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АНОТАЦІЯ
Тимків Н. М. Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у
технічних університетах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття). –
Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ,
2020.
У дисертації здійснено цілісний аналіз проблеми професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі в українських технічних університетах кінця ХХ –
початку ХХІ століття, розглянуто проблему професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі у вітчизняних і закордонних джерелах, виявлено вплив
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на розвиток вищої технічної освіти
нафтогазового профілю, здійснено ретроспективний аналіз розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю та компаративістичний аналіз з розв’язання цієї проблеми
в технічних університетах закордонних країн, зокрема Австрії, Великої Британії,
Німеччини, Франції, США. Узагальнено результати вивчення цієї проблеми в
п’яти високорозвинених країнах, а також виявлено прогресивні та конструктивні
ідеї закордонного досвіду.
Обґрунтовано

теоретичні

засади

професійної

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі. В їх основу покладено три основні теоретичні блоки, зокрема:
положення щодо професійної, інженерної педагогіки та педагогіки вищої школи як
важливих субдисциплін педагогічної науки; ключові ідеї та положення
прогресивної концепції CDIO; положення щодо міждисциплінарності як
дидактичної основи підготовки фахівців нафтогазової галузі, а також щодо їхнього
професійного виховання як важливої умови формування особистості майбутнього
інженера-нафтовика. Виявлено тенденції розвитку професійної підготовки
фахівців

нафтогазової

галузі

в

українських

технічних

університетах

у

досліджуваний період, здійснено прогностичне обґрунтування розвитку вищої
освіти нафтогазового профілю в Україні.
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Особливу увагу приділено аналізу сучасної університетської освіти
нафтогазового профілю в нашій державі. Представлено загальну характеристику
освіти нафтогазового профілю, аналіз освітніх програм і навчальних планів з
підготовки фахівців у трьох технічних університетах, зокрема в ІваноФранківському

національному

технічному

університеті

нафти

і

газу,

Національному університеті “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”,
Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”. У цьому ж
розділі узагальнено результати багатолітніх пошуків разом зі студентами щодо
формування

професійної іншомовної компетентності у підготовці майбутніх

фахівців нафтогазової галузі. Запропоновано авторське бачення основних
напрямів підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі до міжнародної
науково-дослідної діяльності та визначено методологічні положення щодо
неперервного професійного розвитку технічного персоналу нафтогазового
комплексу. Здійснено прогностичне обгрунтування розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю. Це потребувало аналізу динаміки змін на європейському і
національному нафтогазових ринках праці.
Наголошено на важливості випереджувального підходу у підготовці фахівців
нафтогазової галузі. Цей підхід потребує врахування останніх досягнень
вітчизняної і закордонної науково-технічної думки саме в цій галузі, зокрема
врахування тих найсучасніших технологій, які вже давно впроваджуються в
західноєвропейських країнах, США і Канаді, а ми ще тільки прагнемо до цього.
Наше бачення випереджувального підходу полягає у впровадженні таких новітніх
технологій, штучний інтелект, який уже став технологічним трендом, і
використовується для підвищення безпеки проведення операцій на нафто- і
газовидобувних платформах; машинне навчання та аналіз даних для моделювання
потенційних наслідків нових розробок або оцінити екологічний ризик нового
проекту до того, як його буде втілено в життя, а також розвиток нових форм
соціального

партнерства

профільного

університету

і

бізнесу.

Тому

у

формулювання “випереджувальний підхід” ми заклали прогностичну функцію.
Критично оцінюючи сучасний стан підготовки фахівців нафтогазової галузі, ми
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дійшли об’єктивного висновку, що на сьогодні в нашій державі ще не досягнуто
випереджувального підходу до підготовки майбутніх фахівців нафтогазової
галузі у зв’язку з комплексом різних причин. У дисертації й авторефераті
приділено значну увагу пошуку шляхів удосконалення підготовки фахівців на
основі випереджувального підходу.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що:

вперше цілісно досліджено проблему професійної підготовки фахівців

нафтогазової галузі, розкрито передумови становлення і розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю на українських землях; обґрунтовано теоретичні засади
університетської освіти нафтогазового профілю в Україні як освітньопедагогічного середовища підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі;
запропоновано концептуальні підходи до відбору і структурування змісту
підготовки фахівців нафтогазової галузі; розроблено концептуальну модель
університетської технічної освіти нафтогазового профілю та авторську
методику формування професійної іншомовної компетентності у підготовці
майбутніх інженерів нафтогазової галузі, запропоновано інноваційні підходи
підготовки цих фахівців до міжнародної науково-дослідної діяльності; виявлено
особливості, прогресивні та конструктивні ідеї закордонного досвіду в
університетській освіті нафтогазового профілю; теоретично обґрунтовано
положення щодо професійного розвитку персоналу нафтогазової галузі в
умовах неперервної освіти; поглиблення міжнародної співпраці університету,
спрямованої на забезпечення європейського вектора розвитку технічної освіти й
академічної мобільності; модернізації освітнього процесу в цих закладах в
умовах цифровізації та розширення представництва університетської спільноти
в глобальному просторі наукових комунікацій; уточнено зміст положень щодо
організації освітнього процесу і практичної підготовки фахівців нафтогазової
галузі у закладах вищої технічної освіти; подальшого розвитку набули
положення щодо теорії та методики підготовки фахівців нафтогазової галузі,
сутності
розвиток”,

основних

дефініцій

“сучасний

фахівець

(“професійна
нафтогазової

діяльність”,
галузі”,

“професійний
“вища

освіта
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нафтогазового профілю”, “технічний університет”). Поглиблено знання з
порівняльної

професійної

педагогіки

у

контексті

забезпечення

випереджувального підходу у підготовці фахівців нафтогазової галузі.
Практичне значення дослідження полягає у підготовці навчальнометодичного посібника з міжнародної професійної комунікації інженерівнафтовиків, в якому запропоновано дидактичний комплекс, що охоплює
комплексні завдання і матеріали для інтегрованого і підсумкового контролю
мовного

рівня

і

професійних

знань

майбутніх

інженерів-нафтовиків

(термінологічні тести, контрольні роботи, питання для пошуково-дослідної
роботи), оцінювальну шкалу для визначення рівня володіння студентами
тезаурусом інженера-нафтовика; а також науково-методичні рекомендації щодо
вдосконалення професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в технічних
університетах

України.

Навчально-методичний

посібник

і

рекомендації

доцільно використовувати для підготовки навчально-методичної літератури
нового покоління, розроблення спеціальних інтегрованих курсів професійної
підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі.
Результати дослідження є обґрунтованою системою ідей для розроблення
концепцій, нормативно-правових документів з проблем професійного навчання
фахівців нафтогазової галузі. Матеріали наукового пошуку можуть бути
використані в історико-педагогічних, психолого-педагогічних, порівняльних,
соціально-філософських
дослідженні
оновленню

положення
змісту

та
і

економічних

дослідженнях.

науково-методичні

програм

підготовки

Обґрунтовані

рекомендації

фахівців

у

сприятимуть

нафтогазової

галузі.

Дослідницькі матеріали доцільно використовувати у розробленні курсів з
педагогіки вищої школи, професійної, порівняльної й інженерної педагогіки,
спецкурсів і спецсемінарів з проблем інновацій у нафтогазовому комплексі.
Результати проведеного дослідження та врахування прогресивних і
конструктивних ідей досвіду зарубіжних країн (Австрії, Великої Британії,
Німеччини, Франції, США) уможливили визначення нових напрямів професійної
підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі. На їх основі запропоновано
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науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки
інженерів цієї галузі в Україні на 4 рівнях: загальнодержавному, галузевому,
університетському, індивідуальному. Найвищий рівень, загальнодержавний,
визначає стратегічний напрям, а на інших рівнях здійснюється цілеспрямоване
виконання. Індивідуальний рівень передбачає рекомендації для кожного студента з
урахуванням його майбутньої професійної діяльності в нафтогазовій галузі.
Станом на сьогодні ці рівні ще недостатньо виокремлені і недостатньо між собою
взаємопов’язані. Саме тому ці рівні розглядаються в прогностичному аспекті.
Безумовно, вони мають бути взаємопов’язані, оскільки їх фрагментарна реалізація
не зможе дати синергетичного ефекту, результативності.
Запропоновано окремі напрями подальших досліджень, зокрема: здійснення
історико-педагогічних та компаративістичних досліджень становлення і розвитку
національних систем підготовки фахівців для нафтогазової галузі в країнах
Європейського Союзу, а також у США і Канаді; дидактичні засади освітнього
процесу у закладах вищої освіти нафтогазового профілю в умовах цифрового
суспільства; здійснення цілісного вивчення розвитку партнерства університетів
цього профілю і бізнесу. До перспективних напрямів подальших наукових пошуків
віднесено міждисциплінарні дослідження національних стратегій підготовки
фахівців для нафтогазової галузі в умовах цифровізації. На окрему увагу
заслуговує

теоретико-методологічне

обгрунтування

нових

профілів

та

інтегрованих спеціалізацій у підготовці фахівців нафтогазової галузі; вивчення
дидактичних засад дистанційного навчання з урахуванням диференціації та
особливостей професіоналізації.
Ключові

слова:

випереджувальний

підхід,

концепція

CDIO,

міждисциплінарність, новітні технології, освітні програми і навчальні плани,
прогностичність, професійна іншомовна компетентність, професійна підготовка,
тенденції, український технічний університет, фахівець нафтогазової галузі.

7

Список опублікованих праць за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження
1. Тимків, Н. (2020). Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі у
технічних університетах України: монографія; за науковою редакцією акад.
Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. 420 с.
2. Tymkiv, N. (2018). Інтернаціоналізація професійної підготовки нафтових
інженерів: закономірності і принципи. Nauka, Edukacja, Wychowanie i Praca:
monografia. Warszawa – Siedlce, 2018. S. 264–270.
3. Тимків, Н. (2020). Міжнародна професійна комунікація інженерівнафтовиків: навчально-методичний посібник за науковою редакцією акад.
Н. Г. Ничкало. Київ: Вид-во ТОВ “Юрка Любченка”. 256 с.
4. Тимків, Н. (2016). Розвиток системи професійної підготовки інженерних
кадрів нафтової та газової галузі України. Обрії, 2 (43), 91–95.
5. Тимків, Н. (2017). Формування корпоративної культури майбутніх
інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі. Обрії, 1
(44), 48–52.
6. Тимків, Н. (2017). Підвищення якості професійної підготовки майбутніх
інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці. Науковий
вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та
психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Видво МДУ. Вип. 1 (5). С. 182–185.
7. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinary approach in professional training for
future petroleum engineers.

Науковий вісник Мукачівського державного

університету. Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.:
Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (6). С. 178–181.
8. Tymkiv, N. (2017). Formation of global profession-related foreign language
competency on the basis of integrative approach as an important aspect of future
engineers training for petroleum industry. Обрії, 2 (45), 95–99.

8

9. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinarity in Petroleum Education in the Context of
International Standards and Methodological Documents. Comparative Professional
Pedagogy, 7 (4), 52–57.
10. Tymkiv, N. (2017). Systems of future engineers professional training for
petroleum industry in foreign countries: comparative and pedagogical analysis.
Edukacja Zawodowa i Ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 2, 491–506.
11. Tymkiv, N. (2017). Forming Professional Foreign Language Competency in the
Process of Future Engineers’ Training for Petroleum Industry in Ukraine. Intellectual
Archive Bulletin, 6 (6), 45–51. URL:http://intellectualarchive.com/?link=iaj201711.pdf
12. Тимків, Н. (2013). Реальні події видобутку нафти в Галичині в
інтерпретації Івана Франка в художніх текстах. Обрії, 2 (37), 84–89.
13. Tymkiv, N. (2018). Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for
Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis. Comparative
Professional Pedagogy, 8 (1), 20–26.
14. Тимків, Н. (2018). Особливості організації професійно орієнтованої
самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі. Вісник
Глухівського

національного

педагогічного

університету

ім. Олександра

Довженка. Серія “Педагогічні науки”: зб. наук. пр. Глухів. Вип. 2 (37). Том 2.
С. 145–151.
15. Tymkiv, N. (2018). Forming competence of social responsibility in vocational
training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views). Comparative
Professional Pedagogy, 8 (3), 26–30.
16. Tymkiv, N. (2018). Specific features of forming interdisciplinary teams and
designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca, 15, 13–21.
17. Tymkiv, N. (2018). Perspectives of Human Resource Development in
Petroleum Industry. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук.
пр., редкол. Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”. Вісник 52. С. 411–414.
18. Tymkiv, N. (2019). Professional development of petroleum engineers in
lifelong education. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (15), 108–114.

9

19. Tymkiv, N. (2019). Role of staff in ensuring environmental safety in the
petroleum industry. Науковий вісник Мукачівського державного університету.
Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол.
ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (10). Ч. 2. С. 115–117.
20. Тимків, Н. (2019). Інженерна педагогіка як субдисципліна педагогічної
науки. Збірник наукових праць “Наукові записки”. Вип. 147. С.163–179.
21. Tymkiv, N. (2019). Interdisciplinary Petroleum Engineering Education in the
Context of Andragogical and Didactic Approaches. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna:
polsko-ukraiński rocznik naukowy, 4, 301–311.
22. Tymkiv, N. (2020). Multidisciplinarity as a basis of the future petroleum
specialists training. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія
“Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Пазюра Н. В. (гол. ред.) та ін.
Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 1 (11). С. 122–124.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
23. Tymkiv, N. (2019). Modernization of petroleum engineering education in terms
of

sustainable

development

tasks.

