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Концепція Індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика 

Євген Риженко. Керівник дидактики ДП «Фесто». 

Одеса, Одеський Національний університет імені І.І.Мечнікова, 25-26 вересня 2020 р.
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Незалежна сімейна компанія

Festo Всесвітньо відома компанія в сфері автоматизації та освіти

Оборот:  2.64 мільярди Євро/ 18 700 співробітників у світі / 61 філія

в 176 країнах для 300 000 клієнтів

Інноваційна компанія, що постійно вдосконалюється: 3 000 патентів та 

більше 100 інновацій щороку. 1,5% обороту інвестується в навчання
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Симбіоз промисловості й освіти

Festo

Підвищуємо продуктивність більш ніж 300 000 клієнтів по всьому світу

АвтоматизаціяАвтоматизація

КомпонентиКомпоненти
Системи/
Рішення

Системи/
Рішення

ДидактикаДидактика

Тренінги/
Консалтинг
Тренінги/

Консалтинг
Навчальні 
системи

Навчальні 
системи

Продуктивність

Машини/
Виробничі системи

Персонал/
Організація 

виробництва
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Festo Тренінги та консалтинг

Теми та технології напряму 
пов’язані з промисловістю

Акцент тренінгів робиться на 
технологіях, а не на продуктах

Тренінги орієнтовані на 
практику
За допомогою промислових 
компонентів та сертифікованих 
тренерів

З промисловості й для 
промисловості

Ми працюємо в тих самих 
економічних умовах, що й наші 
клієнти

Всесвітня доступність 
тренінгів

Адаптованих до локальних 
мовних та культурних 
особливостей

Вимірювані результати

Оцінка рівня знань та навичок до 
та після тренінгу

Адаптовані до специфічних 
потреб

Весь зміст тренінгів завжди 
адаптується під потреби  
конкретних замовників
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Компетенції як ключовий фактор промисловості

Tехнологія Oрганізація Люди Iнновації

Програми з 
розвитку навичок

Безперервне покращення 
виробництва

Установки й 
поведінка

Компетенції для 
завдань майбутнього

• Принцип дії
• Технології
• Налаштування
• Пошук та 

усунення 
несправностей

• Гнучкість

• Виробничі та 
суміжні процеси

• Стратегічне 
планування

• Управління 
змінами

• Командна 
робота

• Комуникативні
навички

• Лідерство

• Підготовка до 
виробництва 
майбутнього

• Індустрія 4.0 від 
практиків

Що базуються на досвіді ключового гравця в сфері автоматизації




Abteilung/Name Projektname 12.10.2020 6

Четверта індустріальна революція

Що таке Індустрія 4.0

Industry 1.0 Industry 2.0 Industry 3.0 Industry 4.0

1. Механізація
Механічне виробництво

2. Індустріалізація
Масове виробництво

3. Автоматизація
Електрична 
автоматизація

4. Кібер-фізичні системи
Інтегрована автоматизація

Цифрове виробництво

Децентралізовані процеси

Децентралізоване прийняття рішень

Мережеве оточення

Інтелектуальні фабрикиКібер-фізичні системи

End of the 18th century Beginning of the 20th century Early 1970s Today



Інтернет речей і послуг

Розумна 
фабрика

Розумні 
пристрої

Розумна логістика
Розумна мобільність

Інтелектуальні мережі Розумні будинки

Зелене 
виробництво

Розумні продукти

Превентивне обслуговування

Розумні маршрути

Прогностична 
аналітика якості



Фундаментальні зміни парадигми в Промисловості 4.0

Центральне управління

Задані ланцюги цінностей

Виробництво планується наперед

Продукти є пасивними об’єктами в 
процесі обробки

Децентралізована самоорганізація
через тимчасові мережі

Віртуальні тимчасові організації

Автономні виробничі одиниці, що 
самоогранізуються

Активний процес виробництва та 
підтримка інтелектуальних продуктів

Джерело: Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft

3.0 4.0

Третя промислова революція
Використання комп'ютерів і роботів
приводить до більшої автоматизації
виробництва.

Черверта промислова революція
Промисловість 4.0 описує взаємодію
людей, машин і продуктів - в режимі
реального часу через Інтернет.



Зміна якості персоналу

Зміни робочих завдань на фабриці майбутнього

Зміни змісту завдань

Зміни в організації праці

Віртуалізація робочих кроків/процесів

Підвищена гнучкість і розмитість робочого часу



…вимагає нових знань і навичок з боку співробітників

Зміна робочих завдань у виробничому середовищі ...

