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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Статтю присвячено вивченню теоретико-методичних проблем щодо застосування основ ощадливого виробницт-

ва у вищих навчальних закладах, ураховуючи особливості їх діяльності, специфіку місії та завдань. Метою статті є 

обґрунтування особливостей системи розвитку вищої  технічної освіти на засадах ощадливості. Лін-технологія про-

фесійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі у контексті ідеї безперервної освіти на засадах «ощад-

ного виробництва знань» є системою безперервного моніторингу результативності освітнього процесу та ощадного 

використання його можливостей у вищому технічному навчальному закладі як домінанти професійної підготовки 

майбутніх інженерів, що спрямована на постійне виявлення та знешкодження освітніх втрат для розвитку професіо-

налізму й творчості за рахунок «витягуючого» виробництва знань та їх повсякчасного самовдосконалення. 
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших 

положень нового Закону України «Про вищу освіту» 

[1] є розширення автономії університетів, серед скла-

дових якої є надання їм фінансової та економічної 

свобод. Нові можливості вітчизняних вищих техніч-

них навчальних закладів вимагають докорінної пере-

будови їхнього економічного механізму, впроваджен-

ня й застосування сучасних систем і методів ведення 

фінансової діяльності, які б забезпечили як конкурен-

тні переваги вищого технічного навчального закладу, 

так і його сталий економічний  та освітній розвиток. 

Одним із шляхів підвищення продуктивності їхньої 

діяльності є впровадження механізму ощадливого 

виробництва, що, за твердженням науковців і практи-

ків, є «філософією бізнесу ХХІ ст.» в усіх сферах фу-

нкціонування, зокрема і в освітянській. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з пробле-

ми. Розробниками теоретичних, методологічних  і прик-

ладних аспектів концепції ощадливого виробництва є 

відомі науковці та практики: М. Вейдер, Дж. Вумек,            

М. Джордж, Д. Джонс, К. Тойдо, Дж. Лайкер, У. Левін-

сон, Т. Оно, С. Сінго, Д. Теппінг та ін. Засновником  ідеї  

«упровадження в життя» ощадливого виробництва в 

Україні в  рамках вищого технічного навчального закла-

ду стала С. С. Єрмакова [2] у 2005 році. Проте, актуаль-

ними і дискусійними залишаються теоретико-методичні 

проблеми щодо застосування основ ощадливого вироб-

ництва у вищих навчальних закладах, ураховуючи особ-

ливості їх діяльності, специфіку місії та завдань.  

Метою статті є обґрунтування системи розвитку 

вищої технічної освіти на засадах ощадливості. За-

вдання полягають у розкритті й обґрунтуванні елеме-

нтів системи розвитку вищої технічної освіти з ураху-

ванням принципів ощадливого виробництва; визна-

ченні можливого застосування інструментарію ощад-

ливого виробництва в сфері вищої освіти, зокрема 

сучасного вищого навчального закладу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Конце-

пцію ощадливого виробництва (Lean Production) розроб-

лено для вдосконалення й ефективного управління ви-

робництвом японської компанії Toyota. Ідеологія конце-

пції ощадливого виробництва полягає у створенні біль-

шої цінності меншими зусиллями з орієнтацією на пос-

тійне вдосконалення, що дозволяє цілеспрямовано зме-

ншити непродуктивні витрати (втрати) й інтегрує досяг-

нення і досвід підприємств різних країн, але в основно-

му Японії й США. Активне застосування концепції 

ощадливого виробництва дозволяє встановити пряму 

залежність добробуту власників підприємств від проду-

ктивно організованого процесу виробництва продукції 

на всіх її технологічних стадіях. При цьому забезпечу-

ється створення досконалої виробничої системи, яка від 

моменту надходження замовлення за мінімальний тер-

мін часу здійснює поставку готової продукції без нако-

пичення проміжних залишків у запасах. 