В

В. Г. Кремень

(Ред.).

Освіта

для

миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т.: VIII Українсько-польський /
Польсько-український форум “Освіта для миру / Edukacja dla pokoju”, Київ –
Переяслав-Хмельницький, 8–10 жовтня

(Т. 2, с. 623–634). Київ: Вид-во ТОВ

“Юрка Любченка”.
24. Тимків, Н. (2018). Професійний розвиток персоналу нафтогазового
комплексу України. В В. Г. Кремень (Ред.).

Концептуальні засади розвитку

освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. ст.:
матеріали методологічного семінару, Київ, 15 листопада (с. 323–330). Київ:
Знання України.
25. Tymkiv, N. (2017). The Formation of Competitiveness of the Future Engineer
for Petroleum Industry In Market Economy Environment. В Т. Д. Щербан (Ред.).
Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції:
Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 26-27 жовтня (с. 402–
404). Мукачево: Вид-во МДУ.

10

26. Tymkiv, N. (2018). Professional identity as a factor of professional mobility for
future petroleum engineers’ career promotion. Science and technology of the present
time: Priority development directions of Ukraine and Poland”: International
multidisciplinary conference, Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October (vol. 4,
p. 40–44). Wolomin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
27. Tymkiv, N. (2018). Involvement of educational process into the practical
activities as a main direction for developing modern petroleum education. В
Т. Д. Щербан (Ред.). Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в
умовах євроінтеграції: II Міжнародна науково-практична конференція,
Мукачево, 25-26 жовтня (с. 377–380). Мукачево: Вид-во МДУ.
28. Tymkiv, N. (2018). Modern interactive specialist training system in petroleum
industry. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні
питання теорії і практики: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса,
14–15 грудня (ч. 2, с. 97–100). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”.
29. Tymkiv, N. (2018). Internationalizing petroleum education in Ukraine: patterns
and principles.

Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage:

International scientific and practical conference, Baia Mare, Romania (p. 109–113).
Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija
Publishing”.
30. Tymkiv, N. (2018). Pedagogical fundamentals of forming communicative
competence of future petroleum engineers. Психологія та педагогіка: методика та
проблеми

практичного

застосування:

Міжнародна

науково-практична

конференція, Львів, 21–22 грудня (ч. 1, с. 136–138). Львів: ГО “Львівська
педагогічна спільнота”.
31. Tymkiv, N. (2019). Professional ethics in petroleum engineering education.
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук:
Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 1–2 лютого (ч. 2, с. 105–109).
Київ: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”.
32. Tymkiv, N. (2019). Professional oriented language training for future petroleum
engineers. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток

11

сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 8–9
березня (с. 62–66). Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних
досліджень”.
33. Tymkiv, N. (2019). System of CDIO Standards in terms of implementation in
petroleum engineering education. Психологія та педагогіка: історія розвитку,
сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична
конференція, Одеса, 18–19 жовтня (ч. 2, с. 99–102). Одеса: ГО “Південна
фундація педагогіки”.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації
34. Тимків, Н. (2017). Інженерна педагогіка як теоретична основа підготовки
фахівців для нафтогазової галузі. Педагогіка і психологія, 3 (96), 51–59.
35. Tymkiv, N. (2018). Interdisciplinarity in the professional training of future
engineers for petroleum industry. Педагогіка і психологія, 1 (98), 45–52.
ABSTRACT
Tymkiv, N. M. Theory and Practice of Petroleum Engineering Specialists
Training at Technical Universities in Ukraine (Late 20th/Early 21st Century). –
Manuscript.
Thesis for a Doctor of Pedagogy degree, specialty 13.00.04 – theory and methods
of professional education. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education
NAPS of Ukraine. Kyiv, 2020.
The thesis provides a holistic analysis of the issues concerning professional
training of petroleum engineering specialists at Ukrainian technical universities in the
late 20th/early 21st century, considers Ukrainian and international research related to
the education of petroleum engineering specialists, reveals the impact of the world
globalization and European integration on the development of higher technical
education for oil and gas sphere. The thesis paper carries out the retrospective
analysis of the development of higher professional education for the oil and gas
industries and conducts comparative analysis regarding solving such issues in
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technical universities of different countries, in particular, Austria, Great Britain,
Germany, France, and the USA; summarizes the results of the studies in five highly
developed countries, and identifies progressive and constructive ideas of the
international experience.
The rationale behind the theoretical framework for professional training of
petroleum engineering specialists is established that encompasses three underlying
theory blocks, namely, the essentials of tertiary pedagogy, engineering pedagogy and
higher education pedagogy as subdisciplines of pedagogical science; the key ideas and
progressive concepts of the CDIO Initiative; interdisciplinarity as a didactic basis for
petroleum engineering specialists training and other assumptions related to the
professional education of petroleum engineering specialists-to-be. Main trends in the
professional training of petroleum engineering specialists at Ukrainian technical
universities in the period under study are identified, based on the analysis of educational
programs and curricula. Furthermore, a reasonably accurate forecast on higher education
development in petroleum engineering specialists in Ukraine was carried out that
required analysis of the dynamics of demand at the European and national petroleum
engineering labour markets.
Due consideration is given to the modern university education of petroleum
engineering specialists in Ukraine. The general characteristics of higher education of oil
and gas profile and review of educational programs and curricula for training petroleum
engineering specialist-to-be at three technical universities (i.e. the Ivano-Frankivsk
National Technical University of Oil and Gas, National University 'Yuriy Kondratiuk
Poltava Polytechnic', and National Technical University 'Dnipro Polytechnic') is
described. In the same chapter, we summarize the results of the long-term scientific
research on the forming professional foreign language competence while training
specialist-to-be for the oil and gas industry carried out in collaboration with the students.
Furthermore, the concept of petroleum engineering specialists-to-be training is
worked out aimed at preparing them to international research, and the methodology for
the lifelong professional development of technical personnel of the oil and gas sphere
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was suggested. At the same time, corporate culture is considered essential for training
competitive specialists for the oil and gas industry.
We highlight that in training petroleum engineering specialists, it is essential to
apply the proactive approach that involves employing innovative Ukrainian and
international science and technology advancements, in particular, cutting-edge
technologies, which, though presently extensively used in Western Europe, the USA,
and Canada, are still to be adopted in Ukraine. We see the proactive approach as
incorporating cutting-edge technologies into the professional training of petroleum
engineering specialists-to-be. They are such as smart oil and gas technologies and
artificial intelligence, an advanced trend, for improving the safety of drilling and oil-andgas-field operation on oil and gas platforms, as well as machine learning and data
analysis for modelling potential outcomes from new development and assessing
environmental risks of a development project prior to its implementation. The smart
technologies for the oil and gas industry involve installing sensors and telemetry, data
collecting and evaluating before it is possible to optimize drilling and production
processes, reduce costs, increase safety and resilience. Petroleum engineering
professionals must be qualified to operate fully digitized platforms, rigs, wells and
storage facilities for monitoring, modelling and analysis. The proactive approach also
claims developing new forms of social partnership between the corresponding university
and business. Therefore, into the definition of the 'proactive approach', we have
integrated the predictive function that should become a reality to strive after. After
critical assessing of the current state of training specialists for the oil and gas
industry, we reached the impartial conclusion that for various reasons in this country
a preventive approach to the training specialists-to-be has not been developed so far.
In the thesis and the author's abstract, due consideration is given to describing some
ways to improve the petroleum engineering specialists training, based on the
proactive approach.
The scientific novelty and theoretical relevance of the study are as follows:
for the first time, the issues related to the petroleum engineering specialists training were comprehensively studied; the prerequisites for establishing and developing
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higher education for the oil and gas industry in Ukraine were revealed; the theoretical
bases for the university education of specialists for oil and gas industry in Ukraine
were established being understood as the educational and pedagogical environment
for training; the conceptual approach to selecting and structuring the content of
training specialists for oil and gas industry were suggested;
a conceptual model of university technical education for oil and gas industry
was developed; furthermore, the teaching method was elaborated for developing
professional foreign language competence while training petroleum engineers-to-be;
some innovative approaches for training such specialists to participate in international
research were suggested;
some specific features, progressive and constructive ideas of international
practices in the university education of oil and gas profile were revealed;
a theoretical approach was worked out concerning lifelong professional
development of technical personnel of the oil and gas sphere, enhancing international
cooperation of the university aimed at ensuring the European vector of technical
education and academic mobility development; modernizing education process at
technical universities in the context of digitalization and expanding university
representation in the global space of scientific communications;
the ways of organizing the educational process and the content of both theoretical and practical training of petroleum engineering specialists at higher technical
educational establishments universities were clarified;
core terminology and concepts of petroleum engineering specialists training, as
well as interpretation of the core definitions (‘professional activities’, ‘professional
development’, ‘modern petroleum specialist’, ‘higher education in the oil and gas
sector’, ‘technical university’), were improved (updated). The knowledge of
comparative professional pedagogy was extended, with the proactive approach to
training specialists in the oil and gas industry in view.
The practical value of the study is as follows:
A training manual and instructional guidelines on adopting constructive ideas of
the related international experience at technical universities of Ukraine were worked out.
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The training manual on international professional communication of petroleum
engineers is a didactic complex that offers complex tasks and materials for integrated
and final control and supports measuring English language proficiency and extent of
professional expertise of petroleum engineers-to-be (through terminology tests, exams,
questions for preconceptual study and research work), a grading scale measuring
students' proficiency in the petroleum engineer thesaurus; furthermore, the instructional
guidelines on improving petroleum engineering specialists professional training at
technical universities of Ukraine were offered. It is advisable to use the training manual
and instructional guidelines to develop new-generation education and methodology
literature or design specialized integrated courses for the professional training of
petroleum engineering specialists-to-be.
The research results are a well-grounded system of ideas to be used for the
developing concepts and regulations related to the professional training of specialists
for the oil and gas industry. The developments and methodological recommendations
highlighted in the thesis can contribute to updating the content of education programs
for oil and gas specialists.
The materials of scientific search should be useful for further research in the
history of education, comparative education, psychological, pedagogical, social,
philosophical and economic sciences.
The research developments should help design educational courses in higher
education pedagogy, tertiary education, comparative and engineering pedagogy,
specialized educational courses and workshops related to innovations in the oil and
gas industry.
Based on the research results and progressive constructive university practices in
different countries, among them, Austria, Great Britain, Germany, France, and the USA,
new trends in the training of petroleum engineering specialists-to-be were revealed and
formed the basis for the instructional guidelines on improving petroleum engineering
specialists professional training at technical universities of Ukraine at 4 levels: at the
national level, at the industry level, at the university level, at the individual level. The
highest, national, level determines the strategic direction, while purposeful execution is
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carried out at other levels. The individual level provides guidance for students with due
regard for their future professional activities in the oil and gas industry. As of today,
these levels are still insufficiently specified and insufficiently interconnected. For this
reason, we consider them in the prognostic aspect. They should be definitely
interconnected since their fragmentary implementation lacks efficiency and cannot
create a synergistic effect.
Several areas for further research are suggested, among them: historical and
comparative pedagogical studies of establishing and developing national systems of
training specialists for the oil and gas industry in the European Union, the USA, and
Canada; didactic principles for the educational process at higher education institutions of
oil and gas profile in the digital society; comprehensive research into the partnership
between oil and gas businesses and related universities. Future-leaning directions for
further research include interdisciplinary research into national strategies for training
specialists for the oil and gas industry in the context of digitalization; study of didactic
principles of delivering distance learning with differentiation and professionalization in
view. Furthermore, the rationale behind the theoretical framework for new profiles and
integrated specializations in the training of petroleum engineering specialists should be
established.
Keywords: proactive approach, CDIO Initiative, interdisciplinarity, cutting-edge
technologies, educational programs and curricula, reasonable forecast, professional
foreign language competence, professional training, trends, Ukrainian technical
university, petroleum engineering specialist.
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ASEE – American Society for Engineering Education
(АТІО – Американське товариство з інженерної освіти)
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вимоги до викладачів вищої технічної школи)
EFQM – European Foundation for Quality Management
(ЄФУЯ – Європейський фонд управління якістю
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сфері інженерно-педагогічної освіти (від 3 до 11 осіб)
OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development
(ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку)
SEFI – European Society for Engineering Education
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UNEP – United Nations Environment Programme
(ЮНЕП – Програма ООН з навколишнього середовища
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization
(ЮНІДО – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку)
ЗВО

Заклад вищої освіти

ЗВТО

Заклад вищої технічної освіти

ІКТ

Інформаційно-комунікаційні технології

ІФНТУНГ
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ЛПІ

Львівський політехнічний інститут (нині Національний
університет “Львівська політехніка”)

МНТК

Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні

МСКО

Міжнародна стандартна класифікація освіти

МСКП

Міжнародна стандартна класифікація професій

НГК

Нафтогазовий комплекс

НДДС

Науково-дослідна діяльність студентів

ОКХ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

ООП

Основна освітня програма

ОПП

Освітньо-професійна програма

СКРБ
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СНІО

Спілка наукових та інженерних об’єднань України

ТУ

Технічний університет
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ВСТУП
Актуальність
трансформація

дослідження.

