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В умовах глобальних екологічних змін, під
вищеного
попиту на
енергоносії питання
енергоефективності є пріоритетними. Вивчен
ня проблеми показало, що технологічні проце
си машинобудівного виробництва залишаються
надзвичайно енергоємними. Знизити їх енерго
ємність можна в результаті розробки та впрова
дження енергоефективних технологій (викорис
тання сировини й матеріалів, висока якість яких
передбачає низьку енергоємність), енергоощадно
го устаткування, підвищення ефективності вико
ристання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації структури енергоспоживання, збільшення
використання потенціалу нетрадиційних, віднов
люваних джерел енергії та вторинних енергоносіїв
власного виробництва [6]. У зв’язку з цим виникає
потреба у кваліфікованих робітниках, які володі
ють енергоефективними технологіями, виконують
екологічно чисті види робіт, забезпечують енерге
тичне заощадження, розуміючи його економічні,
екологічні й соціальні переваги. Ускладнення ви
робничої діяльності зумовлюють посилення уваги
до пошуку шляхів оновлення змісту професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
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машинобудівного профілю з питань енергозбере
ження й енергоефективності.
Важливість зазначеної проблеми, необхід
ність формування системи інституційних, регу
лятивних і заохочувальних заходів щодо режиму
ощадного використання паливно-енергетичних
ресурсів для України визначає її законодавча
база [11, 268]. Так, основні положення Закону
України «Про енергозбереження» (1994) перед
бачають визначення правових, економічних,
соціальних та екологічних основ енергозаощадження [для всіх підприємств, об'єднань, орга
нізацій, розташованих на території України [4].
У документі «Енергетична стратегія України на
період до 2030 року», затвердженому в березні
2006 р. Кабінетом Міністрів України, (окреслена
низка пріоритетних проблем, серед яких: підви
щення енергетичної безпеки держави: диверси
фікація джерел паливно-енергетичних ресурсів;
запровадження енергоефективних технологій,
що зменшують вплив на навколишнє середо
вище забезпечення енергоресурсами [10, 28].
Відповідні нормативно-правові акти, постано
ви, рішення Кабінету Міністрів України шляхом
прямого або непрямого правового впливу на від-

носини у сфері енергозаощадження дають змогу ності розвитку суспільства від його прагнення
створити структуру державного управління та швидко накопичувати енергію. Розвиваючи ідеї
контролю, запровадити систему нормування С. Подолинського, академік В. Вернадський ви
паливно-енергетичних ресурсів, державної екс будував матеріально-енергетичну структуру на
пертизи та національних стандартів, хоча окре вколишнього середовища. У наукових працях
він неодноразово звертав увагу на проблему
мі з них і потребують доопрацювання.
Усвідомленню важливості для України питань виснаження природних ресурсів, які накопичу
енергозаощадження сприяють заходи щодо під ються тисячоліттями, поступового зменшення
вищення громадсько-освітнього рівня у цій сфе загальної кількості енергії на поверхні Землі,
рі та прийняті в державі програми освіти на отриманої з її надр і від Сонця, що зумовлює
селення та підготовки кадрів (Накази Міносвіти необхідність змінення форми споживання дже
та Державного комітету України з енергозбере рел енергії, доступної людям. Науковець під
ження від 7.05.97 № 137/45 «Про першочергові креслював, що невичерпними є саме такі за
заходи щодо підвищення громадсько-освітнього паси енергії, які знаходяться у розпорядженні
рівня у сфері енергозбереження», від 21.08.99 р. людини, оскільки сила припливу морської хвилі,
№ 305/73 «Про затвердження Програми осві енергія атома та радіоактивна енергія, тепло
ти населення України з енергозбереження»). Сонця через те, що можуть дати потрібну потуж
За допомогою TACIS (Technical Assistance for ність у будь-якій кількості. Як швидко суспіль
the Commonwealth of Independent States, Тех ство оволодіє цими формами енергії й навчиться
нічна допомога Співдружності Незалежних ефективно їх використовувати визначить рівень
Держав) реалізується проект створення Наці людської освіченості [14].
