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Постановка проблеми 

В сучасних соціально-економічних умовах змінились вимоги до якості 

начально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах 

(ПТНЗ). Нові вимоги до якості підготовки кваліфікованих робітників 

обумовлюють необхідність шукати шляхи і засоби оптимізації навчально-

виробничого та виховного процесу. Актуальність цієї проблеми соціально 

обумовлена змінами в сфері науки і виробництва, які викликають зміни в 

навчанні учнів, в їх навчально-виробничій практиці. Зростання розумової та 

творчої праці на сучасному виробництві вимагає учневі вийти на високий рівень 

загальноосвітніх та спеціальних знань на основі компетентнісного підходу, який 

передбачає  формування сучасних професійних компетенцій та комутативних 

якостей особистості, пов’язаних з готовністю випускника професійно-технічних 

навчальних закладів до професійної праці на суспільному виробництві. 

Аналіз основних досліджень. Ідею компетентнісного підходу 

досліджували  Д. І. Зязюн, Н. Л. Ничкало, В. О. Радкевич,Р. С. Гуревич та 

багато інших. Багато вчених, таких як Остафьєв В. О., Заковоротний В. Л., 

Подураєв В. М. та ін., в своїх авторських дослідженнях показали, що основна 

проблема неякісної обробки виробу криється у недосконалості побудови 

системи верстата та відповідному контролю за технологічним процесом її 

виготовлення. Дослідженням оптимальних рухів на виробництві займались 

Агапова Е.Г., Асєєв В.Г., Крушельницька Я.В. та багато інших. Але й досі не 

була розглянута проблема підвищення навчально-виробничого та виховного 

процесу в ПТНЗ за рахунок вровадження відповідних сучасних технологій, що 



дасть можливість підвищити рівень підготовки кваліфікованих робітників з 

обробки металів. 

 Поява нових технологій та матеріалів вимагають від робітника більш 

високої кваліфікації та володіння суміжними спеціальностями. Сучасним 

кваліфікованим робітникам при засвоєнні новітніх виробничих технологій слід 

володіти знаннями в різних галузях науки і техніки. 

Професійно-технічна освіта поєднує теоретичне і виробниче навчання. 

Теоретичне навчання спрямоване на засвоєння учнями системи знань у 

галузі загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, необхідних для свідомого і 

ефективного виконання робіт, передбачених для певної професії і кваліфікації. 

Виробниче навчання на основі теоретичних знань формує у людини 

трудові навички і вміння, необхідні для виконання роботи з конкретної 

робітничої професії на рівні відповідної кваліфікації з належною 

продуктивністю праці. Оволодіти робітничою професією — значить навчитися 

виконувати всі типові для неї роботи з необхідною точністю та у встановлені 

норми часу. 

Система професійно-технічної освіти представлена навчальними 

закладами різної відомчої приналежності та форм власності, в яких готують 

робітників з 800 робітничих професій. Для сучасної професійно-технічної 

освіти характерним є вузька галузева спрямованість, що обмежує можливості 

випускників в отриманні більш високих рівнів освіти та ускладнює професійне 

перепрофілювання. Тому система підготовки вузьких спеціалістів повинна бути 

замінена на ступеневу підготовку професіоналів широкого профілю в межах 

певної професії або суміжних спеціальностей. Для набуття професійних знань, 

навичок і умінь у профтехучилищах створено 11 000 кабінетів, 2 750 

лабораторій, 6 840 навчально-виробничих майстерень. На підприємствах 

налічується 1 100 навчальних дільниць. Серед випускників ПТНЗ зростає 

питома вага тих, що отримали 2 і більше споріднених або суміщених 

спеціальностей. Професійне навчання — це процес управління діяльністю 

людини з оволодіння знаннями, трудовими навичками і вміннями, розвитку 



професійних здібностей і особистості кваліфікованого робітника. Професійне 

навчання повинно сприяти формуванню пізнавальних інтересів, розвитку 

професійної схильності і задатків людини, готовності до самоосвіти.  

Професійно-технічний навчальний заклад є базовим ланцюгом для 

професійного становлення майбутнього кваліфікованого робітника, 

різнобічного його розвитку. Одним з напрямків в педагогічній теорії та 

практиці є інтеграція навчального процесу. Велике значення в останні часи 

приділяють і комутативним якостям професійного робітника,які передбачають 

володіння ключовими компетенціями, що характеризують набуті психомоторні 

та когнітивні якості робітника, а також його здібності в соціально-особистісній, 

інформаційній та комунікативній сферах. 