нафтогазової

Масштабна

галузі

в

умовах

науково-технологічна
глобалізаційних

і

євроінтеграційних процесів, зрослі вимоги високотехнологічного нафтогазового
виробництва до якості підготовки фахівців зумовлюють необхідність нових
підходів до системної взаємодії економіки і бізнесу. Нафтогазова галузь України
є стратегічно важливою складовою національної економіки – суб’єктом
господарювання у сфері видобутку нафти і природного газу, в якому поєднано
процеси від геологічної розвідки і робіт з поповнення розвіданих запасів
сировинних ресурсів, видобутку копалин, первинної очистки і часткової
переробки видобутої сировини, транспортування, зберігання, повної переробки
з виготовленням кінцевої товарної продукції і послуг. Ця галузь завжди була і
залишається складовою паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК), що
забезпечує ефективне функціонування та сталий розвиток економіки країни,
національну безпеку, підтримує соціальний рівень життя нації. Як основне
джерело

паливно-енергетичних

ресурсів

і

постачальник

різноманітних

продуктів переробки нафти, вона тісно пов’язана з усіма галузями народного
господарства й охоплює

потужні газотранспортну та нафтотранспортну

системи, нафтогазовидобувні підприємства, заводи з випуску нафтогазового
устаткування, морський нафтовий термінал, нафтопереробні та газопереробні
заводи, сервісні, науково-дослідні та інші організації. До царини професійної
діяльності фахівців цієї галузі належить також сегмент паливної енергетики,
який передбачає освоєння родовищ, транспорт і зберігання вуглеводнів.
На початку ХХІ століття все більш помітною стає проблема недостатньої
готовності технічних університетів до підготовки висококваліфікованих
фахівців для нафтогазового комплексу з урахуванням наукових і технологічних
здобутків, нових потреб цифрового суспільства. У цьому контексті набуває
особливої актуальності високоякісна підготовка людського капіталу як одна з
важливих умов забезпечення економічного розвитку і безпеки нашої держави.
Цій проблемі приділяють значну увагу ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи,
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Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), Європейське
товариство з інженерної освіти (SEFI), Товариство нафтових інженерів (SPE),
Федерація

європейських

інженерних

асоціацій

(FEANI),

Міжнародне

товариство з інженерної педагогіки (IGIP) та інші міжнародні організації.
Про цілеспрямовану державну політику в цій надзвичайно важливій справі
свідчать закони України (“Про освіту” (2017), “Про вищу освіту” (редакція від
25.07.2018), “Про повну загальну середню освіту” (2020), “Про професійний
розвиток працівників” (2012), “Про наукову і науково-технічну діяльність”
(2016), а також державні стратегії (“Стратегія інноваційного розвитку України
на 2010 – 2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів” (2009), “Національна
стратегія розвитку освіти України на період до 2021 р.” (2013), “Стратегія
сталого розвитку Україна – 2020” (2015), Енергетична стратегія України на
період до 2035 р. “Безпека, енергоефективність,

конкурентоспроможність”

(2017) та інші).
У сучасних умовах розвитку суспільства, інтернаціоналізації економіки,
освіти, науки і культури, необхідності освоєння інформації, що постійно
оновлюється, удосконалення освітнього процесу в технічних університетах,
динамічних змін на ринку праці, що зумовлюють необхідність модернізації
сучасної технічної освіти і приведення університетських інженерних комплексів
до гармонійної відповідності зрослим вимогам сьогодення.
Нафтогазова освіта України на початку ХХІ століття перебуває на
складному і відповідальному етапі свого розвитку. Її здійснюють національні
технічні університети і коледжі. Основним стратегічним напрямом подальшого
розвитку цієї освіти є обґрунтування наукових засад та інноваційного науковометодичного забезпечення освітнього процесу у закладах вищої технічної
освіти з урахуванням здобутків і напрацювань української і зарубіжної
педагогічної практики в контексті сталого розвитку суспільства.
Концепція

освіти

нафтогазового

профілю

передбачає

забезпечення

належного і достатнього фінансування академічної та галузевої науки,
посилення уваги до прикладних науково-дослідних робіт за пріоритетними
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напрямами розвитку галузей ПЕК з подальшим впровадженням результатів
досліджень; підвищення престижу наукової роботи у галузі технічних наук,
забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через мережу
аспірантур

і

докторантур

при

академічних

і

галузевих

інститутах,

університетах; узгодження спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
інженерних кадрів за бюджетні кошти, з потребами галузей ПЕК; відтворення
системи підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників у галузях
ПЕК з метою освоєння сучасних технологій виробництва, правових питань,
інвестиційного

менеджменту;

розвиток

системи

підготовки

кадрів

у

безперервній освіті і унеможливлення критичного відтоку кваліфікованого
персоналу;

відновлення

повноцінної

професійно-технічної

освіти

для

підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для галузей ПЕК (Енергетична
стратегія України на період до 2030 р., 2006).
Проблеми вищої професійної освіти за кордоном висвітлено у працях
українських науковців: Н. Абашкіна розкрила принципи розвитку професійної
освіти в Німеччині; С. Амеліна зосередила увагу на особливостях дуальної
системи вищої професійної освіти у закладах освіти цієї країни; Н. Бідюк
розглянула розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії
в університетах Великої Британії; В. Бондаренко та О. Вощевська вивчали
тенденції розвитку вищої аграрної освіти та особливості професійної
підготовки інженерів-аграрників у США; Є. Громова зосередила увагу на
сучасних тенденціях розвитку професійної технічної освіти у Польщі;
Л. Ляшенко розкрила проблеми реформування професійної освіти у Фінляндії в
умовах глобалізаційних процесів; О. Огієнко обґрунтувала тенденції розвитку
освіти дорослих у Скандинавських країнах у другій половині ХХ століття;
Г. Товканець розкрила становлення економічної освіти у вищій школі Чехії і
Словаччини у ХХ столітті; О. О. Романовський досліджував проблеми теорії і
практики підприємницької освіти у розвинених зарубіжних країнах.
До проблеми підготовки інженерів в Україні та зарубіжжі зверталося
багато дослідників, зокрема: О. Коваленко (методика професійного навчання),
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М. Лазарєв

(моделювання змісту загальноінженерних дисциплін), Е. Лузік

(загальнонаукова
інженерів

до

підготовка

інженерів),

управлінської

О. Г. Романовський

діяльності),

Ю. Бобало,

(підготовка

М. Згуровський,

Є. Крижанівський, В. Онищенко, Л. Товажнянський (концептуальні засади
розвитку технічної освіти та її гуманітаризація), П. Яковишин (навчання
майбутніх фахівців методам аналізу і синтезу механізмів та машин), А. Дьомін
(технологія
А. Нізовцев

відбору

змісту

(формування

навчання

інженерно-технічних

дослідницьких

умінь

студентів

дисциплін),
технічних

університетів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін).
Обґрунтовані дослідниками технології й методики підготовки сучасного
інженера мають загальний характер й успішно використовуються у практиці
вищої школи.
Окремі аспекти фахової підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі
вивчали А. Андибур (управління взаємодією суб’єктів сфери підготовки
людських ресурсів нафтогазових підприємств), Н. Багрецова (формування
іншомовної лінгвокультурної компетентності у студентів напряму підготовки
“Нафтогазова справа” в професійно орієнтованому навчанні англійської мови),
В. Балаба (формування механізмів оцінки відповідності в нафтогазовій освіті),
М. Журавльова (система випереджувальної професійної підготовки кадрів для
нафтогазохімічного

комплексу),

Н. Крихівська

(формування

стратегічних

партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими структурами
у нафтогазовому комплексі), І. Мурадханов (педагогічні умови формування
професійної компетентності спеціалістів по бурінню нафтових і газових
свердловин) тощо.
Аналіз літературних і документальних джерел, а також вивчення
вітчизняної і зарубіжної систем підготовки фахівців нафтогазової галузі дав
підстави для визначення наукових положень, що зумовили вибір теми
дослідження. Їхня суть полягає у посиленні впливу глобалізаційних процесів на
динамізацію міжнародної співпраці. Інтеграція України до європейського
освітнього простору зумовила активізацію міжнародної співпраці вітчизняних
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закладів вищої освіти у підготовці фахівців нафтогазової галузі. Важливим
дослідницьким напрямом є компаративне вивчення цього досвіду, його
спрямованості на збагачення педагогічної теорії інноваційними ідеями і
концепціями, виявлення можливостей творчого використання прогресивних і
конструктивних зарубіжних і вітчизняних ідей в сучасній українській освіті.
Актуальність проблеми наукового пошуку зумовлюється тим, що в Україні
досі не здійснювалося цілісних досліджень з проблем підготовки фахівців
нафтогазової

галузі.

університетській

Реформування

освіті

підготовки

потребує

фахівців

цієї

галузі

випереджувального

в

підходу,

цілеспрямованого усунення наявних недоліків.
На основі здійсненого теоретичного аналізу та вивчення сучасного стану
підготовки фахівців нафтогазової галузі в технічних університетах України
виявлено суперечності між:
– зрослими вимогами до рівня професійної компетентності фахівців
нафтогазової галузі і відсутністю концептуальної моделі їх підготовки в
технічних університетах на основі випереджувального підходу;
– необхідністю нових дидактичних підходів до відбору і структурування
змісту і форм організації освітнього процесу в технічних університетах і
недослідженістю цієї проблеми у міждисциплінарному контексті;
– зрослими вимогами підприємств нафтогазової галузі до якості
професійної підготовки фахівців і недостатнім рівнем їх практичної підготовки
до

інноваційної

професійної

діяльності

в

умовах

сучасного

високотехнологічного виробництва;
– розширенням взаємодії технічних університетів нафтогазового профілю з
вітчизняним і зарубіжним бізнесом й неготовністю їх випускників до
самостійної діяльності, розроблення власних проєктів з урахуванням науковотехнічного поступу цієї галузі;
– об’єктивною потребою розвитку міжнародної комунікації інженерівнафтовиків

і

недооцінкою

науково-педагогічними

працівниками

вищої

технічної школи важливості розроблення і використання новітніх методик і
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дидактичних комплексів в умовах цифрового суспільства;
– необхідністю прогностичного обґрунтування розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю і відсутністю фундаментальних наукових досліджень,
нерозробленістю новітніх методик прогнозування розвитку нафтогазової освіти.
Актуальність проблеми, відсутність її цілісного вивчення і необхідність
розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного
дослідження – “Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у
технічних університетах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної
роботи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України “Теоретико-методичні засади розвитку
освіти різних категорій дорослого населення” (РК № 0117U001071). Тему
дослідження затверджено на засіданні вченої ради Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу (протокол № 06/553 від
01 липня 2015 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол
№ 4 від 26 квітня 2016 р.).
Об’єкт дослідження: професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі в
системі університетської освіти України.
Предмет дослідження: тенденції у підготовці фахівців нафтогазової галузі
в українських технічних університетах кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Мета дослідження: виявити тенденції розвитку професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі в українських технічних університетах у
досліджуваний період, здійснити прогностичне обґрунтування розвитку вищої
освіти нафтогазової галузі в Україні.
Завдання дослідження:
1. Вивчити стан досліджуваної проблеми у вітчизняних і зарубіжних
літературних і документальних джерелах; виявити вплив глобалізаційних і
євроінтеграційних процесів на розвиток освіти нафтогазового профілю в
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Україні.
2. Здійснити ретроспективний аналіз становлення і розвитку освіти
нафтогазового профілю на українських землях.
3. Виявити особливості професійної підготовки фахівців нафтогазової
галузі в технічних університетах зарубіжних країн.
4. Обґрунтувати теоретичні засади професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі в технічних університетах.
5. Здійснити дидактичний аналіз освітніх програм і навчальних планів
підготовки фахівців нафтогазової галузі в технічних університетах України.
6. Проаналізувати основні напрями і зміст практичної підготовки
майбутніх інженерів-нафтовиків в умовах високотехнологічного виробництва.
7. Розробити авторську методику підготовки інженерів-нафтовиків до
міжнародної професійної комунікації.
8. Визначити перспективи розвитку української вищої технічної освіти
нафтогазового профілю в добу цифрового суспільства.
Концепція дослідження. В основу концепції дослідження покладено
комплекс

взаємопов’язаних

психологічних,

педагогічних

філософських,
та

інших

соціологічних,

положень.