У сучасних науково-практичних джерелах ідеї ощад-

ливості поширюються за межі виробничого процесу: зок-

рема, застосування принципів ощадливого виробництва 

доводить свою високу продуктивність в адміністративних 

процесах, у сфері будівництва, транспорту, зв’язку, охо-

рони здоров’я. Це дає можливість стверджувати про не-

обхідність упровадження цих засад і в освіту, оскільки 

ощадливе виробництво спонукає підприємства, організа-

ції, установи до активізації вивчення витрат, пошуку усу-

нення втрат, обґрунтування заходів з удосконалення дія-

льності, сприяє формуванню ощадливого мислення. За-

провадження принципів ощадливого  виробництва у сфе-

рі освіти повинно створити  специфічне середовище: з 

одного боку, забезпечення персоналізованого процесу 

підготовки майбутнього фахівця з високим рівнем профе-

сійної компетентності [4] (що вимагає використання ве-

ликих трудових, фінансових, матеріальних, нематеріаль-

них ресурсів), з іншого – оптимізація можливих витрат, 
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раціональне використання коштів, часу, запобігання мож-

ливих втрат та сприяння економічному розвитку. 

Протягом останніх років у вищих навчальних за-

кладах, зокрема в Одеській державній академії будів-

ництва та архітектури (м. Одеса), запроваджено окре-

мі елементи ощадливого виробництва в управлінні 

навчальним закладом і організацією навчального про-

цесу. У такий спосіб упровадження «енегроменедж-

менту» дозволило заощадити на раціональному вико-

ристанні енергоресурсів у всіх видах діяльності су-

часного вищого навчального закладу. 

Таким чином, науковий аналіз зародження та урізно-

манітнення педагогічних технологій  упровадження оща-

дливого виробництва у сучасний освітній процес вищих 

технічних навчальних закладів  (на вивченні досвіду за-

рубіжних вишів) дозволив поглибити наукове уявлення 

про експериментальну моніторингову технологію профе-

сійної підготовки фахівців у вищому технічному навчаль-

ному закладі, що уможливило виокремлення критеріїв 

технологічності впровадження ощадливого виробництва, 

таких, як-от: системність, концептуальність, сучасність, 

науковість, точність, інтегративність (інтегральність), 

цілісність, оптимальність витрат, керованість, діагностич-

не цілепокладання і проектування, відтворюваність про-

цесу навчання і його результатів, кількісна і якісна  оцінка 

результатів навчання, планована продуктивність. Означе-

не віддзеркалює своєрідність технології саме моніторингу 

професійної підготовки, яка полягає у тому, що навчаль-

ний процес гарантується досягненням поставленої освіт-

ньої мети. До того ж, доведено, що моніторинг професій-

ної підготовки майбутніх фахівців у  вищих технічних 

навчальних закладах – це цілеспрямований, неперервний, 

науково обґрунтований технологічний процес аналізу, 

оцінки, акмеологічного супроводу і прогнозування кількі-

сних і якісних змін умов, процесу і результатів професій-

ного навчання, їх динаміки щодо підвищення якості про-

фесійної підготовки [3].  

Значним «важелем» у реалізації такої інноваційної 

стратегії професійної підготовки фахівців у вищому 

технічному навчальному закладі стала педагогічна 

логістика, що виступила «втіленням» засобів органі-

зації основних акцентів моніторингу професійної під-

готовки. Дослідження витоків зародження педагогіч-

ної логістики сприяло зниженню моніторингових ри-

зиків непродуктивного використання засобів на про-

цес розвитку вищої технічної освіти. У педагогічній 

логістиці визначилися такі потоки: знань, навчання, 

здоров’я, обладнання, інформаційний і психологіч-

ний. Саме тому особливу увагу було приділено пото-

ку навчання з метою інтеграції просторів професійної 

підготовки студентів на етапі спеціалізації, магістрів і 

аспірантів, створенню індивідуального освітнього 

маршруту в межах одного вищого технічного навча-

льного закладу. Метою такої діяльності стала мінімі-

зація витрат педагогічної діяльності, мінімальних те-

рмінів для створення нової «освітньої продукції», га-

рантованого надання якісних знань за мінімальний 

термін часу. У такий спосіб забезпечувалося накопи-

чення інтелектуального капіталу, що є основною 

складовою педагогічної логістики, та задавався темп 

«виробництва знань», інноваціювався процес профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців у технічному 

виші, створювались умови для обліку результативно-

сті освітнього процесу означеного закладу та ощадно-

сті використання його ресурсів під час професійної 

підготовки майбутніх фахівців.  

Відтак, структурними складовими експеримента-

льної моніторингової технології професійної підгото-

вки  у вищому технічному навчальному закладі на 

засадах ощадливого виробництва стали такі: концеп-

туальна, процесуальна, технологічна. Згідно з концеп-

туальною складовою, професійна підготовка у техніч-

ному виші стає більш продуктивною за умови вико-

ристання дидактичних засобів лін-освіти, які перетво-

рюють процес професійної підготовки у «виробничо-

технологічний» із гарантованим результатом. 