Відомо, що кваліфікація робітника з металообробки пов’язана з якісно 

виготовленою деталлю та мінімально затраченим часом на її виготовлення. 

Істотне підвищення точності обробки, якість виготовлених деталей досягається 

внаслідок застосування систем, приладів, перетворювачів для діагностики та 

контролю стану технологічного процесу обробки металів. Подібні технічні 

засоби повинні забезпечувати контроль стану різального інструмента, 

параметрів технологічного процесу (режимів металообробки, раціонального 

використання обладнання), а також якості виготовлення деталі. Отже, розгляд 

шляхів підвищення рівня кваліфікації майбутніх робітників з обробки 

матеріалів в ПТНЗ є актуальною проблемою при підготовці цих робітників 

відповідного напрямку. 

Аналіз стану проблеми.  

Як відомо, більша кількість виробничого процесу при металообробці йде 

на виготовлення та контроль деталі, яку оброблюють. Збільшення кількості 

нових матеріалів з одночасними вимогами зростання точності визначають 

необхідність розробки нових засобів виготовлення та контролю процесів 

металообробки. При цьому трудомісткість виконання технологічних операцій є 

критерієм ефективності технологічного процесу і визначається на основі 

технічно обґрунтованих норм робочого часу ( ГОСТ 3.1109-82). 



Виробниче навчання на основі теоретичних знань формує у людини 

трудові навички і вміння, необхідні для виконання роботи з конкретної 

робітничої професії на рівні відповідної кваліфікації з належною 

продуктивністю праці. Оволодіти робітничою професією — значить навчитися 

виконувати всі типові для неї роботи з необхідною точністю та у встановлені 

норми часу. 

Серед норм часу визначають штучний час - той інтервал часу, який 

поділяється на підготовчо-завершальний час, основний час, допоміжний час, 

оперативний час, час обслуговування робочого місця і час на особисті потреби 

[1]. Основний час витрачається на зміну розмірів, форми, фізико-механічних 

властивостей або зовнішнього вигляду оброблюваної заготовки (верстата, 

ковальська, слюсарна та інша обробка) або на з’єднання деталей при 

складальних роботах з урахуванням контролю торкання інструмента до виробу. 

Під час обробки на верстатах основний час визначають розрахунковим 

методом за формулою =  , де -основний час обробки, l-розрахункова 

довжина обробки,мм ( довжина ходу інструмента у напрямі подачі), і –число 

робочих ходів інструмента, S- хвилинна подача інструмента,мм/хв [1,с.232]. 

Ефективність обробки виробу значно збільшується , якщо зменшити час на 

подачу інструмента  та покращити точність контролю технологічного процесу, 

пов’язаному з контролем розташування та розмірів виробу, контролем зносу 

інструмента, захистом від надзвичайних ситуацій. 

Оскільки при оцінюванні якості кінцевого продукту механічної обробки, 

зменшення часу на його виготовлення та контроль технологічного процесу 

обробки металів є одні з основних чинників - актуальним є завдання 

обґрунтувати та розробити основні підходи до удосконалення навчально-

виробничої практики майбутніх кваліфікованих робітникув з металообробки з 

урахуванням новітніх технологій.  

Метою статті є визначення шляхів підвищення рівня кваліфікації 

майбутніх робітників з обробки металів в ПТНЗ під час навчально-виробничого 

та виховного процесу.  



Виклад основного матеріалу.  

У процесі металообробки і утворення необхідної форми виробу при 

машинному способі обробки зростають навантаження на дрібні м’язи, 

підвищується швидкість і точність рухів, ускладнюється програма дій. 

Виконавські функції доповнюються плануванням, розрахунками, 

використанням креслень, що висуває вищі вимоги до кваліфікації працівника. 

Сформовані трудові навички і вміння дозволяють працівникові 

виконувати складні трудові операції з необхідною точністю, швидкістю і з 

мінімальними затратами енергії. 

При вивченні кінематики рухів було визначено, що швидкість рухів 

залежить також від їх напряму і траєкторії. Швидше виконуються рухи до себе і 

справа наліво. Швидкість горизонтальних рухів більша, ніж вертикальних. 

Проте дуже короткі вертикальні рухи (5,0…7,5 см) від себе виконуються 

швидше, ніж горизонтальні до себе. У горизонтальній площині права рука 

рухається швидше проти годинникової стрілки, а ліва — за годинниковою 

стрілкою. Кругові рухи мають в 1,5—2 рази більшу швидкість, ніж поступальні. 