історичних,

Міждисциплінарність

дослідження зумовила необхідність звернення до концепцій психопедагогіки,
психофізіології; положень загальної, порівняльної, професійної, інженерної
педагогіки, педагогіки вищої школи та менеджменту освіти, що уможливлюють
системність й об’єктивність аналізу, багатовимірність наукового пошуку з
обраної проблеми.
Підготовка фахівців нафтогазової галузі в технічних університетах України
і зарубіжних країн розглядається як складний соціально-економічний і
педагогічний процеси у контексті педагогіки вищої школи, якому притаманна
діалектика становлення і розвитку в суспільному житті та освітній діяльності,
специфічні освітньо-теоретичні та практичні концепти, суспільно-мотиваційна і
педагогічна зумовленість, а також відповідна структура: мета, завдання, зміст,
технології

реалізації,

оцінювання

якості,

загальні

соціально-педагогічні
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механізми ефективного функціонування.
На різних етапах наукового пошуку нами враховувався детермінізм як
система положень філософського вчення про закономірні зв’язки і зумовленість
суспільних

явищ,

що

визначали

логіку,

основні

напрями

і

сутність

обґрунтування змісту досліджуваних процесів. У цьому контексті проблема
підготовки фахівців нафтогазової галузі аналізувалася інтегровано як суспільноосвітнє

явище,

зумовлене

внутрішніми

і

зовнішніми

чинниками,

що

уможливило необхідний рівень об’єктивності та якості обґрунтування
досліджуваної проблеми. Виявлення і врахування внутрішніх чинників
потребувало: вивчення особливостей економічного, соціально-культурного
розвитку нашої держави на різних історичних етапах, сучасного державного
устрою та аналізу систем університетської освіти України і зарубіжних країн як
освітньо-педагогічного середовища, де відбувається професійна підготовка
фахівців нафтогазової галузі.
Результати аналізу зовнішніх чинників впливу на професійну підготовку
фахівців нафтогазової галузі в технічних університетах України зумовили
необхідність

вивчення:

університетської

освіти

інтернаціоналізація,

загальних
(глобалізація,

мобільність,

тенденцій

розвитку

євроінтеграція,

цифровізація);

європейської

фундаменталізація,

особливостей

реалізації

положень Болонської декларації у країнах Європи; діяльності окремих
міжнародних організацій (ООН, Рада Європи, Європейська Комісія, ЮНЕСКО)
та міжнародних і національних професійних асоціацій.
Методологічну основу дослідження становлять: провідні теоретичні та
методологічні положення філософії, педагогіки, психології щодо діалектичної
єдності процесів розвитку та безперервного професійного самовдосконалення
особистості в контексті сучасних концепцій гуманізації освіти; теорії людського
капіталу; концептуальні засади розвитку професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої і вищої освіти в Україні; принципи системності, практичної
спрямованості, науковості, об’єктивності, цілісності та всебічності вивчення
явищ і процесів у взаємозв’язку й взаємозумовленості; системно-діяльнісний

35

підхід як методологічний спосіб пізнання психолого-педагогічних явищ та
розв’язання

психолого-педагогічних

проблем

підготовки

інженерів

для

нафтогазової галузі у закладах вищої технічної освіти; аналітико-порівняльний
підхід, спрямований на вивчення історико-педагогічної, компаративістичної та
іншої літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, методичного
досвіду педагогів; порівняння основних напрямів розвитку вищої технічної
школи

на

різних

історичних

етапах;

міждисциплінарний

підхід

до

компаративістичного аналізу, виявлення дидактичних особливостей освітнього
процесу в технічних університетах і можливостей інтегрування змісту
загальнотехнічних і спеціальних дисциплін та оновлення напрямів підготовки
фахівців; загальнонауковий: ретроспективний та історіографічний аналіз,
синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння розвитку основних напрямів
вищої школи – професійного й академічного; андрагогічний, спрямований на
актуальність змісту навчання для життя, оволодіння новими технологіями у
різних сферах виробничої діяльності

та прогностичний для виявлення

незалежних об’єктивних характеристик цього процесу з метою обґрунтування
перспектив розвитку вищої освіти нафтогазового профілю.
Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних науковців з
різних галузей наукових знань: філософії, соціальної філософії, соціальної
політики

(В. Андрущенко,

В. Бех,

І. Бичко,

Г. Васянович,

М. Головатий,

І. Зязюн, В. Кремень, В. Ільїн, М. Михальченко, І. Надольний, В. Скотний,
П. Шевчук, В. Шинкарук); професійної педагогіки (Л. Лук’янова, Н. Ничкало,
Л. Оршанський, Г. Терещук); психології (І. Бех, С. Максименко, В. Моляко,
М. Савчин); порівняльної педагогіки (Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, Н. Бідюк,
Г. Калінічева, О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Мукан, О. Огієнко, Н. Пазюра,
А. Сбруєва, Г. Товканець, М. Чепіль); вищої освіти, теорії і практики освітньої
діяльності у вищій школі (А. Алексюк, С. Бабій,

В. Вікторов, М. Євтух,

С. Калашнікова, В. Луговий, В. Огнев’юк, П. Саух, С. Сисоєва) та інші.
Значний науковий інтерес становлять результати досліджень науковців
різних країн світу з таких проблем: фахова підготовка інженерів нафтогазової
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галузі [Дж. Бейнон (J. Beynon), Т. Вільямс (T. Williams), Н. Волкер (N. Walker),
А. Лідгетт (A. Lidgett), А. Патіл (A. Patil), І. Сандрія (I. Sandrea), М. Хоул
(M. Hole), Д. Чан (D. Chan)]; міждисциплінарність у професійній підготовці
майбутніх

інженерів

[Т. Гроссман

(T. Grossman),

Дж. Клейн

(J. Klein),

Р. Куртсвейл (R. Kurtsveil), К. Лайєлл (С. Lyall), А. Левін (A. Levin), К. Ліндвіґ
(К. Lindvig), Е. МакГрат (E. McGrath), Л. Меґхер (L. Meagher), В. Мейвілл
(W. Mayville), Р. Міт (R. Meeth), В. Невелл (W. Newell), А. Репко (A. Repko),
М. Тeрвeйнен

(M. Tarvainen)];

розвиток

європейських

університетів

[Ф. Альтбах (Ph. Altbach), С. Еверс (C. Evers), Дж. Ківс (J. Keeves), В. Міттер
(W. Mitter), Дж. Волкер (J. Walker), О. Фултон (O. Fulton), Т. Хусен (T. Husen)];
особливості навчальних планів дисциплін [Х. Джекобс (H. Jacobs), Дж. О’Нілл
(G. O’Neill), Р. Пітерс (R. Peters), П. Хірст (P. Hirst)]; інтернаціоналізація
інженерної освіти [Дж. Айгнер (J. Aigner), Ф. Альтбах (Ph. Altbach), E. Бiркенс,
Ч. Броуден (Ch. Broaden), М. Ван дер Венде, X. де Віт, М. Діксон (M. Dixon),
Ю. Зіятдінова

(J. Ziiatdinova),

К. Крістенсен

(C. Christensen),

Д. Мітчел

(D. Mitchel), Дж. Найт (J. Knight), Д. Салми, Дж. Сутар, Дж. Фіелден (J. Fielden),
Д. Хастінгс (D. Hastings), Р. Скотт (R. Scott), У. Тейчлер (U. Teichler)]; розвиток
людських ресурсів [М. Армстронг (M. Armstrong), М. Гладуелл (M. Gladwell),
Б. Екселрод

(B. Axelrod),

(H. Handfield-Jones)];

Е. Майклз

мотивація

і

(E. Michaels),

методи

та

Х. Хенфілд-Джонс

прийоми

заохочення

до

професійного розвитку та самоосвіти [Е. Деці (E. Deci), В. Мілмен (V. Milman),
Г. Олдхем (G. Oldham), Р. Райан (R. Ryan), Ф. Сангер (Ph. Sanger), К. Сміт
(K. Smith), М. Хітт (M. Hitt) та інші].
Розв’язання

визначених

завдань

і

досягнення

мети

потребувало

використання комплексу взаємопов’язаних дослідницьких методів, зокрема:
загальнонаукових,

емпіричних,

порівняльно-педагогічних,

статистичних.

Загальнонаукові: аналіз у його різних видах (логічний, ретроспективний,
системно-структурний), синтез, індукція, дедукція, порівняння, конкретизація,
абстрагування та узагальнення широко застосовувались у вивченні вітчизняних
і

зарубіжних

наукових

джерел,

навчально-методичної

документації
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університетів

країн

термінологічного

Європи,

апарату,

теоретичних

виявлення

спільних

концепцій,
і

поняттєво-

відмінних

ознак

у

досліджуваних явищах, формулювання авторських узагальнюючих висновків
тощо. Ретроспективний аналіз здійснювався для дослідження цієї проблеми у
динаміці вивчення політичних, соціально-економічних, соціально-культурних
та інших умов, в яких відбувалися становлення і розвиток нафтогазової галузі
та виникла об’єктивна потреба системної підготовки таких фахівців у вищій
технічній

школі.

Використовувалися

емпіричні

методи:

безпосереднє

спостереження, опитування, бесіди для виявлення мотивації і ставлення
студентів до реформування освітнього процесу в технічних університетах тощо.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було
використано 955 джерел, в тому числі 579 зарубіжних (англійських, німецьких,
польських, російських і французьких), 257 Інтернет-джерел (освітні портали,
офіційні сайти, аналітичні матеріали); 47 офіційних документів й аналітичних
матеріалів міжнародних організацій ООН, Ради Європи, ЮНЕСКО та інші, 12
документів Міжнародного товариства з інженерної педагогіки (IGIP), 16
матеріалів Європейського товариства з інженерної освіти (SEFI), Товариства
нафтових інженерів (SPE), Федерації європейських інженерних асоціацій
(FEANI), Міжнародної енергетичної агенції (IEA), Всесвітньої енергетичної
ради (ВЕР), Всесвітнього нафтового конгресу (ВНК), Міжнародного газового
союзу (МГС), Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Світової нафтової
ради (СНР), Організації економічного і соціального розвитку (ОЕСР),
Міжнародної організації праці (МОП) та інші; 18 Законів України і нормативноправових документів (урядові постанови, програми, стратегії, рекомендації,
накази), Української нафтогазової асоціації (УНА); Федерального міністерства
освіти, мистецтва і культури Австрії та Федерального міністерства науки та
досліджень Австрії, Федерального міністерства освіти і науки Німеччини,
Міністерства культів земель Німеччини, Німецької комісії з інженерної освіти
та інші;
– 38 архівних документів з фондів Центрального державного історичного
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архіву України; Державних архівів Львівської та Івано-Франківської областей;
316 інструктивно-методичних матеріалів університетів України;
– матеріали наукових фондів Національної наукової бібліотеки України
імені

В. І. Вернадського,

Національної

історичної

бібліотеки

України,

Національної парламентської бібліотеки України, Львівської національної
наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Державної науково-педагогічної
бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України; Державна науковотехнічна бібліотека України;
–

наукова,

література

науково-методична,

(збірники

наукових

інформаційно-аналітична,

праць,

аналітичні

огляди,

навчальна

дисертаційні

дослідження, освітні програми, навчальні плани, щорічні звіти і статутні
документи,

веб-сайти,

підручники,

посібники,

методичні

рекомендації,

дидактичні та відеоматеріали, презентації) восьми технічних університетів
України (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”,
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Національний
технічний

університет

“Харківський

політехнічний

інститут”,

Одеська

національна академія харчових технологій, Національний університет водного
господарства

та

природокористування,

Міжнародний

науково-технічний

університет імені академіка Юрія Бугая, Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова), а також Австрії (Гірничий
університет в Леобені), Великої Британії (університет Ньюкасл, університет
Абердин

і

університет

Херіот-Ватт,

Німеччини

(Німецький

технічний

університет Берліна, технічні університети міст Дрездена, Брауншвайга,
Ганновера, Дармштадта, Гамбурга, Штутгарта, вища технічна школа Аахена),
Франції (Національний інститут прикладних наук в Ліоні, Французький
інститут

нафти),

США

(Каліфорнійський

технологічний

інститут,

Каліфорнійський університет, також відомий як Берклі, Массачусетський
технологічний інститут, Прінстонський університет, університет Міннесоти в
Твін Сіті, Стенфордський університет, Техаський університет в Остіні,
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Університет

Вісконсину

в

Медісоні,

Делаварський

університет,

Каліфорнійський університет в Санта Барбарі);
– 243 матеріали вітчизняних і зарубіжних періодичних видань: “Буріння”,
“Вища освіта України”, “Вища школа”, “Нафтогазова галузь України”,
“Нафтогазова енергетика”, “Нафтова і газова промисловість”, “Новий колегіум”,
“Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи”, “Педагогіка і психологія
професійної освіти”, “Порівняльна професійна педагогіка”, “Проблеми науки”,
“Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”, а також “Energy, Oil and
Gas”, “Environmental Sustainability”, “European Applied Sciences”, “European
Journal of Engineering Education”, “Higher Education”, “International Journal of
Engineering

Pedagogy”,

“International

Journal

of

Educational

Research”,

“International Journal of Lifelong Education”, “International Review of Education”,
“Journal of Engineering Education”, “Journal of Petroleum and Gas Engineering”,
“Journal of Petroleum Environmental Biotechnology”, “Journal of Petroleum Science
and Engineering”, “Journal of Petroleum Technology”, “New Horizons in
Education”, “Oil and Gas Innovation”, “Oil and Gas Journal”, “Research in Higher
Education” та інформаційні ресурси);
– 148 матеріалів міжнародних форумів, симпозіумів, конгресів, наукових і
науково-практичних конференцій з проблем вищої технічної освіти, що
проводилися вітчизняними і зарубіжними організаціями.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався у чотири етапи
впродовж 2012–2019 рр.
На першому етапі (2012–2013) теоретично осмислювалася проблема,
визначалися тема дослідження, його об’єкт, предмет, мета і завдання,
обґрунтовувалася концепція, розроблялися програма і методика дослідження;
формувався поняттєво-термінологічний апарат наукового пошуку; виявлялася і
вивчалася джерельна база (філософська, історична, психолого-педагогічна
література та дисертаційні праці з досліджуваної проблеми), здійснювалася
систематизація і первинне узагальнення дослідницьких матеріалів.
На другому етапі (2014–2015) здійснювався ретроспективний аналіз
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становлення і розвитку нафтогазової освіти на західноукраїнських землях, а
також компаративне вивчення основних ідей, концепцій, досвіду підготовки
майбутніх фахівців нафтогазової галузі в Україні і зарубіжних країнах;
вивчалися проблеми становлення і розвитку нафтогазової галузі на різних
історичних

етапах

та

виникнення

спеціальної

підготовки

фахівців;

аналізувалися освітні програми, навчальні плани, навчальна і науковометодична література, а також технології навчання та оцінювання якості
підготовки

фахівців;

було

розпочато

вивчення

проблеми

міжнародної

комунікації інженерів-нафтовиків, здійснювався пошук інноваційних методик,
підходів до освітнього процесу в технічних університетах, які здійснюють
підготовку фахівців для цієї галузі.
На третьому етапі (2016–2017) розширювалися напрями наукового
пошуку, виявлялося подібне й відмінне у професійній підготовці фахівців
нафтогазової

