціальностей є тривалим і має 
вирішуватися протягом усього процесу фахової 
підготовки. Оскільки викладачі спеціальних 
дисциплін в більшості випадків не мають спеці-
альної освіти, тому формування працеохоронної 
компетентності може бути ускладнена. Адже на-
явність знань із фахових дисциплін у викладача 
ще не гарантує вміння донести ці знання до сту-
дентів, а тим більше вирішувати завдання фор-
мування фахової компетентності комплексно.

З метою усунення цієї проблеми та координа-
ції діяльності щодо формування працеохоронної 
компетентності, вважаємо за доцільне здійснити 
попередню методичну підготовку викладачів під 
час якої визначаються та конкретизуються зав-
дання на кожному етапі підготовки майбутніх 
фахівців механічної інженерії у закладах вищої 
освіти щодо формування працеохоронної компе-
тентності та надати відповідні методичні реко-
мендації.

Реалізація четвертої педагогічної умо-
ви передбачає створення такого навчально- 
методичного інструментарію, який забезпечить 
цілеспрямований розвиток працеохоронної ком-
петентності студентів машинобудівних спеціаль- 
ностей. Під навчально-методичним інструмен-
тарієм ми розуміємо сукупність навчальних 
і методичних заходів та засобів, що розроблені 
та реалізуються з метою розвитку працеохорон-
ної компетентності майбутніх фахівців механіч-
ної інженерії в процесі фахової підготовки.

Наступна педагогічна умова передбачає 
врахування особливостей фахової діяльності 
машинобудівників в процесі вивчення працео-
хоронних дисциплін. Це здійснюється з метою за-
безпечення мотивації щодо вивчення дисциплін 
«Безпека життєдіяльності», «Основи охорони 
праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний 
захист». На практиці, ми часто маємо ситуацію, 
коли студенти вважають зазначені дисципліни 
не важливими і непотрібними у майбутній фахо-
вій діяльності. Відповідно, вони не зацікавлені 
у їх вивченні та працюють на те, щоб отримати 
у підсумку залік із мінімальною кількістю балів.

Крім того, якщо до 2016 року існувала певна 
неперервна система навчання студентів з дисци-
плін напряму безпеки під час отримання фаху: 
безпека життєдіяльності, основи охорони пра-
ці, цивільний захист, охорона праці у галузі, 
де кожна із дисциплін надавала відповідні рів-
ні знань та виконувала певні завдання, то вже 
з 2016 року МОН України надало повноважен-
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ня університетам самостійно приймати рішення 
стосовно потреби у тій чи іншій дисципліні. І як 
наслідок переважна більшість закладів вищої 
освіту, в тому числі і технічних, почала урізати 
кількість годин, які були відведені на вивчення 
цих дисциплін, об’єднувати їх, відміняти розділ 
з охорони праці у кваліфікаційних роботах, що 
негативно вплинуло на якість знань студентів із 
зазначених дисциплін.

Шоста педагогічна умова стосується викорис-
тання інформаційних технологій в процесі роз-
витку працеохоронної компетентності студентів 
машинобудівних спеціальностей. Використання 
сучасних інформаційних технологій в процесі 
фахової підготовки є вимогою часу. Це дозволяє 
в умовах скорочення кількості аудиторних годин 
та суттєвого збільшення обсягу самостійної ро-
боти студентів ефективно організувати роботу, 
спрощує процес оцінювання навчальних досяг-
нень, дає можливість комплексного підходу до 
процесу фахової підготовки.

Слушною є з цього приводу думка М. Єщенка, 
який вважає що саме інформаційні технології 
надають безліч можливостей у навчанні студен-
там, зокрема вільно обмінюватися корисними 

матеріалами, не зважаючи на географічне місце 
розташування, розміщувати необхідні навчаль-
ні матеріали на віддалених серверах, що робить 
можливий отримання доступу до них у будь-який 
час та з будь-якого місця, отримання консульта-
цій викладача шляхом використання соціальних 
мереж та електронної пошти тощо [5, c. 118].

Висновки і пропозиції. Таким чином, під-
готовка майбутніх фахівців механічної інжене-
рії, які є мобільними, конкурентоспроможними 
та здатними вдосконалюватися протягом усієї 
фахової діяльності – це вимога часу. Важливим 
компонентом у фаховій підготовці працівників 
машинобудівної галузі є формування працео-
хоронної компетентності, оскільки від цього за-
лежить здоров’я та життя працівника. В процесі 
проведеного дослідження методом експертних 
оцінок були визначені та обґрунтовані організа-
ційно-педагогічні умови розвитку працеохоронної 
компетентності майбутніх фахівців машинної ін-
женерії. Перспективи подальших досліджень ми 
вбачаємо у розробці структурно-функціональної  
моделі процесу підготовки майбутніх фахівців 
механічної інженерії до працеохоронної профе-
сійної діяльності.
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