Процесуальна частина експериментальної моніто-

рингової технології професійної підготовки віддзер-

калювала  цілі навчання та зміст навчального матеріа-

лу й безпосередньо організацію навчального процесу.  

Технологічна частина (методи і форми навчальної 

діяльності всіх учасників освітнього процесу, діяльність 

викладача з управління процесом засвоєння навчального 

матеріалу, моніторинговий супровід навчального проце-

су) передбачала врахування етапів природного циклу 

навчання майбутніх фахівців у технічному виші.  

Вектором дієвості експериментальної моніторин-

гової технології професійної підготовки у технічному 

виші на засадах ощадливого виробництва було обрано 

«професійний проект» певної педагогічної системи, 

що реалізувався на практиці за допомогою інтеграти-

вного змісту професійної підготовки майбутніх фахі-

вців, форм, методів, засобів, процедур і умов навчан-

ня у взаємодії викладача і студента.  

Визначено, що експериментальна моніторингова 

технологія професійної підготовки майбутніх фахів-

ців на засадах ощадливого виробництва – це нова ін-

новаційна технологія, що є суто лін-старатегією про-

фесійної підготовки, яка має постійно змінний харак-

тер і різні результати в залежності від різних чинників 

впливу. Застосоване проектування актуалізувалось як 

форма дослідницької діяльності майбутніх фахівців. 

З огляду на згорнуто представлене фрагментарне уя-

влення про моніторинг професійної підготовки майбут-

ніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах на 

засадах ощадливого виробництва  (див рис. 2.) встанов-

лено, що формування готовності  розглядається як ре-

зультат цієї підготовки, а упровадження інструменталь-

но-проективної моделі експериментальної моніторинго-

вої технології професійної підготовки у вищому техніч-

ному навчальному закладі на засадах ощадливого виро-

бництва  (див. рис 1.) передбачає реалізацію чотирьох 

педагогічних умов  (які саме й були націлені на форму-

вання готовності майбутніх фахівців до професійної 

діяльності).  
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Рис 1. Інструментально-проективна модель експериментальної моніторингової технології професійної  

підготовки у вищому технічному навчальному закладі на засадах ощадливого виробництва 
 

Такими педагогічними умовами було визначено 

наступні: 1) забезпечення диверсифікації професійної 

готовності майбутнього  фахівця; 2) провайдинг педа-

гогічних інновацій у процесі формування готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності; 3) ви-

користання інтерактивних дидактичних засобів випе-

реджальної професійної підготовки творчої індивіду-

альності майбутнього фахівця; 4) організація позити-

вного спілкування у підсистемі «викладач-науковець 

–  майбутній фахівець».  

Змістовим навантаженням реалізації експеримента-

льної моніторингової технології професійної підготовки 

майбутніх фахівців у вищому технічному навчальному 

закладі стало запровадження (за алгоритмом «освіта – 

наука – виробництво») основних її складових та спосо-

бів її оцінювання. Актуалізацією ж ресурсів вищого тех-

нічного навчального закладу у втіленні експерименталь-

ної моніторингової технології стала рефлексія ситуації, 

що нині склалась у вищій освіті та механізмів її реаліза-

ції, забезпечення наукоємкості змісту й освітніх техно-

логій, органічним злиттям наукового-дослідження з ви-

кладанням у вищому технічному закладі, партнерською 

творчістю викладача і студента. Відтак було доведено, 

що рівень становлення професійної діяльності майбут-

нього фахівця характеризується його ціннісним ставлен-

ням до неї, професійною компетентністю, рефлексією і 

прагненням до постійного кайдзен-зростання в особисті-

сному та професійному сенсах. 
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Рис. 2.  Фрагментарне локальне модельне уявлення про моніторинг професійної підготовки  майбутніх фа-

хівців у вищому технічному навчальному закладі на засадах ощадливого виробництва 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Таким чином, лін-технологія професійної підготовки у 

вищому технічному навчальному закладі у контексті ідеї 

безперервної освіти на засадах «ощадного виробництва 

знань» є системою безперервного моніторингу результа-

тивності освітнього процесу та ощадного використання 

його можливостей у вищому технічному навчальному 

закладі як домінанти професійної підготовки майбутніх 

інженерів, що спрямована на постійне виявлення та знеш-

кодження освітніх втрат для розвитку професіоналізму й 

творчості за рахунок «витягуючого» виробництва знань 

та їх повсякчасного самовдосконалення. Визначено, що 

технологія професійної підготовки у вищому технічному 

навчальному закладі на засадах ощадливого виробництва 

є суто лін-старатегією професійної підготовки майбутніх, 

яка має постійно змінний характер і різні результати в 

залежності від різних чинників його впровадження. 