галузі

в

Україні

і

зарубіжних

країнах,

аналізувалися

закономірності та провідні тенденції цього процесу; обґрунтовувалися науковометодичні засади професійного розвитку інженерів нафтогазової галузі.
На четвертому етапі (2018–2019) здійснювалося узагальнення результатів
дослідження та їх впровадження; теоретично обґрунтовувалися концептуальні
засади розвитку професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в
технічних університетах України, формулювалися загальні висновки та
розроблялися

науково-методичні

рекомендації

щодо

використання

прогресивних і конструктивних ідей досвіду Австрії, Великої Британії,
Німеччини, Франції, США у вітчизняній системі підготовки фахівців
нафтогазової галузі; визначалися перспективи подальших досліджень.
На

усіх

дослідницьких

етапах

здійснювався

пошук

інноваційних

дидактичних підходів до формування іншомовної компетентності студентів,
розроблялася і впроваджувалася авторська методика.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що:
– вперше цілісно досліджено проблему професійної підготовки фахівців
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нафтогазової галузі, розкрито передумови становлення і розвитку освіти
нафтогазового профілю на українських землях; обґрунтовано теоретичні засади
університетської освіти нафтогазового профілю в Україні як освітньопедагогічного

середовища

підготовки

майбутніх

фахівців

цієї

галузі;

запропоновано дидактичні підходи до відбору і структурування змісту та
організаційних форм і методів підготовки фахівців нафтогазової галузі;
розроблено

концептуальну

модель

університетської

технічної

освіти

нафтогазового профілю та авторську методику підготовки майбутніх інженерівнафтовиків до міжнародної професійної комунікації, запропоновано інноваційні
підходи до організації освітнього процесу з підготовки цих фахівців до
міжнародної
конструктивні

науково-дослідної
ідеї

та

діяльності;

особливості

виявлено

розвитку

прогресивні

університетської

і

освіти

нафтогазового профілю у зарубіжних країнах (Австрія, Велика Британія,
Німеччина, Франція, США);
– теоретично обґрунтовано положення щодо професійного розвитку
виробничого персоналу нафтогазової галузі та його корпоративної культури в
умовах неперервної освіти; розширення міжнародної співпраці університету,
спрямованої на забезпечення європейського вектору розвитку технічної освіти й
академічної мобільності; модернізації освітнього процесу в цих закладах в
умовах цифровізації та розширення представництва університетської спільноти
в глобальному просторі наукових комунікацій;
– уточнено зміст дидактичних положень щодо організації освітнього
процесу і практичної підготовки фахівців нафтогазової галузі в українських
закладах вищої технічної освіти;
– подальшого розвитку набули положення щодо теорії і методики
підготовки фахівців нафтогазової галузі, уточнення змісту основних дефініцій
(“професійна

діяльність”,

“професійний

розвиток”,

“сучасний

фахівець

нафтогазової галузі”, “вища освіта нафтогазового профілю”), а також знання
про зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі.
Поглиблено

знання

з

порівняльної

професійної

педагогіки

на

випереджувального підходу до підготовки фахівців нафтогазової галузі.

основі
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Практичне значення дослідження полягає у підготовці навчальнометодичного посібника з міжнародної професійної комунікації інженерівнафтовиків, в якому запропоновано дидактичний комплекс, що охоплює
комплексні завдання і матеріали для інтегрованого і підсумкового контролю
мовного

рівня

і

професійних

знань

майбутніх

інженерів-нафтовиків

(термінологічні тести, контрольні роботи, питання для пошуково-дослідної
роботи), оцінювальну шкалу для визначення рівня володіння студентами
тезаурусом інженера-нафтовика, а також науково-методичні рекомендації щодо
вдосконалення професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в технічних
університетах

України.

Авторський

навчально-методичний

посібник

і

рекомендації доцільно використовувати для підготовки навчально-методичної
літератури нового покоління, розроблення спеціальних інтегрованих курсів
професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі.
Результати дослідження є обґрунтованою системою ідей для розроблення
концепцій, нормативно-правових документів з проблем професійного навчання
фахівців нафтогазової галузі. Матеріали наукового пошуку можуть бути
використані в історико-педагогічних, психолого-педагогічних, порівняльних,
соціально-філософських
дослідженні
оновленню

положення
змісту

та
і

програм

економічних

дослідженнях.

науково-методичні
підготовки

Обґрунтовані

рекомендації

фахівців

у

сприятимуть

нафтогазової

галузі.

Дослідницькі матеріали доцільно використовувати у розробленні курсів з
педагогіки вищої школи, професійної, порівняльної й інженерної педагогіки,
спецкурсів і спецсемінарів з проблем інновацій у нафтогазовому комплексі.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного
університету “Львівська політехніка” (довідка № 67-01-697 від 27.04.2020),
Хмельницького національного університету (довідка № 108 від 18.11.2019),
Вінницького національного технічного університету (довідка № 1-10-07 від
21.04.2020 р.), Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу (довідка № 51-40-15 від 30.03.2020), Української інженернопедагогічної академії (довідка № 106-01/03 від 23.04.2020), ПАТ “Північний
гірничо-збагачувальний комбінат” (довідка № 279/26 від 14.04.2020).
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Особистий внесок здобувача. У колективній монографії [2] здобувачем
одноосібно написано статтю “Інтернаціоналізація професійної підготовки
нафтових інженерів: закономірності і принципи”.
На захист виносяться:
1. Положення щодо тенденцій розвитку професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі в українських технічних університетах кінця ХХ – початку
ХХІ століття, зокрема: фундаменталізація, інтелектуалізація, цифровізація,
інтернаціоналізація;

зростання

питомої

ваги

наукової

складової;

випереджувальний підхід (гнучке врахування результатів науково-технічних
досліджень і практичних розробок на різних етапах освітнього процесу);
міждисциплінарність (конструктивний синтез знань з нафтогазового комплексу,
технологій, техніки, економіки, екології, маркетингу, менеджменту, бізнесу і
фінансів);

врахування

динамічних

змін

на

світовому

і

національних

нафтогазових ринках; посилення ролі партнерства університетської технічної
освіти і бізнесу.
2. Обґрунтування теоретичних засад професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі на основі: а) інтегрування провідних ідей, концепцій і
змісту професійної, інженерної педагогіки і педагогіки вищої школи; б)
концепції CDIO у підготовці інженерів-нафтовиків згідно з дидактичними
принципами створення і реалізації освітніх програм, їх науково-методичного і
матеріально-технічного забезпечення з урахуванням диференційованого підходу
до педагогізації освітнього процесу в технічному університеті і неперервного
професійного вдосконалення педагогічного персоналу закладів вищої технічної
освіти, що уможливлює підготовку майбутніх інженерів-нафтовиків, які вміють
генерувати ідеї, проєктувати, виробляти, використовувати та утилізовувати
продукти інженерної діяльності; в) міждисциплінарності, що сприяє реалізації
сучасних дидактичних підходів до оновлення змісту і форм організації
освітнього процесу у вищій школі нафтогазового профілю; г) психопедагогіки
як важливої умови формування особистості майбутнього фахівця нафтогазової
галузі.
3. Концептуальна модель університетської технічної освіти нафтогазового
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профілю як основа цілісного освітнього процесу, спрямованого на забезпечення
підготовки

майбутніх

фахівців

нафтогазової

галузі

відповідно

до

випереджувального підходу. Системна діяльність технічного університету
передбачає: а) реалізацію університетського типу освіти; б) високий рівень
фундаменталізації
обґрунтоване

і

гуманітаризації

забезпечення

освітнього

міждисциплінарності

процесу;

в)

у

навчання

змісті

науково
і

взаємозв’язку природничо-наукових, гуманітарних і технічних знань шляхом
впровадження інтегрованих курсів. Високий рівень фундаментальної і
гуманітарної підготовки в технічному університеті гарантує майбутнім
фахівцям якісну освіту, дає їм можливість виявити себе в різних галузях
професійної діяльності, розвиває у них не лише інтелект, а й духовність і
соціальну відповідальність.
4. Авторська методика міжнародної професійної комунікації майбутніх
інженерів-нафтовиків спрямована на формування їхньої здатності ефективно
взаємодіяти в міжнародному освітньому і професійному просторі та успішної
професійної діяльності в цій галузі в умовах цифрового суспільства. В її основу
покладено тематичні модулі, вибір яких зумовлювався змістово-смисловим
полем професійної культури нафтогазової галузі з урахуванням конкретних
вимог не лише галузевого напряму, а й профілю підготовки студентів,
стартового мовного рівня та їхніх інтелектуальних можливостей. Ефективність
цієї методики забезпечується різними видами мовленнєвої діяльності та
комунікативною практикою на основі комплексу вправ, що охоплюють два
блоки: блок занурення у професійний дискурс; блок мовленнєвої творчості.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні
положення дослідження були представлені у доповідях на наукових семінарах,
науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: міжнародних –
“Science and technology of the present time: Priority development directions of
Ukraine and Poland” (Wolomin, 2018); “Pedagogy in EU countries and Ukraine at
the

modern

stage”

(Baia

Mare,

2018);

“Освіта

і

формування

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції” (Мукачево, 2018);
“Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання
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теорії і практики” (Одеса, 2018); “Психологія та педагогіка: методика та
проблеми практичного застосування” (Львів, 2018); “Сучасні тенденції та
фактори розвитку педагогічних та психологічних наук” (Київ, 2019); “Вплив
досягнень

психологічних

і

педагогічних

наук

на

розвиток

сучасного

суспільства” (Харків, 2019); “Освіта і формування конкурентоспроможності
фахівців в умовах євроінтеграції” (Мукачево 2017);

“Сучасні інформаційні

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2018); “Педагогіка та психологія сьогодні:
постулати минулого і сучасні теорії” (Одеса, 2019); загальноукраїнському
методологічному семінарі НАПН України “Концептуальні засади розвитку
освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи” (Київ, 2018);
звітних конференціях Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2016; 2017; 2018; 2019).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук на тему “Усвідомлення старшокласниками авторської позиції у процесі
вивчення художніх творів на уроках української літератури” зі спеціальності
13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) була захищена в
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова в 2006
році, її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 35 публікаціях,
серед яких: 2 монографії (1 – одноосібна); 1 навчально-методичний посібник;
15 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 9 – у виданнях
України, що входять до міжнародних наукометричних баз); 4 статті у
зарубіжних періодичних наукових виданнях; 13 статей у збірниках наукових
праць та матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій
українською, англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел (955 найменувань, із них 579
іноземними мовами) та 18 додатків на 72 сторінках. Загальний обсяг дисертації –
545 сторінок, з них – 373 сторінки основного тексту. Роботу ілюструють 10
таблиць і 7 рисунків.
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РОЗДІЛ 1.
ВИЩА ОСВІТА НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
АНАЛІЗ
У

розділі

розглянуто

проблему

професійної

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі у вітчизняних і зарубіжних джерелах, виявлено закономірний
взаємозв’язок і взаємовплив глобалізаційних процесів на розвиток вищої технічної
освіти нафтогазового профілю, а також здійснено ретроспективний аналіз
розвитку освіти нафтогазового профілю. Обґрунтовано ключові поняття
дослідження проблеми вищої освіти нафтогазового профілю, зокрема такі, що
розкривають загальні закономірності та принципи професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі; виокремлено дефініції, що характеризують
проблему професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі та засади її
здійснення в освітньому процесі технічних університетів.
1.1. Проблема професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі у
вітчизняних і зарубіжних джерелах
У ХХ ст. відбулася подія планетарного масштабу: вперше в історії людської
цивілізації природна біосфера стала нестримно перетворюватися в техносферу,
в штучний технологічний світ, а проєктувальником і конструктором техносфери
виступає інженер, який і стає головною постаттю сучасності. За таких умов
технічна освіта виходить на передній план світового освітнього процесу.
Нестримно змінюваний світ висуває нові вимоги до сучасної інженерної
освіти і насамперед спонукає привести університетські інженерні комплекси до
гармонійної відповідності із зовнішнім середовищем, а якщо мати на увазі
перспективу, то і цілеспрямовано формувати це середовище в космологічному
напрямі. Для цього необхідна трансформація усталених університетських
комплексів

у

комплекси

інноваційної

діяльності,

що

максимально

задовольняють вимоги мінливого середовища (Московченко, 2004, с. 44).
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Останніми роками удосконаленню змісту і форм організації освіти в
нафтогазовій галузі в умовах вищої школи, розвитку мислення і культури
майбутніх інженерів присвячено праці таких вітчизняних учених, як
М. Карпаш, С. Кісь, Є. Крижанівський, А. Нізовцев, В. Петренко, С. Яремійчук
та

ін.