Якщо рух виконується однією рукою, то найбільша швидкість досягається за 

умови його виконання під кутом 60° до середньої лінії, якщо двома руками — 

то під кутом 30°. Затрати енергії на виконання рухів в різних площинах і 

різними ланками рухового апарату неоднакові. Так, найменша кількість енергії 

витрачається на рухи пальців. При виконанні рухів пальцями і кистю затрати 

енергії збільшуються вдвічі, пальцями, кистю і передпліччям — утричі, а при 

повному розмаху руки — в 5 раз порівняно з затратами енергії,що діють на 

рухи пальців [ 2]. 

Диференціація праці отримала свій вияв у потоково-конвеєрній 

організації виробництва, при якій висока продуктивність забезпечується за 

рахунок автоматизації рухових навичок, мінімізації часу на виконання 

операцій, заданого ритму і темпу роботи. Точність рухів найбільша в 

оптимальній зоні. Тому рухи необхідно обмежувати в просторі, щоб вони 

виконувалися в межах оптимальної фізіологічної рухливості кінцівок. Трудові 



рухи мають виконуватися в межах поля зору. Одночасні рухи обох рук мають 

бути симетричними, а окремі елементи рухів — плавно пов’язаними між собою. 

Економічність трудових рухів досягається за рахунок симетричного 

розміщення рук і ніг працівника відносно вертикальної осі тіла. Будь-яке 

зміщення траєкторії рухів вимагає додаткового напруження м’язів для 

підтримання робочої пози. 

Фізіологічними принципами раціоналізації трудових рухів є: правильне 

використання активних і пасивних сил;плавність рухів;безперервність 

рухів;овальність траєкторії рухових ланок;помірний діапазон рухів;поєднання 

роботи обох рук;виключення зайвих рухів, економія рухів;ритмічність рухів; 

обмеження статичних навантажень;рівномірний розподіл навантаження на 

аналізатори. [ 2-4].Таким чином, впровадження та освоєння більш оптимальних 

рухів під час навчально-виробничої практики дасть можливість майбутньому 

робітнику значно краще інтенсувати в своїй діяльності виробничий процес по 

виготовленню будь-якого виробу. Це в свою чергу підвищить продуктивність 

праці та дасть економічний ефект від його використання.  

Автоматизація виробничих процесів приводить до того, що основними 

функціями людини стають спостереження, контроль і регулювання на основі 

сприймання та переробки інформації. Під час контакту з предметом праці за 

допомогою дистанційних форм керування між людиною і машиною містяться 

пристрої, які передають інформацію про реальний стан виробничого процесу, і 

пристрої для відповідних дій працівника (оператора). Така праця вимагає 

розвинуту пам’ять, волю та творче мислення. Оскільки працівникові 

доводиться регулювати й контролювати складні системи технологічних 

процесів - підвищується рівень його відповідальності щодо сприймання, 

переробки, прийняття і реалізації рішення. Ось чому впровадження в зміст 

навчально-виробничого та виховного процесу основ теорії розв’язання 

винахідницьких задач (ТРВЗ) [5] та сучасних систем контролю [6-8] підвищать 

рівень кваліфікації майбутнього кваліфікованого робітника ПТНЗ з обробки 

металів. Розглядаючи в змісті навчально-виробничої практики основи ТРВЗ, 



алгоритм винахідницьких рішень (АРВЗ), можна навчити майбутнього 

кваліфікованого робітника формулювати питання в проблемній ситуації, 

висуватиі та аналізувати різні гіпотези, використовувати різні прийоми та 

методи винахідництва для знаходження  правильного шляху розв’язання 

завдання. Найвищий рівень оволодіння основами теорії винахідництва – 

засвоєння учнями творчого підходу до вирішення завдання, пов’язаного з 

урахуванням змісту та особливостей конкретної ситуації. Справжнє творче 

розв’язання завдання передбачає переборення інерції мислення, розробку нової 

стратегії, яка базується на засвоєнні теорії та методики винахідництва [5]. 

Результатом науково-технічного прогресу є впровадження 

автоматизованих систем керування виробничими процессами. Як відомо, 

більша кількість виробничого процесу при металообробці йде на контроль 

деталі, яку оброблюють. Збільшення кількості нових матеріалів з одночасними 

вимогами зростання точності визначають необхідність розробки нових засобів 

контролю процесів металообробки. Основною проблемою всіх систем 

контролю стану інструмента і виробу є несвоєчасне визначення моменту їх 

торкання. Особливою вадою усіх пристроїв контролю є незадовільна швидкодія 

аналізу стану робочого інструмента. Найголовнішою з них є швидкість 

отримання інформації про торкання інструмента та деталі в умовах 

підвищеного забруднення поверхні. В таких умовах необхідно з великою 

швидкістю визначити момент торкання інструмента і деталі, розробити 

надшвидкодіючі системи визначення торкання, які дадуть можливість 

побудувати системи з прецизійними характеристиками аналізу торкання в 

умовах великого забруднення металообробного обладнання. Отже, актуальною 

проблемою для підготовки сучасних кваліфікованих робітників з 

металообробки є вивчення новітніх розробок відчутників контрольно-

вимірювальних систем [6-8], використання яких дає можливість отримати 

якісні показники кінцевого продукту механообробки. 