Подальші наукові пошуки вбачаємо у дослідженні 

особливостей формування індивідуальної рефлексії у 

майбутніх фахівців як чинника їхнього особистісного 

та професійного зростання, вивчення психолого-

педагогічних чинників сприяння кайдзен спрямовано-

сті студентів у процесі їхнього навчання  у вищих 

технічних навчальних закладах.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Проблема и актуальность исследования заключается в изучении теоретико-методических проблем по применению 

основ бережливого производства в высших учебных заведениях, учитывая особенности их деятельности, специфику 

миссии и задач. Целью статьи является обоснование системы развития высшего технического образования на принци-

пах бережливости. Задачи заключаются в раскрытии и обосновании элементов системы развития высшего техническо-

го образования с учетом принципов бережливого производства; определении возможного применения инструментария 

бережливого производства в сфере высшего образования, в частности современного высшего учебного заведения. Ме-

тоды исследования: методы анализа, прогностические, диагностические, обсервационные, педагогический экспери-

мент. Конкретизирована сущность бережливого использования ресурсов высшего технического учебного заведения в 

воплощении экспериментальной мониторинговой технологии профессиональной подготовки будущих специалистов в 

высшем техническом учебном заведении на основе идеи бережливого производства. Доказана педагогическая целесо-

образность опережающей подготовки будущих специалистов в процессе их профессиональной подготовки в высшем 

техническом учебном заведении на основе  идеи бережливого производства к их профессиональной деятельности. 

Обосновано, что лин-технология профессиональной подготовки в высшем техническом учебном заведении в контексте 

идеи непрерывного образования на принципах сберегательного производства знаний является системой непрерывного 

мониторинга результативности образовательного процесса и сберегательного использования его возможностей в выс-

шем техническом учебном заведении как доминанты профессиональной подготовки будущих инженеров, которая на-

правлена на постоянное выявление и обезвреживание образовательных потерь для развития профессионализма и твор-

чества за счет «вытягивающего» производства знаний и их всегдашнего самосовершенствования. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее техническое учебное заведение, мониторинг профессио-

нальной подготовки, лин-образование, лин-стратегия, кайдзен. 
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FUNDAMENTAL ASPECTS OF IMPLEMENTING LEAN PRODUCTION INTO 

 EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article deals with the theoretical and methodological issues on applying the basics of lean production at higher 

educational institutions, considering peculiarities of their activity, specificity of their goals. The article is aimed at stud-

ying the development of higher technical education on the principles of lean-conception. The aim of the article also 

involves solving the following tasks: disclosing and justifying the elements of the system of higher technical education 

development based on the principles of lean production; defining potential usage of lean manufacturing tools in higher 

education, particularly at modern higher educational institutions. The research methods have been selected as follows: 

methods of analysis, diagnostics, observation, and pedagogical experiment. There has been revealed the essence of lean 

use of resources of higher technical educational institutions in the experimental embodiment of monitoring the technol-

ogy of professional preparation of future professionals at higher technical educational institutions based on the ideas of 

lean production. The educational purposefulness of the advanced training of future specialists in their professional prep-

aration at higher technical educational institutions based on the ideas of lean production to their professional activity has 

been proved. It has been also justified that lean-technology of professional training at higher technical educational insti-

tutions in the context of lifelong education on the basis of lean production of knowledge is the system of continuous 

monitoring of the effectiveness of the educational process and lean usage of its capabilities at higher technical educa-

tional institutions as the dominant idea of professional training of future engineers focused on continuous revealing and 

preventing educational losses for the development of professionalism and creativity due to the pull production of know-

ledge and its constant self-improvement. 

Keywords: higher education, higher technical educational institution, monitoring of professional training, lean edu-

cation, lean strategy, kaizen. 

 
Подано до редакції 11.01.2016 

_______________ 
   