Дослідники

зазначають,

що

в

освіті

нафтогазового

профілю

народжуються принципово нові явища, суперечливі тенденції, які не мають
аналогів у минулому; комплексність і міждисциплінарний характер змісту
професійних знань; формування загальноєвропейського освітнього простору;
збільшення обсягів інформації та обмежені можливості її засвоєння студентами
за

умови

використання

традиційних

методик

навчання;

необхідність

професійного, а не декларативного розв’язання проблем у нафтогазовій галузі
тощо.
У сучасних умовах належно зреалізувати свій потенціал у суспільстві
можуть тільки люди з глибокими знаннями, гнучкістю і критичністю мислення,
творчою

ініціативою,

самодостатністю

й

розвиненим

почуттям

відповідальності. В освітньому процесі закладів вищої технічної освіти (ЗВТО)
викладач має організувати роботу так, щоб студенти вчилися об’єктивно
сприймати навколишню дійсність, справлялися зі складними завданнями,
обирали вдалі способи вирішення проблем, вчилися обстоювати власну думку,
вміли її формулювати, аргументувати, обговорювати з іншими людьми,
поглиблювали власні судження й висновки.
Інноваційні процеси у розвитку нафтогазової галузі, пов’язані із
впровадженням світових досягнень науки, техніки і технологій, сьогодні чітко
зумовлюють

необхідність

відповідної

підготовки

фахівців

інженерного

профілю. У ринкових умовах розвитку нафтогазових підприємств діяльність
інженера-нафтовика пов’язана з розробкою і впровадженням у виробництво
нових видів нафтопродуктів, пошуком інноваційних технологій в нафтогазовій
галузі, розробкою і впровадженням обладнання, що має відповідати сучасним
умовам ресурсо-, енергозбереження, безпеки та якості.
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Інженер нафтогазової галузі покликаний володіти цілісною системою
професійних знань, умінь, навичок, мати досвід професійної діяльності, бути
готовим до вирішення виробничих творчих завдань, виявляти інтелектуальні,
духовно-моральні, творчі здібності. Такі високі вимоги до кваліфікації
сучасного фахівця нафтогазової галузі зумовлюють необхідність належного
відображення їх пріоритетів у системі вищої технічної освіти.
Проблема професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в Україні
розглядалась

переважно

організаційного,

в

контексті

історичного,

аналізу

соціально-економічного,

культурологічного,

психологічного,

соціологічного напрямів, у той час як порівняльно-педагогічні дослідження
професійної підготовки інженерів нафтогазової галузі у зарубіжних країнах у
вітчизняній педагогічній науці, на жаль, узагалі не вивчалася.
Аналіз наукових праць дав змогу виявити, що проблема розвитку
особистісної готовності фахівців досліджувалася з позиції психофізичного
(П. Анохін, Ю. Олександровський та ін.), когнітивного (М. Козяр, В. Розов та
ін.), соціально-психологічного (Л. Орбан-Лембрик, О. О. Романовський та ін.),
діяльнісного (С. Герасіна, М. Дяченко, Л. Кандибович та ін.) та гуманістичного
(Г. Маррей,

А. Маслоу,

К. Роджерс

та

ін.)

підходів.

На

засадах

психофізіологічного підходу особистісна готовність до професійної діяльності
розглядалася в контексті взаємодії регуляторних і саморегуляторних механізмів
поведінки людини, формами відображення яких є свідомість, самосвідомість і
вольові якості індивіда.
Когнітивний підхід передбачає взаємозв’язок саморегуляторних механізмів
поведінки особистості із внутрішніми розумовими процесами, зокрема з
пізнавальною активністю. Відповідно до соціально-психологічного підходу
особистісна

готовність

формується

з

урахуванням

комунікативних,

перцептивних, інтерактивних здібностей, самостверджувальної комунікативної
поведінки у професійній діяльності. Відповідно до гуманістичного підходу
провідною ознакою особистісної готовності майбутнього інженера-нафтовика є
духовна,

мотиваційна

спрямованість,

ціннісні

орієнтації

особистості.
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Діяльнісний підхід аргументує важливість урахування можливостей фахівця до
виконання функціональних обов’язків певного виду діяльності у різних умовах.
Розвиток таких можливостей потребує врахування професійних вмінь, навичок,
досвіду виконання професійних дій фахівця.
Особистісну готовність до професійної діяльності Н. Гуменюк (2012, с. 53)
трактує як динамічне внутрішньо-психологічне утворення, що характеризується
мотиваційно-потребовою спрямованістю, інтелектуальними, комунікативними
здібностями, уміннями, навичками, змобілізованістю емоційно-вольових зусиль
для вирішення професійних завдань. Виняткової важливості у формуванні такої
готовності набуває створення психолого-педагогічних умов, спрямованих на
оптимізацію професійного розвитку особистості фахівця.
Розглядаючи підготовку фахівців для нафтогазової галузі як важливу
складову неперервної професійної освіти, освіти дорослих, як потужну
складову розвитку людських ресурсів і враховуючи міждисциплінарність
порушеної проблеми, доцільно аналізувати її дослідження у психологопедагогічних працях вітчизняних і зарубіжних учених за такими напрямами:
– інтеграційні і глобалізаційні процеси в освіті, різні аспекти сучасної
освітньої політики, підготовка інженерів нафтогазової галузі й педагогічного
персоналу в економічно розвинених країнах світу – Австрії, Великій Британії,
Німеччині, Норвегії, Польщі, США, Канаді та ін. (Н. Абашкіна, Н. Авшенюк,
О. Антонова, Л. Антонюк, Н. Бідюк, К. Біницька, О. Бочарова, С. Вітвицька,
О. Голотюк, Т. Десятов, Л. Дзевицька, О. Дубасенюк, Т. Зданюк, Г. Кемінь,
К. Корсак,

Т. Кошманова,

О. Матвієнко,

Н. Мукан,

Т. Парфенюк,

Л. Пуховська,

О. Локшина,

А. Максименко,

М. М’ястковський,
Н. Пиж,

О. Огієнко,

А. Сбруєва,

А. Марчук,
А. Парінов,

В. Третько,

Б. Ускова,

М. Чепіль, В. Чурсіна, С. Шандрук, І. Шемпрух, О. Шийка та ін.);
– проблеми неперервної освіти (Б. Вульфсон, С. Гончаренко, І. Зязюн,
В. Кремень, В. Луговий, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.);
– вплив глобалізаційних процесів на розвиток освіти (В. Андрущенко,
В. Кремень, Н. Лавриченко, В. Огнев’юк, О. Сухомлинська та ін.);
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– проблеми професійної підготовки студентів (К. Власенко, Н. Гловин,
І. Горчакова,

В. Клочко,

Т. Крилова,

В. Моляко,

А. Найн,

С. Панькіна,

П. Романов, О. Скаф, Г. Токмазов та ін.);
– зміст і форми організації професійної підготовки інженерів у закладах
вищої освіти (О. Анонов, Т. Білоусова, І. Мархель, А. Нізовцев та ін.);
–

формування

інженерного

мислення

(І. Битинас,

С. Кирилащук,

Д. Чернишова, М. Шубас та ін.);
–

адаптація

інженерів

до

нових

умов

професійної

діяльності

(С. Казьмірчук, В. Конопльов, І. Ліпатов, В. Штифурак, Т. Щербан та ін.);
– професійна культура та компетентності майбутніх інженерів (Р. Гуревич,
В. Воронцова, І. Колесникова, Н. Крилова, Г. Ларіонова та ін.);
– інтегрування змісту інженерної освіти у закладі вищої технічної освіти
(В. Британ, А. Величко, П. Дарвалл, В. Іваненко, Л. Климашевський, Ж. Мартін,
А. Майоров, А. Мелецінек, О. Потап, З. Пудловський, А. Рожков, Л. Сахарчук,
А. Сотов, А. Ясев та ін.);
– проблеми науково-професійної діяльності молодого інженера та його
фахової підготовки (О. Коваленко, В. Ледньов, В. Лозовецька. П. Лузан,
В. Манько, А. Мелецінек, Ю. Нагірний та ін.);
–

проблеми

(Ю. Зіньковський,

вдосконалення
В. Кулешова,

освітнього
Г. Півняк,

процесу
С. Рєзнік,

в

ЗВТО

України

О. Г. Романовський,

І. Сопівник, Л. Товажнянський та ін.);
– проблеми розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців до
професійної

діяльності

в

освітньо-виховному

процесі

з

позиції

психофізіологічного (П. Анохін, Ю. Олександровський та ін.), когнітивного
(М. Козяр, В. Розов та ін.), соціально-психологічного (Л. Орбан-Лембрик,
О. О. Романовський

та

ін.),

діяльнісного

(С. Герасіна,

М. Дяченко,

Л. Кандибович та ін.) та гуманістичного (Г. Маррей, А. Маслоу, К. Роджерс та
ін.) підходів;
– теоретичні засади професійної діяльності інженера та особливості його
підготовки (С. Артюх, Н. Брюханова, Е. Зеєр, О. Коваленко, А. Нізовцев та ін.);
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– педагогічні аспекти успішного й ефективного викладання інженерних
дисциплін (С. Артюх, В. Бєлікова, О. Бєлова, Г. Ізюмська, О. Коваленко та ін.);
– сучасні навчальні технології формування професійних компетенцій в
системі підготовки інженерних кадрів (В. Аванесов, В. Балаба, Р. Дідик,
О. Кекконен, В. Кершенбаум, Ю. Петраков, С. Сігова та ін.);
– методики навчання технічних і спеціальних дисциплін (Н. Брюханова,
В. Богданов, К. Гомоюнов, А. Нізовцев, Н. Удалов та ін.);
– організацію самостійної роботи та її роль у підготовці фахівців
технічного профілю (І. Бендера, Н. Голуб, В. Тюріна та ін.);
– застосування професійних знань майбутніми інженерами у виробничих
умовах (Б. Арпентьєв, Т. Дмитренко, М. Лазарєв та ін.);
– розвиток післядипломної освіти (Є. Бочарова, С. Кісь, В. Крижко,
А. Кузьмінський, М. Пахомова, Л. Покроєва, А. Тряпіцин, Є. Швець та ін.);
– теоретико-методологічні й практичні аспекти розвитку персоналу
(Є. Ахромкін, В. Базилевич, Г. Беккер, Д. Богиня, І. Бузько, О. Грішнова,
Дж. Джой-Метьюз, М. Дороніна, С. Дятлов, А. Кібанов, А. Колот, Д. Манкін,
Я. Мінсер, Г. Назарова, Т. Оболенська, В. Савченко, Р. Свансон, П. Сенге,
Є. Чернявська, А. Чухно, І. Швець, Л. Туроу, П. Форсайт, С. Шекшні, Т. Шульц
та ін.);
– вплив євроінтеграційних процесів на розвиток інноваційної діяльності
підприємств

(О. Амоша,

А. Гальчинський,

В. Геєць,

О. Білорус,

В. Будкін,

Д. Гончаренко,

О. Гребельник,

І. Бураковський,
Б. Данилишин,

Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, Ю. Мацейко, О. Мних, С. Мочерний, В. Сіденко,
О. Скаленко, В. Тарасевич, А. Філіпенко, Ю. Шишков, С. Юрій та ін.);
–

інтелектуальний

потенціал

нафтогазової

галузі

(М. Данилюк,

І. Данилюк-Черних, Ю. Колбушкін, С. Кулакова, О. Лапко, Н. Мамонтова,
Я. Мандрик, Д. Тимошенко, Е. Швидкий та ін.);
–

організація

безперервної

освіти

персоналу

нафтогазової

галузі

(А. Андибур, І. Данилюк-Черних, С. Кісь, Є. Крижанівський, Я. Мандрик,
В. Петренко та ін.);
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– проблеми і шляхи реформування вищої освіти нафтогазового профілю
(М. Галущак, Д. Дзвінчук, Ф. Козак, Є. Крижанівський, Р. Яремійчук та ін.);
– людські ресурси як чинник конкурентоспроможності компанії (В. Балаба,
Б. Генкін,

Н. Макашева,

Є. Нехода,

В. Петренко,

О. Прихач,

О. Фадєєв,

Т. Чумаков, О. Череповіцин та ін.);
– роль персоналу у підвищенні конкурентоспроможності компаній
(І. Данилюк-Черних, Л. Нестеренко, А. Чернякова, Е. Швидкий та ін.);
– питання становлення, розроблення, застосування та подальшого
вдосконалення

системи

стандартизації

нафтогазової

галузі

України

(А. Андрієвський, М. Карпаш, О. Карпаш, Н. Тацакович, П. Хомик та ін.);
–

особливості

інтеграції

освіти

в

межах

геополітичних

регіонів

(Є. Бражник, О. Олейникова, П. Сікорський та ін.);
– корпоративна культура (К. Гнезділова, Н. Завацька, Н. Наконечна,
Г. Товканець, Е. Шейн та ін.).
У контексті наукового пошуку значний науковий інтерес викликають
результати зарубіжних досліджень з таких проблем:
– фахова підготовка інженерів нафтогазової галузі [Дж. Бейнон (J. Beynon),
Т. Вільямс (T. Williams), Н. Волкер (N. Walker), А. Лідгетт (A. Lidgett), А. Патіл
(A. Patil), І. Сандрія (I. Sandrea), М. Хоул (M. Hole), Д. Чан (D. Chan)];
– міждисциплінарність у професійній підготовці майбутніх інженерів
[Т. Гроссман (T. Grossman), Дж. Клейн (J. Klein), Р. Куртсвейл (R. Kurtsveil),
К. Лайєлл (С. Lyall), А. Левін (A. Levin), К. Ліндвіґ (К. Lindvig), Е. МакГрат
(E. McGrath),
(R. Meeth),

Л. Меґхер
В. Невелл

(L. Meagher),
(W. Newell),

В. Мейвілл

А. Репко

(W. Mayville),

(A. Repko),

Р. Міт

М. Тeрвeйнен

(M. Tarvainen)];
– розвиток європейських університетів [Ф. Альтбах (Ph. Altbach), С. Еверс
(C. Evers), Дж. Ківс (J. Keeves), В. Міттер (W. Mitter), Дж. Волкер (J. Walker),
О. Фултон (O. Fulton), Т. Хусен (T. Husen)];
– особливості курикулумів дисциплін [Х. Джекобс (H. Jacobs), А. Левайн
(A. Levine), Дж. О’Нілл (G. O’Neill), Р. Пітерс (R. Peters), П. Хірст (P. Hirst)];
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–