У науково-методичній і технічній літературі
ональної мережі з енергозбереження, що на
дасть підприємствам та громадянам доступ до енергоефективність розглядається як показник
інформації про реалізацію державної політики раціонального, екологічно безпечного для нав
з енергозбереження в Україні, про ефективне колишнього середовища, економічно виправ
енергозаощаджуване обладнання і технології. даного використання паливно-енергетичних
Активно розробляються галузеві та регіональ ресурсів на даному рівні розвитку виробничих
ні методики з надання практичної допомоги технологій та із застосуванням відповідного об
підприємствам щодо зниження енергоємнос ладнання. Висококваліфікована, продуктивна
ті виробництва, нормування питомих витрат діяльність робітника в умовах сучасного вироб
ництва машинобудівної галузі значною мірою
паливно-енергетичних ресурсів [7].
У 2009 р. завершено українсько-німецький I забезпечується наявністю саме таких знань,
проект «Реформа професійної освіти з ураху умінь і навичок, тобто його енергоефективною
ванням енергоефективності», який мав на меті компетентністю.
Для осмислення необхідності формування
зорієнтовувати професійну освіту на потреби і
ринву праці та економне використання енер енергоефективної компетентності майбутніх
горесурсів. Результатом шестирічної співпраці І кваліфікованих робітників машинобудівного
департаменту ІТТО Міністерства освіти і науки профілю в процесі їхньої професійної підготов
України, німецького товариства технічного спів ки у ПТНЗ важливе значення мають наукові
робітництва (Deutsche Gesellschaft für technische праці В. Жовтянського, який доводить пряму
Zusammenarbeit, GTZ), Федерації роботодавців залежність якості життя населення від енер
України, Інституту професійно-технічної осві і госпоживання [11]; розроблена А. Арутюняном
ти НАПН України є створенний Всеукраїнський І методика виявлення джерел нераціональних
центр «Енергоефективність у ПТО і на виробни витрат енергії та їх усунення, запровадження
цтві» при Інституті професійно-технічної осві механізмів контролю енергоспоживання й роз
ти НАПН України, робота якого спрямована рахунку ефективності використання енергоре
на розроблення навчальних програм з енер сурсів [2]; визначені В. Самохваловим підходи до
І
гозбереження й енергоефективності, виперед використання вторинних енергетичних ресурсів
жальне підвищення кваліфікації інженерно- [9]; провідні положення Ю. Бакаліна, в яких
педагогічного персоналу ПТНЗ та структурних розкрито сутність енергоефективних технологій,
навчальних підрозділів підприємств, залучених розглянуто перспективи розвитку альтернатив
до професійного навчання з урахуванням енер ної енергетики [3].
Однією з важливих педагогічних умов фор
гоефективності [ІЗ].
енергоефективної
компетентності
Підґрунтям раціонального енергоспоживан мування
ня є вчення С. Подолинського про збереження майбутніх кваліфікованих робітників машино
енергії. Ще наприкінці XIX ст., формулюючи і будівного профілю в ПТНЗ є оновлення зміс
основи енергетичного аналізу еволюції людства, ту професійної освіти на основі введення до
науковець наголошував на безпосередній залеж його структури енергоефективної компоненти,
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недооцінка якої негативно впливає на рівень
загальнотехнічної та професійно-практичної
підготовленості випускників ПТНЗ до роботи
в умовах сучасного машинобудівного вироб
ництва. За результатами аналізу державних
стандартів професійно-технічної освіти для під
готовки слюсарів-електриків з ремонту електро
устаткування 2 - 8-го кваліфікаційних розрядів
у професійно-технічних навчальних закладах
першого атестаційного рівня виявлено, що
в освітньо-кваліфікаційних характеристиках
випускника професійно-технічного навчально
го закладу (розділи «Повинен знати», «Повинен
уміти», «Загальнопрофесійні вимоги») неперед
бачені знання з енергозаощадження, не вра
ховуються вони і у критеріях кваліфікаційної
атестації випускника (розділи «Знає», «Уміє»),
У первинній професійній підготовці на 2-й квалі
фікаційний розряд (загальний фонд навчально
го часу 870 годин) енергоефективна компонента
змісту освіти відсутня. Не виявлена вона також
у змісті навчального матеріалу для підвищення
кваліфікації до 3-го розряду (загальний фонд
навчального часу 485 год), 4-го (загальний фонд
навчального часу 485 год), 5-го (загальний фонд
навчального часу 360 годин), 6-го (загальний
фонд навчального часу 325 год), 7-го (загальний
фонд навчального часу 215 год), 8-го (загальний
фонд навчального часу 215 год).
