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АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»  

У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА  
ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Стаття присвячена теоретичному аналізу значення графічної компетентності. Розглянуто основ-

ні наукові положення щодо формування графічної компетентності, як важливої складової професійного 
становлення фахівця у системі вищої освіти України. Проведено аналіз сучасних підходів,висвітлених у 
вітчизняних та зарубіжних джерелах, щодо визначення сутності поняття «графічна компетент-
ність», як складової якісної підготовки фахівця. Автори акцентують увагу на затребуваності форму-
вання графічної культури у майбутніх фахівців галузевого машинобудування, на основі чого подається 
авторський погляд на визначення графічної компетентності як складової якісної професійної підготов-
ки конкурентоспроможних майбутніх бакалаврів галузевого машинобудування в умовах технічного за-
кладу вищої освіти на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
автоматизованого проектування. 

Ключові  слова :  заклад вищої освіти; здобувачі вищої освіти; бакалаври галузевого машинобуду-
вання; графічні дисципліни; графічна компетентність. Провідною метою удосконалення та рефор-мування вищої освіти в Україні, входження її в європейській освітній простір є досягнення прин-ципово нового рівня якості підготовки майбутніх фахівців. Реалізація її передбачає володіння здо-бувачами вищої освіти ґрунтовними теоретични-ми знаннями, професійними уміннями й навичка-ми самостійно і творчо застосовувати їх у нестан-дартних, постійно змінюванихумовах виробницт-ва і життєвих ситуаціях, здатностями компетент-нісного розв’язання різного роду фахових за-вдань, про що наголошується у Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р. У Концепції реформування і розвитку техніч-ної освіти та науки сформульовані важливі стра-тегічні напрями діяльності вищої освіти. Серед них – оновлення змісту навчання з урахуванням потреб сучасного виробництва, застосування у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, систем автоматизова-ного проектування, інтерактивних форм та мето-дів навчання тощо. Узагальненим об'єктом діяльності бакалавра галузевого машино-будування є процеси проекту-

вання, створення, експлуатації, реконструкції ма-шин, устаткування, обладнання машинобудуван-ня. Професійна компетентність майбутнього фахі-вця у значній мірі визначається вмінням дізнати-ся про технічний об’єкт або принцип його дії за конструкторською документацією, зафіксувати інформацію у графічній формі, використати гра-фічне зображення з метою комунікації; прийняти доцільне рішення в умовах сучасного техногенно-го суспільства, використовуючи графічні засоби (сучасні системи автоматизованого проектуван-ня) і методи. Особливістю графічної підготовки здобувачів вищої технічної освіти першого (бакалаврського) рівня є врахування тісного взаємозв’язку графіч-ної діяльності з професійною та специфікою опе-рування графічними формами інформації через засоби автоматизованого проектуванняіз залу-ченням інформаційно-комунікаційних технологій. Зважаючи на це, доречно зазначити необхідність формування графічної компетентності у бакалав-рів. Зважаючи на значну кількість досліджень з теорії та методики професійної освіти, зокрема фахівців технічної галузі, проблема формування 
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графічної компетентності бакалаврів галузевого машинобудування спеціально не досліджувалася та потребує наукового пошуку. Питання підготовки технічного фахівця та його графічної освіти у педагогічній літературі та наукових працях вітчизняних та зарубіжних нау-ковців розглядалися у різних аспектах: основи розвитку просторового мислення та просторових операцій висвітлюють Д. Кільдеров, І. Нищак, Ю. Фещук; формування графічної культури у за-кладі вищої освіти (ЗВО) на прикладі викладання нарисної геометрії та інженерної графіки А. Кост-рюков; модель графічної діяльності, інтегровано-го підходу, геометро-графічної освітиметодика інтерактивного навчання графічних дисциплін у майбутнього інженера розглядають О. Джеджула, Г. Хубетдінова, А.Полкова та М. Юсупова; розви-ток проектної, проектно-конструкторських та конструкторсько-технологічних здібностей здо-бувачів вищої освіти у процесі навчання комп’ю-терному конструюванню та моделюванню дослі-джують Н. Хапіліна; М. Романкова, В.Головня; на-ступність у професійній підготовці фахівців ма-шинобудівного профілю в системі «вищі профе-сійні училища – вищі заклади освіти» (машино-будівний профіль) розглядав А. Литвин; структу-рування змісту психолого-педагогічної підготов-ки майбутніх інженерів машинобудівного профі-людосліджувала М. Фоміна; формування профе-сійних якостей фахівця під час вивчення інженер-ної графіки приділяла увагу Л. Грігорівська; про-фесійну підготовку майбутніх інженерів-механіків в галузі інформаційних технологій дос-ліджувала О. Крайнова; формування готовності студентів технічних ЗВО до конструкторсько-графічної діяльності досліджувала О. Єлесеєва; комп’ютерну реалізацію модульного навчання у ЗВО розглядала О. Ананьєва; інтелектуалізацію технічної освіти у технічному ЗВО досліджував Н. Гончарук; формування графо-аналітичних умінь здобувачів вищої освіти в умовах інформа-ційно-комунікаційних технологій досліджувала І. Ширшова. Н. Гайворонська приділяли увагу фор-муванню професіоналізму майбутніх інженерів засобами комп’ютерних програмних продуктів. Розробці дидактичних матеріалів та наочностей із залученням ІКТ та САПР для вивчення графіч-них дисциплін у ЗВО приділяли увагу М. Козяр, Г. Райковська, В. Рукавішніков, М. Юсупова, О. Хейфец, Т. Чемоданова та ін. Окремі досліджен-ня були присвячені проблемі компетентісного підходу в інженерній освіті, зокрема: забезпечен-ня якості підготовки інженерів в умовах ринку на основі компетентісного підходу, формування пе-дагогічних умов компетентітного підходу та базо-