інтернаціоналізація

Ф. Альтбах

інженерної

(Ph. Altbach),

М. Ван дер Венде,

X. де Віт,

освіти

E. Бiркенс,
М. Діксон

[Дж. Айгнер

(J. Aigner),

Ч. Броуден

(Ch. Broaden),

(M. Dixon),

Ю. Зіятдінова

(J. Ziiatdinova), К. Крістенсен (C. Christensen), Д. Мітчел (D. Mitchel), Р. Найду,
Дж. Найт (J. Knight), Д. Салми, Дж. Сутар, Дж. Фіелден (J. Fielden), Д. Хастінгс
(D. Hastings), Р. Скотт (R. Scott), У. Тейчлер (U. Teichler)];
– розвиток людських ресурсів [М. Армстронг (M. Armstrong), М. Гладуелл
(M. Gladwell), Б. Екселрод (B. Axelrod), Е. Майклз (E. Michaels), Х. ХенфілдДжонс (H. Handfield-Jones)];
– мотивація, методи і прийоми заохочення до професійного розвитку та
самоосвіти [Е. Деці (E. Deci), В. Мілмен (V. Milman), Г. Олдхем (G. Oldham),
Р. Райан (R. Ryan), Ф. Сангер (Ph. Sanger), К. Сміт (K. Smith), Р. Хекмен
(R. Hackman), М. Хітт (M. Hitt) та ін.].
Важливий внесок у розвиток філософії освіти зробили видатні німецькі
вчені і педагоги. Біля джерел виникнення філософії освіти в її сьогоднішньому
вигляді важливе місце належить працям німецького філософа В. Дильтея, який
заклав основи гуманітарної філософії освіти. У цьому напрямі філософії освіти
виокремлено дві основні тези: “педагогіка – це не наука, а мистецтво” і
“неможливо ділити об’єкт і суб’єкт” (Mul, 2013, c. 74). Найбільш яскравим
сучасним представником цього напряму філософії освіти можна назвати
відомого бразильського педагога, засновника так званої діалогічної педагогіки
П. Фрейре, який зазначав, що: “Людське існування не може бути безмовним,
воно також не може бути вигодуване фальшивими словами – тільки справжніми
словами живиться істинно людське існування, словами, за допомогою яких
люди змінюють світ. Існувати по-людськи – означає самому називати світ і
змінювати його” (Пошевалова, 2005, с. 12).
Педагогічна наука постійно перебуває у пошуку нових форм і методів
навчання, аби підготувати суспільство до вирішення тих гуманітарних та
науково-технічних чи екологічних проблем, про появу яких ще не підозрює
навіть більшість науковців, але які практично щодня постають перед людством.
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На думку деяких сучасних дослідників, посилений інтерес до філософської
проблематики освітньої діяльності викликаний, передусім, об’єктивною і тепер
уже усвідомленою суспільством роллю освіти в рішенні глобальних проблем
(Зязюн, 1997, с. 8). Освіту починають розглядати як стратегічно важливу галузь
життя суспільства. Як фундаментальна умова здійснення людиною своїх
громадянських, політичних, економічних і культурних прав освіта визнається як
найважливіший чинник розвитку і посилення інтелектуального потенціалу
нації, гаранта її самостійності і міжнародної конкурентоспроможності. Якісна
освіта сприяє розвитку демократії і громадської солідарності завдяки тому, що
формує в суспільстві відносини терпимості і милосердя, виховує добре
поінформованих громадян, якими нелегко маніпулювати за допомогою
демагогії і гасел (Лутай, 2007, с. 19).
Згідно

з

принципом

системності

вища

освіта

зарубіжних

країн

аналізувалася як компонент у системі вищої освіти європейського простору, як
система, що складається з ряду компонентів. Університети зарубіжних країн як
провідні ЗВО розглядалися її компонентами, а професійна підготовка фахівців
для

нафтогазової

галузі

–

компонентом

університетської

педагогічної

діяльності, що має ознаки системності.
Отже, здійснений аналіз джерел свідчить про багатодисциплінарність,
багатоаспектність і складність проблеми професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі, а водночас про міждисциплінарність питань, пов’язаних з
нею. Тож цілком виправданою є підвищена увага світової науки до її
економічних, культурологічних, психологічних аспектів. Бібліографічний аналіз
дає змогу говорити про наявність у літературі достатнього матеріалу для
обґрунтування теоретичних засад ефективної підготовки фахівців нафтогазової
галузі та її практичної організації й удосконалення в нафтогазових компаніях.
Водночас зазначимо, що незважаючи на теоретично обґрунтовані
концептуальні засади питань професійної підготовки нафтовиків, поза увагою
дослідників залишилося чимало проблем. Усвідомлення того, що вдосконалення
професійних навичок фахівців для нафтогазової галузі стає важливою умовою
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економічного прогресу, спрямовує дослідження у вітчизняній науці, головним
чином на економічні аспекти професійної підготовки інженерів, залишаючи
поза увагою психолого-педагогічні питання професійної підготовки нафтовиків.
1.2. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток освіти нафтогазового
профілю
Глобалізація суспільного розвитку об’єктивно спричинена стрижневими
загальноцивілізаційними тенденціями, що з’явилися в останні десятиріччя XX
та усталюватимуться у XXI ст. У кожній державі сьогодні суспільство стає
більш особистісно центристським. Індивідуальний розвиток людини за таких
умов є головною передумовою подальшого розвитку суспільства. Тому
найпріоритетнішими сферами в XXI ст. стають наука і освіта. Спрямованість
освітнього процесу потребує корекції. Традиційно це зводиться до засвоєння
студентом певної суми знань та їх відтворення під час різних форм контролю.
Сучасний, а тим більше майбутній, висхідний динамізм зміни знань, інформації,
технології означає, що навчити людину один раз і на все життя неможливо. Рано
чи пізно вона втратить конкурентоспроможність, стане функціонально
недієздатною. Постала потреба розвитку у людей вміння навчатися впродовж
цілого життя, що і є найважливішою функцією освітнього процесу та докорінно
впливає на зміни в освіті, а особливо у вищій освіті, оскільки саме вона є
проміжною і завершальною ланкою між шкільною освітою та виробництвом. Зі
зміною освітньої парадигми з авторитарної на толерантну, з суб’єктно-об’єктної
на суб’єктно-суб’єктну, тобто особистісно-орієнтовану, здійснюються інші
демократичні зміни – стіни закладів вищої освіти залишають самодостатні
люди, які володіють необхідними компетентностями та кваліфікаціями,
спроможні свідомо та ефективно діяти в різних сферах життєдіяльності
суспільства.
Процеси глобалізації та інтеграції зумовлюють найактуальніші виклики
сьогодення (інноваційний, екологічний, міграційний), що апріорі виходять за
межі

окремо

взятої

держави

і

потребують

уваги

всього

світового
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співтовариства. Вирішення і врахування зазначених вище викликів – одне з
головних завдань сучасної інженерної діяльності та інженерної освіти.
Глобалізація та інтеграція виступають рушійними силами модернізації
національних систем навчання нафтогазового профілю, у розвитку яких
сьогодні знаходять вияв такі оптимально знакові тенденції:
– стрімкий розвиток та інтернаціоналізація світового ринку освітніх послуг
за рахунок академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу;
– формування інноваційних кластерів, що зосереджуються довкола ЗВО
дослідницького і підприємницького типу, в яких значний відсоток становлять
програми інженерної освіти (Smith, 2001, с. 313);
– оптимізація напрямів університетської підготовки і системи підвищення
кваліфікації і перепідготовки персоналу для нафтогазових підприємств;
– поява нових, гібридних форм навчання, що поєднують традиційні і
віртуальні дистанційні форми навчання;
– забезпечення сумісності національних систем освіти різних країн.
Україна також приєдналася до процесу переорієнтації національної освіти
на компетентнісні засади, оскільки це насущна вимога часу, а не чергова мода.
Проблемам компетентностей в освіті присвячено багато праць науковців як в
Україні (О. Біла, Т. Гуменникова, О. Гура, Н. Кічук, О. Локшина, В. Тюріна), так
і за кордоном (І. Зимня, Дж. Кліффорд, В. Краєвський, С. Торп, Е. Шорт).
Потребу впровадження компетентнісного підходу було проголошено на
засіданні Ради ЄС у 2000 р., де наголошувалося, що “кожен громадянин має
оволодіти

навичками,

потрібними

для

життя

та

роботи

в

новому

інформаційному суспільстві” (Ніколаєва, 2003, с. 7). Рада звернулася до державчленів та Європейської комісії з пропозицією розробити довідкову систему
новітніх базових навичок для реалізації ідеї “навчання упродовж життя”, яка б
охоплювала: навички володіння інформаційно-комунікаційними технологіями
та іноземними мовами, технологічною культурою, підприємливістю та
соціальні навички (Там само, с. 8).
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За С. Рибаковим (2017), “компетентнісний підхід – це підхід, який зміщує
акцент з процесу навчання на результат освіти, до того ж в якості результату
береться не сума засвоєних знань, а здатність людини діяти в різних
проблемних ситуаціях”. Низка компетентностей, які мають бути сформовані у
студента ЗВО, ще не визначена остаточно, так само як і поняття компетентність.
Але за основу поняття “компетентна людина” береться здатність людини бути
відповідальною за прийняття вирішень проблем, які виникають, навчатися
впродовж усього життя, виявляти самостійність у постановці та вирішенні
певних завдань. Для кожного предмета важливим є визначення сутності поняття
“компетентність”. Так, під час вивчення іноземної мови необхідно формувати
навички іншомовних компетентностей, що є важливими у підготовці фахівців,
які здобувають освіту нафтогазового профілю. Доцільно впроваджувати
міжпредметні

міжциклові

зв’язки

в

практику

роботи

в

командах,

індивідуалізацію педагогічних зусиль та орієнтацію на проєктно-орієнтовану
іншомовну діяльність за фахом.
У “Європейській довідковій системі ключових компетентностей для
навчання упродовж життя” (Key Competences For Lifelong Learning. European
Reference Framework, 2007) перелічується ряд найважливіших компетентностей,
необхідних для навчання впродовж життя, серед яких на першому місці –
компетентність

“спілкування

іноземними

мовами”.

Ця

комунікативна

компетентність охоплює головні навички для спілкування іноземною мовою і
ґрунтується на здатності розуміти, висловлювати та інтерпретувати думки,
почуття й факти усно й письмово (слухання, говоріння, читання та письмо) у
відповідних соціальних контекстах згідно з бажаннями та потребами індивіда.
Спілкування іноземними мовами потребує навичок міжкультурного розуміння.
Рівень володіння цією компетентністю кожною особою в основному
варіюватиметься між цими чотирма мовленнєвими навичками залежно від
мови, середовища та потреб або інтересів.
Зв’язок технічних наук з економікою і бізнесом перетворює всі грані
суспільного життя, в тому числі й інженерні знання. Могутня хвиля
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переорієнтації науки на технологію і прикладні дослідження розпочалася в
США у 70-ті рр. минулого століття і, образно говорячи, “високими хвилями”
пройшлася по всьому світу. Саме в ті роки економічна стратегія трьох “Е”
(Енергетика, Екологія, Експорт) зумовила зацікавленість великого бізнесу в
інвестиціях у високі технології, і, як наслідок, у просуванні товарів і послуг,
яких раніше ринок не знав. Багато молодих талановитих дослідників змушені
шукати роботу в інноваційних лабораторіях фірм, де в силу специфіки бізнесу
панує конкуренція, успіх і кар’єра (Guruz, Zimpher, 2011). Технологічна
революція в комунікаційних технологіях привела до доступності величезних
обсягів інформаційних ресурсів, викликавши вкрай суперечливі тенденції: з
одного боку, виникли можливості для світової інтеграції науки, а з іншого –
соціалізація наукових знань у мережі спричинила профанацію самих знань і як
наслідок знецінення наукової праці в суспільній свідомості.
Переорієнтація світового співтовариства на глобальну економіку зумовлює
необхідність в основу економічного і культурного розвитку країни закладати
інноваційний

розвиток

і

“проривні”

технології,

які

забезпечуватимуть

конкурентоспроможність країни. Культуру знань починає підміняти культура
пошуку, випередження та оновлення, іншими словами, проєктна діяльність.
Глобалізація та орієнтація на інтенсивний винахід високих технологій ставлять
особливі вимоги до праці інженера, до компетенцій якого належить:
розвиненість комунікативних здібностей, уміння працювати в мережі і
глобальних командах, організаційні здібності менеджера, знання іноземної мови
як громадянина світу. Багато університетів прийняли орієнтовану на
інноваційну

діяльність

концепцію

CDIO

–

планування

(Conceiving),

проєктування (Designing), створення (Implementing) і застосування (Operating)
(Кроули, Малмквист, Остлунд, Бродер, Эдрем, 2015). Згідно з концепцією CDIO
(Додаток М), необхідно готувати інженера-бізнесмена, який знає як саме
планувати, проєктувати, створювати і застосовувати складні інженерні системи,
розуміє принципи бізнесу. Під час професійної підготовки згідно з цією
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концепцією вирішальну роль відіграє чітко регламентоване оцінювання
результатів освітнього процесу, який все більше і більше автоматизується.
У реформуванні науки та освіти в Україні в основу покладено концепцію
“результативного підходу” (“бізнес-підходу”), згідно з якою в управлінні
дослідницькими та освітніми процесами все можна прорахувати (ОрловаКурилова, 2017, с. 186). Наприкінці ХІХ ст. з’явилася перша концепція
управління Ф. Тейлора (F. Taylor), орієнтована на виробництво, якою було
зігноровано психологічні чинники. Пізніше з’явилися різні школи управління, і
врешті-решт дійшли до створення системних концепцій управління (Карпов,
2005, с. 16–18). Ідеї Тейлора знову стали затребуваними в ХХІ ст. на хвилі
інформаційно-комунікаційних