Впровадження енергоефективної компоненти
до змісту професійної освіти передбачає введен
ня у навчальний процес спецкурсів (факульта
тивних занять прикладного характеру; інтегро
ваних курсів), до змісту яких входять питання
раціонального використання природних ресур
сів, енергетичної ефективності виробництва,
розв’язання екологічних проблем сучасності
тощо. Зокрема, розроблений науковими праців
никами Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України педагогічний програмний засіб
«Основи енергоефективності», який складаєть
ся з теоретичного матеріалу, відеофрагментів
з голосовим супроводом, комп’ютерних флешанімацій, статичних і динамічних ілюстрацій,
схем, моделей процесів, інтерактивних і тесто
вих завдань, доповнює і розширює можливос
ті традиційних засобів навчання. Зміст теоре
тичного матеріалу, побудований за модульною
системою, охоплює знання загального, галузе
вого, виробничого професійного й побутового
характеру [8].
Інтегровані спецкурси дають змогу учням
набувати й розширювати потрібні знання для
ефективної, з точки зору енергозаощадження,
майбутньої професійної діяльності. Наприклад,
відомості щодо визначення основних характе
ристик магнітом’яких і магнітотвердих мате
ріалів та економічної доцільності їх застосу

вання учні отримують в результаті інтеграли
таких дисциплін, як електротехніка з основа
ми промислової електроніки, електроматеріалознавство та основи галузевої економіки і під
приємництва. Чітко уявляти собі роботу щодо
зниження втрати електричної енергії майбутні
робітники зможуть тоді, коли ґрунтовно озна
йомляться з основними етапами цієї роботи,
зможуть провести економічний аналіз роботи
електричної мережі, визначити чинники, які
впливають на зниження енергетичних витрат,
вжити відповідних заходів, а також оцінити їх
ефективність.
Сформувати енергоефективну компоненту
змісту професійного навчання майбутніх ро
бітників машинобудівного профілю у ПТНЗ
можливо також, інтегруючи знання з енерго
збереження у зміст навчальних програм з пред
метів загальнопрофесійної підготовки («Основи
правових знань», «Основи галузевої економіки
і підприємництва», «Інформаційні технології»),
професійно-теоретичної («Будова, експлуата
ція та ремонт електроустаткування», «Охорона
праці», «Електротехніка з основами промислової
електроніки», «Електроматеріалознавство», «Елек
троніка, мікропроцесорна техніка та системи ав
томатичного керування», «Матеріалознавство»),
професійно-практичної (виробниче навчання)
підготовки, яка проходить у навчальних май
стернях, лабораторіях, навчально-виробничих
дільницях ПТНЗ. Так, вивчаючи предмет «Основи
правових знань» (тема «Правова охорона приро
ди. Охорона природи - невід’ємна умова стало
го економічного та соціального розвитку Украї
ни»), можна поповнити навчальним матеріалом
щодо нормативно-правової бази ефективного
використання енергетичних ресурсів. До теми
«Електромагнетизм» («Електротехніка з основами
промислової електроніки») доречно було б ввести
відомості щодо чинників, які дають змоіу запо
бігати неефективним витратам магнітної енер
гії в режимі перевантаження трансформаторів,
електричних машин (апаратів), звести втрати на
перемагнічування в металевих осердях до міні
муму. Пояснити учням з точки зору енергоефек
тивності, чому в робочому стані для електричних
машин магнітна індукція повинна відповідати
певній кривій намагнічування матеріалу осер
дя; у яких випадках варто ремонтувати обмотку,
а в яких ремонт вважати економічно недоціль
ним («Будова, експлуатація та ремонт електро
устаткування»).
Дібраний матеріал доцільно було б оформити
як навчальний посібник, що складатиметься з
теоретичної частини (інформаційний матеріал,
відомості щодо основних понять і термінів), охо
плюватиме різнорівневі контрольні запитання
та завдання практичного характеру для пере-
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будівного профілю у ГГГНЗ.