вих компетентностей розглядали Н. Чурляєва, О. Битюцькіх, Е. Алісултанова, О. Атлягузова; фор-мування професійних інженерно-графічних ком-петентностей під час вивчення комп’ютерної гра-фіки досліджували О. Пузанков [1], та Н. Федотова [2]. Головною метою статті є дослідження та ана-ліз поняття графічної компетентності майбутньо-го бакалавра галузевого машинобудування, як такої, що зумовлене потребою сучасного суспільс-тва у висококваліфікованих фахівцях, які можуть успішно розв’язувати інженерно-графічні задачі; усвідомленням важливості інженерно-графічної складової у системі професійної підготовки май-бутнього фахівця; змінами змісту та характеру проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної з розширенням способів графічного подання ін-формації, автоматизацією інженерно-графічних робіт засобами САПР. Компетентність фахівця в професійній галузі відображає його здатність вибудовувати складну систему професійно-особистісних контактів, оріє-нтуватися на співпрацю в команді однодумців, розширюючи можливості різноманітного ділово-го співробітництва з метою спільного прийняття найбільш продуктивних рішень. У Національній рамці кваліфікацій поняття «компетентність / компетентності» тлумачиться як «здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розу-міння, уміння, цінності, інші особисті якості» [3]. Зміст цього поняття поглиблюється в Законі України «Про вищу освіту»: «…компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [4]. У нашому дослідженні йдеться про перший(бакалаврський) рівень здобувачів вищої освіти, який відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій [3]. У норматив-ному документі сформульо-вано вимоги до фахів-ців з різними рівнями вищої освіти, зокрема, для бакалаврського рівня мають бути сформова-ні:концептуальні знання, набуті у процесі навчан-ня та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; уміння: розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію  
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інформації (даних), вибір методів та інструмен-тальних засобів, застосування інноваційних під-ходів; донесення до фахівців і нефахівців інформа-ції, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;управління компле-ксними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах [3]. Згідно з «Освітньо–професійною програмою пер-шого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спе-ціальності 133 «Галузеве машинобудування» га-лузі знань 13 «Механічна інженерія»метою на-вчання у ЗВО є формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру в галу-зі машинобудування [5]. Майбутній фахівець га-лузевого машинобудування повинен володіти професійними компетентностями. Розглянемо ті, що будуть впливати на формуванняграфічної компетентності в умовах застосування сучасних засобів автоматизованого проектування під час вивчення графічних дисциплін природничо-наукової підготовки: а) інтегральні – здатність розв’язувати спе-ціалізовані практичні завдання галузево-го машинобудування, що передбачає за-стосовування певних теорій і методів ме-ханічної інженерії та має ознаки комплек-сності й невизначеності умов; б) загальні – здатність застосовувати інфор-маційні та комунікаційні технології, вико-ристовувати знання у практичних ситуа-ціях, навчатися та оволодівати сучасними знаннями, працювати самостійно та у складі команди, шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, працювати з іншомовною технічною до-кументацією та спілкуватись іноземною мовою; в) фахові – здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні про-грамні засоби для розв'язування інженер-них завдань галузевого машинобудуван-ня, застосовувати відповідні кількісні ма-тематичні, наукові та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпе-чення для вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування, втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів, розуміти завдан-ня сучасного виробництва, демонструва-ти творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках та демонструвати розуміння, у яких царинах можна викори-стовувати інженерні знання.Після закін-чення ЗВО бакалавр галузевого машино-будування повинен уміти демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи конструювання типових вузлів та механі-змів відповідно до поставленого завдан-ня, розробляти деталі та вузли машин на базі САПР та успішно спілкуватися з інже-нерним співтовариством [5]. 