Останнім часом загострилася проблема впливу на людину новітніх 

технологій, пов’язаних, зокрема, з автоматизацією різних функціональних сфер 



виробництва.Сучасному кваліфікованому робітнику слід вміти працювати 

серед гнучких виробничих систем, які працюють під контролем електронно-

обчислювальних машин,серед яких належать автоматизовані завантажувально-

транспортні системи, центри механічної обробки, мережа для передачі 

інформації та інші. Раціональний поділ праці забезпечує високий рівень 

спеціалізації і сприяє підвищенню продуктивності праці, оскільки: у 

працівників формуються і закріплюються трудові навички внаслідок вправ, 

виключаються зайві рухи, забезпечується раціональна організація робочих 

місць відповідно до послідовності виконання трудових операцій, створюється 

можливість підбирати персонал з урахуванням індивідуальних здібностей, 

забезпечується автоматична подача деталей і заготовок на кожне робоче місце, 

що зменшує час на допоміжні роботи, скорочується період виробничого 

навчання в зв’язку з простотою виконуваних операцій. 

Реалізація творчих здібностей особистості, підвищення мотивації до праці 

набувають все більшого значення в розвитку виробництва на сучасному етапі. 

Характерною особливістю сучасного виробництва є створення 

автоматизованих систем управління на основі впровадження електронно-

обчислювальної техніки, внаслідок чого:збільшується кількість об’єктів і їх 

параметрів, якими необхідно управляти;розвиваються системи дистанційного 

управління об’єктами, про динаміку яких судять на основі сприйнятих сигналів 

різних приладів;ускладнюється і збільшується швидкість виробничих 

процесів;змінюються умови праці;з’являються зміни в структурі і характері 

трудової діяльності, основними функціями якої є управління, налагодження і 

контроль роботи різноманітних автоматизованих систем. 

Процес функціонального вдосконалення організму працівника з метою 

пристосування його до підвищених вимог діяльності під час навчально-

виробничої практики слід здійснювати за допомогою тренування.Ефективність 

тренування можна досягти за рахунок поступове збільшення навантаження, 

використання різних фізичних вправ з метою розвитку загальних якостей 

рухового апарату, багаторазового  систематичного повторення роботи через 



певні проміжки часу. Внаслідок тренувань можна вийти на здатність учня 

мобілізувати свої функціональні можливості і працювати економно, підвищити 

точність і швидкість дій. 

Ускладнення задач на виробництві вимагає від майбутнього робітника 

взаємодії не тільки з технічними приладами, пристроями, системами, але й з 

іншими працівниками. Для робітників з  професії металообробки, як показує 

досвід, дуже важливі риси такі, як товариськість, емоційна стійкість, 

наполегливість, самостійність, високий самоконтроль поведінки, 

працелюбність, старанність, відповідальність, ініціативність, настирливість, 

схильність до творчості.Тому розвиток комутативних та інших ключових 

здібностей, пов’язаних з вмінням працювати в колективі, - одна з важливих 

задач професійної освіти. Ось чому формування професійних і комутативних 

якостей особистості - одна з важливих освітніх задач ПТНЗ при підготовці 

сучасного  кваліфікованого робітника з металообробки під час навчально-

виробничого та виховного процесу. 

Як свідчить аналіз наукових праць В. В. Васильєва,  І. Б. Васильєва, Г. Є. 