• Визначення та надання відповідних 
даних

• Аналіз, інтерпретація та оцінка даних

• Інтеграція компонентів і модулів в 
складних технічних системах зв'язку

• Усунення розривів в даних процесу

• Параметрування виробничих 
замовлень

• Підтримка гібридних систем
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1

Шляхи нової Освіти, Кваліфікації та Професійної підготовки

Приклад, Німеччина: 
490 000  робочих місць буде втрачено
АЛЕ: 
430 000 нових робочих місць буде створено 

У 2015 Федеративна Республіка 
Німеччині витратила 12,8 млрд 
євро на наукові дослідження та 
розробки технологій для 
Промисловості 4.0, та 1,4 млрд 
євро для навчання та  
професійної підготовки в рамках 
Промисловості 4.0



• Промисловість 4.0 змінює робочі 
завдання і робочі послідовності

• Взаємодія з інтелектуальними 
машинами потребує нових здібностей

• Підвищена складність, абстракція, і 
здатність до вирішення проблем

• Високий ступінь самостійних дій, 
навички спілкування, а також здатність 
до самоорганізації

• Індивідуальні здібності та потенціал 
співробітників

Нові виклики для професійного та академічного фундаментального і безперервного навчання

Четверта промислова революція вимагає Кваліфікації 4.0

81 Міждисциплінарне мислення

79 Активне вирішення проблем

79 Зростаюча IT компетентність

78 Обмін з мережевими системами

75 Розуміння всіх процесів

74 Готовність до складної за змістом 
роботи

71 Управління комунікаціями

91 Навчання протягом життя

63 Координація послідовності роботи

64 Участь в інноваціях

Вчись, думай, спілкуйся
Компетенції, що вимагаються від виробничих 

робітників на розумних фабриках (у %)

Джерело: Fraunhofer IAO/Ingenics, survey of 518 
production managers from German companies



• Зміна і підвищення вимог до якості

• Підвищена складність і вимоги до вирішення 
проблем

• Підвищена потреба в здатності до 
самоорганізації

• Підвищені вимоги до мобільності з точки зору 
часу і місця

Якість навчання залишається важливою основою робочого середовища

Зміни вимог до майбутніх співробітників

Рівень кваліфікації зростає

Людина зберігає здатність приймати
рішення і повноваження

Зростає важливість навчання протягом 
життя

1

2

3



Складність систем / процесів вимагає нової експертизи

Нові вимоги: міждисциплінарна експертиза

Інженери для 
технологій 

автоматизації
Інженери для 

інформаційних 
технологій

IT 
спеціалісти

Промислові 
механіки

Інженери-
мехатроніки

Інженери з 
виробництва



DC-ER / Dirk Pensky

Як Festo може допомогти вам на цьому шляху змін?

Industry 4.0

Кваліфікація персоналу

Навчальні фабрики
Навчальні системи та навчальне 

середовище

Інноваційні продукти

Найкращий досвід Festo
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Системи автоматики, приводи 
з електрокеруванням

Основи функціонування, 
монтаж, налагодження, 
проектування

Навчальні комплекси для технічної освіти
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Нове цифрове виробниче середовище з безпрецедентними зв’язками

Розумна фабрика

…зберігає всі дані 
виробничого процесу.

…постійно 
самовдосконалюється.

…реагує на зміну 
попиту.

…економить ресурси.

Розумна фабрика…

…«зелене» й ефективне 
виробництво.

…повністю мережева.
…універсальна і адаптивна
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Центральне місце в Індустрії 4.0 займає об’єднана в мережу фабрика: розумна фабрика

Завтра на 9:00 
заплановане ТО

Перевірте мій двигун 
протягом 10 днів.

Я готовий до 
транспортування

В мене є вільне 
місце для 

замовлення пана 
Петренка

Замовлення 
для пана 
Петренка 

готове
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CP Factory – кібер-фізична навчальна й дослідницька платформа

CP Factory є навчальною фабрикою, у якій моделюються дільниці реального виробничого заводу. Вона 

використовується для досліджень та проведення навчання за тематикою цифрового виробництва.



DC-ER / Dirk Pensky

CP Factory – зміст тренінгів та ключові функції

Виробництво ERP/MES Логістика

Контроль якості

Лінія збирання Lean production



Виробництво завтрашнього дня для valves, valve terminals, and electronics

Завод майбунього в Шархаузені

21

Автоматизоване й 
адаптивне

Гнучке й безперервне 
виробництво

Оптимальне 
споживання енергії

Навчання – частина 
виробництва

Гнучкі та енергоефективні лінії 
для збирання

Оптимізовані процеси та 
потоки інформації й матеріалів

Енергетична мережа для будівлі 
й виробничого процесу

Навчальна фабрика –
практично створений елемент
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Industry 4.0 додатки з промисловості 4.0 в CP Factory

MES4 (SOA)

Energy management

RFID 

Cyber-physical 
systems

Mobile NFC

CP Factory 
cloud

OPC UA Autonomous 
robotics 

Augmented reality 

Web HMI
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Запитання? Коментарі?

Дякую за увагу

ДП «Фесто»
Відділ дидактики
Євген Риженко

Адреса: 
вул. Борисоглібська, 11
м. Київ, 04070

Моб.: (050) 385-2710
Тел.: (044) 228-67-18
E-mail: 
ievgen_ryzhenko@festo.com
www: www.festo.kiev.ua 