Здійснений нами огляд «Освітньо-професій-ної програмипершого (бакалаврського) рівня ви-щої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машино-будування» галузі знань 13 «Механічна інжене-рія»» дав можливість виділити узагальнений об’єкт діяльності бакалавра – процеси проекту-вання, створення, експлуатації, реконструкції ма-шин (дорожніх, будівельних, меліоративних та сільськогосподарських), устаткування та облад-нання машинобудування. При цьому наголошу-ється на важливості застосування систем САПР та інформаційно-комунікаційних технологій (ІГКТ) у проектно-конструкторській роботі.Проте практи-ка сьогодення засвідчує невідповідність рівня графічної підготовки фахівця соціальному замов-ленню суспільства. Є реальна потреба в удоскона-ленні графічної підготовки майбутніх фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» засобами інноваційних технологій. Результати аналізу наукових джерел [1; 2;  8-13] свідчать про те, що проблемі формування і розвитку «графічної компетентності» приділяють значну увагу дослідники, оскільки вона впливає на формування професійної компетентності. В основі графічної компетентності лежить графічна діяльність фахівця. На думку А. Гедзика: «Вихід-ним етапом графічної діяльності людиниє той момент, коли вона починає виділяти предмет із оточуючого середовища і лінію, як контур зобра-жуваного об’єкта. Можна припустити, що саме стихійний досвід сприйняття оточуючої дійсності лежить в основі процесу формування знань про графічні способи передачі інформації. А наука, техніка, культура наповнюють його новим зміс-том і використовують для власних потреб» [6, 8]. Логіка процесу графічної підготовки ґрунту-ється на об´єктивних закономірностях функціону-вання розуму здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузевого машинобуду-вання. Тому в процесі організації їх навчальної діяльності, моделювання різних видів графічної діяльності потрібно зважати на вимоги й правила логіки. Підготовка здобувача вищої освіти до гра-фічної діяльності вимагає перегляду розуміння ролі графічних дисциплін (інженерної та комп’ю-терної графіки, основ конструювання, деталей машин тощо) у системі формування просторового мислення майбутнього фахівця. О. Джеджула у своєму дослідженні [7] розгля-дає різні аспекти діяльності людини (практичну, духовну, духовно-практичну), й зокрема графічну. Графічна діяльність оперує графічними зобра-женнями (знаковою системою). Її відносять до особливої форми пізнавальної діяльності людини. Графічна діяльність має всезагальний характер, 
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що не залежить від специфіки конкретної діяль-ності, в яку вона може входити складовою части-ною (проектна, образотворча діяльність і т.п.). Усе залежить від аспекту аналізу й від ступеня роз-горнутості виразу того чи іншого пізнавального процесу [8]. Оперування графічними зображення-ми відбувається в різних видах діяльності люди-ни: ігровій, навчальній, побутовій, конструкторсь-кій тощо. У процесі діяльності людина здобуває нові знання, а отже, змінюється. Графічна діяль-ність, з одного боку, є засобом розвитку людини, з іншого – одним із його показників. Вона як форма людської діяльності містить у собі три взаємо-пов’язаних процеси: пізнання, створення та інфор-маційного попередження в ході реалізації практи-чної дії (створення зображення). Графічні знання, вміння й навички, що відповідають рівню сформо-ваності, є засобом пізнання навколишнього світу. Графічне зображення будь-якого об’єкта є матері-альним об’єктом, який розглядаємо. Кресленик деталі, складальної одиниці, схеми тощо – містить у собі пізнавальну інформацію. «…У продуктах проектної діяльності, в різних схемах і креслени-ках, ми маємо той вузловий момент, де буття і не-буття техніки виявляються як зникаючі момен-ти… Схема й креслення це ще не сам пристрій, але вже й не ідея в голові проектувальника…» [9]. В. Рукавішніков [10] вказує, що сучасний етап розвитку суспільного виробництва можна уявити у вигляді циклу (витка) спіралі, яка швидко розк-ручується. Першою ланкою циклу є потреба суспі-льства. Джерело цих потреб – взаємозв’язок між виробництвом і споживанням матеріальних і ду-ховних благ. Потреби суспільства є рушійною си-лою громадського виробництва. Другою ланкою циклу є наука, яка шукає шляхи для вирішення окреслених завдань. Для реалізації наукових роз-робок у виробництві необхідно перевести наукові знання на мову виробництва. Тому наступною ланкою є проектування. На етапі проектування наукове знання «перекладають» на графічну мо-ву. Далі за проектуванням є виробництво матеріа-льних благ і передача їх суспільству. Цикл завер-шується, а потреби суспільства переходять на но-вий рівень. Усе повторюється на новому, вищому рівні – на рівні діалектичної спіралі розвитку сус-пільного виробництва. Вихід із цієї ситуації (щоб сучасна графічна підготовка не відставала від реа-лій сьогодення) дослідник вбачає в широкомасш-табному впровадженні в конструкторську діяль-ність останніх розробок у галузі науки й техніки, тобто в принципово новому рівні геометричного моделювання (перехід від 2Di 3D до 4D). Т. Чемоданова [11] вказує, що на сьогодніш-ній день не вирішено проблеми активізації розви-тку образно-графічного мислення й просторової 