Гребенюка та ін. у 80 - 90-ті роки у всіх галузях виробництва спостерігається і 

тенденція суміщення професій, інтегрування виробничих операцій. Це є 

важливою ознакою змін, що відбуваються в професійно-кваліфікаційному 

складі та змісті праці робітників, який характеризується як процес поступового 

зближення основних і допоміжних функцій робітників, утворення на їхній 

основі робітничих професій широкого профілю. Професійна мобільність, а 

також готовність і здатність робітника до швидкої зміни виробничих завдань, 

робочих місць і спеціальностей у межах однієї професії чи групи професій, 

здатність швидко освоювати нові спеціальності чи зміни, що виникають під 

впливом технічних перетворень, є однією з важливих професійних якостей. Ця 

якість формується значною мірою завдяки ґрунтовним загальноосвітнім і 

загально-технічним знанням, які надають можливість працівникові виходити за 

вузькі рамки спеціальності. Вкрай важливо при засвоєнні суміщених, 

інтегрованих професій, враховувати на заняттях навчально-виробничої 



практики при вивченні змісту навчального матеріалу, основні умови суміщення 

професій і трудових функцій, які забезпечують оптимальний режим роботи. 

Так, слід суміщувані професії змінювати рівень завантаженості різних 

органів і систем, причому суміщувана операція повинна бути легшою, ніж 

основна, більш монотонну роботу необхідно суміщувати з менш монотонною 

статичні навантаження повинні компенсуватися помірними динамічними 

навантаженнями [2-4]. 

Майбутній сучасний кваліфікований робітник з металообробки повинен 

вміти свердлити на верстатах, точити деталі, працювати з сучасними новітніми 

технологіями. Робітник з обробки металів повинен знати принцип роботи 

устаткування, технічні умови на метали, стружку, деталі, вимоги інструменту 

та до якості обробки, фізико-механічні властивості металів та багато інших 

питань відповідної професії. Напрямками подальшого дослідження є розробка 

інших шляхів підвищення рівеня кваліфікації майбутніх фахівців з 

металообробки. 

  
  

Висновки. Отже, обґрунтовано та  розроблено шляхи підвищення рівня 

кваліфікації майбутніх робітників з обробки металів в ПТНЗ під час навчально-

виробничого та виховного процесу.В змісті навчально-виробничого матеріалу 

при  викладанні спецдисциплін з металообробки та на виробничій практиці слід 

приділяти більшій увазі: розитку кінетичних здібностей учнів, вивчаючи і 

відпрацьовуючи найбільш оптимальні та ефективні рухи;вивченню та розгляду  

сучасних  систем контролю торкання при металообробці, відчутників  

контрольно-вимірювальних систем, використання яких дає можливість 

підвищити контроль процесу обробки деталі, неякісне кріплення інструмента і 

деталі, критичний знос інструмента й інші параметри обробки;вивченню основ 

винахідництва та комутативним ключовим компетенціям,характерним для 

працівників з обробки металів.Розгляд відповідного навчального матеріалу під 

час навчально-виробничого та виховного процесу учнів ПТНЗ надасть 

можливість підвищити рівень кваліфікації майбутніх фахівців з металообробки.  
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Шляхи підвищення рівня кваліфікації  майбутніх робітників з обробки металів в  

ПТНЗ 

Резюме  

В статті обґрунтовано та  розроблено шляхи підвищення рівня кваліфікації майбутніх 

робітників з обробки металів в ПТНЗ під час навчально-виробничого та виховного процесу.В 

змісті навчально-виробничого матеріалу при  викладанні спецдисциплін з металообробки та 

на виробничій практиці слід приділяти більшій увазі розвитку кінетичних здібностей учнів, 

вивчаючи і відпрацьовуючи найбільш оптимальні та ефективні рухи;вивченню та розгляду  

сучасних  систем контролю торкання при металообробці та теорії винахідництва.  
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Пути повышения  уровня квалификации будущих рабочих в ПТУЗ 

 

Резюме  

В статье обоснованы и разработаны пути повышения уровня квалификации будущих 

робочих по обработке металлов в профессионально-технических учебных заведениях во 

время учебно-производственного и воспитательного процесса. В содержании учебно-

производственного материала при изложении дисциплин по обработку и на 

производственной практике следует уделять большее внимание развитию кинетических 

спосібностей учеников,изучая и отрабатывая наиболее оптимальне и эффективные 

движения,  изучению и  рассмотрению современных систем контроля касания при 

металлообработке , теории изобретательства.                        

Ключевые слова: уровень квалификации, кинетические способности, изобретательство, 

металообработка.  
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Ways of increase of the skill level of the future workers in vocational technical school 

The resume  

In article ways of increase of a skill level future робочих on processing of metals in 

professional educational institutions are proved and developed during industrial practice and 

educational process. In the maintenance of an industrial practice material at a statement of 

disciplines on processing and on an industrial practice it is necessary to give большее attention to 

development kinetic спосібностей pupils, studying and fulfilling most оптимальне and effective 

movements, to studying and consideration of modern monitoring systems of a contact at metal 

working, the invention theory.                        
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