уяви в майбутніх інженерів, виховання інтелекту-альної, культурної, творчої особистості в умовах використання в освітньому процесі технічного ВНЗ графічних інформаційних технологій та сис-тем. Тому вдосконалення графічної освіти майбу-тніх фахівців в умовах інформатизації повинно спиратися на дидактичний і функціональний по-тенціал інтелектуальних комп’ютерних САПР. В. Нілова [12] у своєму дослідженні зазначала, що графічна діяльність невід’ємна від проектної роботи конструкторів, архітекторів, дизайнерів на всіх її етапах. Якість графічної підготовки фахі-вця оцінюють вмінням впроваджувати технічну ідею в графічних образах. Добре розвинуте прос-торове уявлення й уміння фіксувати в креслени-ках конструкторські ідеї дає можливість розвива-ти технічну фантазію. Найвищий прояв технічної творчості – це винахідництво. М. Козяр [13] зазначає, що у навчальному процесі основну увагу слід звернути на організа-цію діяльності студентів у тих її видах, формах і способах, які відносять до нової стратегії підгото-вки фахівця: інженерна діяльність повинна носи-ти інтердисциплінарний характер; інженерна освіта повинна стати гуманістичною, фундамен-тальною та неперервною. При цьому слід спира-тися на взаємозалежність освітніх інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерної графіч-ної діяльності у багатопрофільній підготовці. О. Пузанков [1, 10] визначив сукупність про-фесійних інженерно-графічних компетенцій, які формуються в курсі комп'ютерної графіки, і міс-тить наступні дефініції: студент здатний / гото-вий здійснювати комп'ютерне моделювання та варіативну модернізацію машинобудівних дета-лей; віртуально моделювати складальні вузли машинобудівних виробів; розробляти асоціативні креслення моделей деталей та створювати і вико-ристовувати електронну версію конструкторської документації до моделей складальних вузлів. У результаті вивчення ряду наукових праць дослідників галузі графічної освіти [1; 7-13] та врахуванням наукового доробку Н. Федотової  [2, 10], ми узагальнили сутність «графічної компе-тентності бакалавра галузевого машинобудуван-ня», як особистісну характеристику, що розкрива-
ється в спрямованості на його професійний розви-
ток, передбачає володіння спеціальними технічни-
ми знаннями, графічними компетенціями, необхід-
ними для подальшої діяльності конкурентоспро-
можного фахівця, щомає високу мотивацію до 
конструкторсько-проектної діяльності; розвине-
не просторове мислення, готовність до освоєння 
нових технологій у професійній діяльності; праг-
нення до постійного особистісного і професійного 
росту в умовах інформатизації суспільства.  
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Проектуючи та конструюючи технічні новов-ведення, майбутні фахівці не лише постійно вдос-коналюють світ техніки і технологій, а й оптимізу-ють умови виробництва, змінюючи таким чином потреби ринку збуту і ринку праці.На ринку праці інтерес для роботодавцястановлять фахівці техні-чного профілю, що володіють професійними ком-петенціями, які відповідають рівню розвитку су-часних проектно-конструкторських технологій. Нами проведено аналіз сучасних підходів до графічної підготовки здобувачів вищої освіти, ви-

світлених у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Встановлено сукупність професійних інженерно-графічних компетенцій, які впливають на форму-вання графічної компетентності, як важливої скла-дової професійної. Подано авторський погляд на визначення графічної компетентності майбутньо-го бакалавра галузевого машинобудування. у про-цесі вивчення графічних дисциплін. Подальші дос-лідження будуть присвячені розкриттю професій-ного інструментарію, технічних прийомів та мето-дів її формування. 
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Козяр Н., Парфенюк А. Анализ сущности понятия «графическая компетентность» в системе 
подготовки будущих бакалавров отраслевого машиностроения 

Статья посвящена теоретическому анализу значения графической компетентности. Рассмотрены 
основные научные положения по формированию графической компетентности, как важной составляю-
щей профессионального становления специалиста в системе высшего образования Украины. Проведен 
анализ современных подходов, освещенных в отечественных и зарубежных источниках, по определению 
сущности понятия «графическая компетентность», как составляющей качественной подготовки спе-
циалиста. Авторы акцентируют внимание на востребованности формирования графической культу-
ры у будущих специалистов отраслевого машиностроения, на основе чего подается авторский взгляд 
на определение графической компетентности как составляющей качественной профессиональной под-
готовки конкурентоспособных будущих бакалавров отраслевого машиностроения в условиях техниче-
ского учреждения высшего образования на современном этапе развития информационно-
коммуникационных технологий и систем автоматизированного проектирования. 

Ключевые  слова :  учреждение высшего образования; соискатели высшего образования; бакалав-
ры отраслевого машиностроения; графические дисциплины; графическая компетентность. 

 
Kozіar М., Parfenyuk А. Аnalysis of the concept of the concept of «graphic competence» in the 

preparation of the future bachelle of the machinebuilding equipment 
The article is devoted to theoretical analysis of the value of graphic competence. The basic scientific positions 

concerning the formation of graphic competence as an important component of the professional formation of a 
specialist in the system of higher education of Ukraine are considered. The analysis of modern approaches, high-
lighted in domestic and foreign sources, on the definition of the essence of the concept of "graphic competence" as 
a component of qualitative training of a specialist has been carried out. The authors emphasize the demand for 
the formation of graphic culture for future specialists in branch engineering, on the basis of which the author's 
view on the definition of graphic competence as a component of qualitative professional training of competitive 
future bachelors of branch engineering in the conditions of the technical institution of higher education at the 
present stage of development of information and communication technologies and systems automated design. 

Key  words :  institution of higher education; applicants for higher education; bachelors of branch engineer-
ing; graphic disciplines; graphic competence. 
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