технологій

як

реакція

“академічних

професіоналів” на вторгнення “повільної науки” (Абрамов, Груздев, Терентьев,
2016, с. 63). З точки зору академічної спільноти, інтенсифікація і чітка
регламентація наукових досліджень від “економіки знань” загрожує втратою не
тільки фундаментальної науки, а й науки та освіти загалом як творчих галузей з
виробленим історією етосом науки. Проблема “повільної науки” в умовах
інформаційно-комунікаційних технологій породжує нові питання наукової
раціональності, пов’язані з можливістю інтелектуальної праці в прискорених
режимах (Там само, с. 64).
Сучасне суспільство спостерігає швидке старіння інформації, в результаті
чого спеціальні професійні знання фахівців швидко втрачають свою значущість.
Дослідники зазначають (Кекконен, Сигова, 2011, с. 84), що період оновлення
професійних знань у технологічних галузях становить 3 – 5 років, і впродовж
цього періоду відбувається знецінення професійних знань фахівця до однієї
третини. Зазначені процеси є глобальними тенденціями в сучасній освіті, що
спричиняють створення нових парадигм і підходів (Валехов, 2011, с. 50). У наш
час головне завдання освіти нафтогазового профілю полягає не стільки у
передачі знань майбутнім інженерам, скільки у формуванні здатності до
подальшого самостійного оволодіння новими знаннями, можливо, зовсім не
відомими під час навчання майбутніх фахівців у ЗВТО.
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Процеси глобалізації і цифровізації породжують безліч проблем, які
безпосередньо знаходять відображення на рівні знань, у тому числі й
інженерних. Зникають професії та інженерні кадри, що опинилися за межею
“модерніті”. Високотехнологічна промисловість з автоматизованими системами
управління

для

свого

обслуговування

потребує

кваліфікованих

кадрів

інженерних і технічних працівників. Економічно затребуваною стає інженерна
еліта, масове вивільнення інженерного персоналу, як і в багатьох інших
професіях, спричиняє гострі соціальні проблеми.
Прискорене інноваційне перетворення техносфери, що забезпечує людству
комфорт і матеріальні блага, має зворотний бік – глобальні ризики і планетарні
загрози, що наростають. Є проблеми глобального суспільства, позитивне
вирішення яких залежить від інженерної діяльності. Термін У. Бека (U. Beck)
“глобальне суспільство ризику” міцно ввійшов у науковий обіг (Бек, 2000). В
умовах динамічного інноваційного розвитку ще поглиблюється розрив між
передбачуваними ризиками і загрозами. З 90-х рр. ХХ ст. почали набувати
актуальності передбачення планетарно-глобального, системного характеру:
один тип ризику зумовлює появу іншого.
До глобальних ризиків належать екологічні, економічні, соціальні,
технологічні, інформаційні, загрози національної і міжнародної безпеки,
екзистенційні ризики тощо. З екологічних ризиків перше місце займає проблема
зміни

клімату.

З-поміж

економічних

ризиків

виокремлюють

загрози

макроекономіці, які безпосередньо провокують соціальні ризики зростання
безробіття, соціальної і політичної напруги. Геополітичні ризики загрожують
світовій спільноті і ресурсам планети. Прагнення окремих країн стати бодай
відносно незалежними в галузі економіки викликає реальні проблеми в умовах
міжнародного розподілу праці.
Технологічні

ризики

породжують

екологічні

і

соціальні

загрози

планетарного масштабу. Наприклад, механічні вібрації потужних машин (атомні
та гідроелектростанції) та автомобільний транспорт спричинили явище, яке
геофізики назвали “техногенною вібраційною ерозією літосфери” (Капустян,

61

2003, с. 215). Основна проблема технологічної раціональності полягає в слабкій
прогностичній здатності, неможливості передбачити наслідки запуску нових
процесів в складному саморозвивальному техно-природному середовищі.
Сьогодні в науковий і правовий обіг введено поняття “накопиченого
екологічного збитку” (Герасимова, 2018, с. 7). Катастрофи з категорії подій
переходять у категорію процесів. Проблеми суспільства глобального ризику
обговорюються в інженерному співтоваристві відповідно до розуміння завдань
технічної творчості в контексті технологічного чи технократичного підходу.
Технократичний дискурс опирається на логіку саморозвитку техносфери, який
на сьогоднішній момент є досить потужним у всьому світі (Герасимова, И. А. и
др., 2017). Культура ресурсоефективності передбачає вивчення природних
циклічних процесів і розробку технічних систем, базованих на “замкнених
циклах” і відновлювальних ресурсах.
У процесі еволюції паливних епох, завдяки безальтернативності за
критеріями універсальності, доступності та енергоефективності, превалюючі
позиції на енергоринку посіли нафта і природний газ. Енергетичні питання є
вкрай актуальними для економіки України, враховуючи низький рівень власного
видобутку газу і нафти й одночасно її критичну імпортну залежність,
недовикористання при низькій енергоефективності транзитного потенціалу,
експансію

зарубіжних

транснаціональних

корпорацій

на

вітчизняному

енергоринку за відсутності власних конкурентоспроможних нафтогазових
корпорацій.
Нині формування взаємозв’язків та визначення рівня розвитку країни тісно
пов’язано із споживанням енергії. Посилення уваги до нафтогазової галузі
зумовлюється передусім тим, що Україна на сьогоднішній день належить до
числа країн з дефіцитом власних енергоресурсів. Для того, щоб не бути
енергозалежною країною, потрібен розвиток однієї з найперспективніших
галузей – нафтогазової. Незаперечно, що наша держава має значний потенціал
для забезпечення власної енергетичної безпеки. Події останніх років в Україні
та світі виявили потребу в підвищенні енергетичної безпеки та рівня
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забезпеченості держави енергоносіями. Крім того, енергетичний сектор України
був і залишається стратегічно важливим для держави у контексті пошуку
джерел альтернативного енергопостачання з боку європейських партнерів.
Україна має досить вигідне геополітичне становище та є транзитною державою,
що необхідно адекватно використовувати в процесах інтеграції у світову
економічну систему.
Нафтогазова

галузь

України

є

стратегічно

важливою

складовою

національної економіки – суб’єктом господарювання у сфері видобутку нафти і
природного газу, в якому віртуальним чином поєднані процеси від геологічної
розвідки і робіт з поповнення розвіданих запасів сировинних ресурсів,
видобутку копалин, первинної очистки і часткової переробки видобутої
сировини, транспортування, зберігання, повної переробки з виготовленням
кінцевої товарної продукції і послуг. Ця галузь завжди була і залишається
складовою частиною паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК), який
забезпечує ефективне функціонування та сталий розвиток економіки країни,
національну безпеку, підтримує соціальний рівень життя нації (Крижанівський,
2015).
Тривалим і не простим був шлях працівників нафтопромислового
комплексу – від першої заповненої нафтою амфори, знайденої під час розкопок
на Керченському півострові і віднесеної археологами до IV – V ст. нашої ери, і
до сьогоднішньої паливно-енергетичної скрути. На цьому шляху були і етапи
становлення, і бурхливого розквіту наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст., і
розорення та занепаду в періоди світових воєн, і повоєнне відродження, і період
широких пошуково-розвідувальних робіт у другій половині 40-х та 50-х рр.,
результатом яких стало відкриття значної кількості нафтових і газових родовищ
на заході та сході України.
Потреби промисловості та ринку праці ставлять значно вищі вимоги до
підготовки майбутніх професіоналів різних галузей виробництва, серед яких
нафтогазова посідає провідні позиції. У підготовці майбутніх інженерів для
нафтогазової галузі в технічних університетах відбулися значні зміни, зумовлені
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появою нових стандартів, освітніх програм і навчальних планів, тенденціями
розвитку суспільних потреб. Доцільно визначити ефективні способи освітньої
діяльності на майбутнє, коли традиційна роль вищої освіти розширюється,
підвищується її значення у формуванні життєво важливих компетенцій
особистості.
В умовах глобалізації економіки та формування світового ринку
інтелектуальної праці для забезпечення професійної мобільності фахівців
виникла необхідність визначення узгоджених підходів до фахових компетенцій
працівників, які можуть займатися інженерною діяльністю, і вимог до змісту
освітніх програм, за якими забезпечує підготовка інженерних кадрів у вищій
школі (академічна еквівалентність підготовки фахівця).
До авторитетних міжнародних організацій, що займаються сертифікацією
інженерів-професіоналів та й акредитацією інженерних освітніх програм,
належать IEA – Міжнародний інженерний союз (http://www.ieagreements.org),
FEANI – Європейська федерація національних інженерних асоціацій (http:
//www.feani. org), APEC – Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство
інженерних організацій (http://www.apec.org), WA – Вашингтонська угода (http://
www.washingtonaccord.org), IFEES – Міжнародна асоціація інженерних освітніх
товариств (http://www.ifees.net), IPEA – Міжнародна угода по сертифікації
професійних інженерів (http://www.ipea.org) та інші. Україна представлена в
усіх цих міжнародних асоціаціях (об’єднаннях) в ролі дійсного або ж
асоційованого члена.
Доцільно зазначити, що розроблені різними міжнародними організаціями
(FEANI, APEC, WA, IPEA) кваліфікаційні вимоги до фаху “професійний
інженер” (професійна еквівалентність фахівця) близькі за змістом. В основу
вимог покладено критерії відповідності здобутої фахівцем інженерної освіти
нафтогазового профілю акредитаційним вимогам асоціації, а також потенційний
рівень професійних знань здобувача та його досвід практичної інженерної
діяльності. У наш час країнами-учасницями Міжнародної угоди із сертифікації
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професійних інженерів (IPEA) узгоджені і затверджені стандарти щодо
присвоєння статусу “Міжнародний професійний інженер IPEA”.
Узгодження вимог до випускників освітніх програм у нафтогазовій галузі
(академічна еквівалентність фахівця) проводиться в контексті міжнародних
угод: 1) для випускників ЗВО з кваліфікацією “інженер” (engineer), 4 – 5 років
навчання,

залежно

від

якості

підготовки

на

рівні

середньої

освіти

(http://www.wa-shingtonaccord.org) – Вашингтонської угоди (WA, Washington
Accord), 2) для випускників коледжів з кваліфікацією “технолог” (engineering
technologist), 3 – 4 роки навчання (http://www.ieagreements.com/Sydney) –
Сіднейської угоди (SA, Sydney Accord) і 3) для випускників коледжів з
кваліфікацією

“технік”

(engineering

technician),

2

роки

навчання

(http://www.ieagreements.com/Dublin/DublinFoundation.cfm) – Дублінської угоди
(DA,

Dublin

Accord).

Країни-учасниці

Вашингтонської,

Сіднейської

і

Дублінської угод визнають освітні документи, які отримали національну
акредитацію всередині такого співтовариства, що має міжнародну акредитацію.
Європейська федерація національних інженерних організацій (FEANI)
розробила і затвердила стандарти для присвоєння статусу “Євроінженер EURING”. У жовтні 2014 р. до Федерації європейських інженерних асоціацій
приєдналася й Україна (Кірюхін, 2017b, с. 50). Сьогодні FEANI реалізує три
напрями з акредитації інженерних спеціальностей і сертифікації професійних
інженерів:
1) FEANI INDEX, тобто перелік інженерних програм (спеціальностей), які
відповідають стандартам освіти; акредитовані або офіційно визнані на
національному рівні; відповідають європейському рівню і визнані на території
ЄС;
2) Engineering Card (“Паспорт” або “Картка” інженера), кожен власник якої
вноситься в загальноєвропейський реєстр FEANI, що знаходиться в Брюсселі;
3) EUR ING (“Європейський інженер”) – почесний титул, кандидати на
одержання якого зобов’язані мати високоякісну інженерну освіту, багаторічний

65

досвід інженерних досліджень, аналізу та проєктування, а також дотримуватися
професійної етики (Владимиров, 2014).
Отже, рівень фахівця визначається не лише його академічною підготовкою,
а й здатністю до творення нового, досвідом роботи за фахом. Цими
положеннями керуються і європейські об’єднання інженерів у діяльності з
сертифікації фахівців. Відомим законодавцем у цій справі є Федерація
європейських інженерних асоціацій (FEANI), що об’єднує приблизно 350
інженерних і наукових асоціацій 32 європейських країн і майже 4 млн.
професійних інженерів. (Стефанович, 2015, с. 1) Для акредитації інженерних
програм FEANI розробила стандарти інженерних освітніх програм “EUR-ACE”
(European Accredited Engineer – Європейський акредитований інженер)
(Кірюхін, 2017b, с. 49).
1.3. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю на українських землях
Домінуюча технологічна парадигма енергетичного сектору, що посідає
ключове місце в національних, міжнародних і глобальній економічних
системах, сьогодні базується на вуглецевих енергоресурсах. Постійно зростаючі
обсяги міжнародної торгівлі енергоресурсами тісно пов’язують економічні
інтереси корпорацій, держав і регіонів світу. Потреби промисловості та ринку
праці ставлять нові вимоги до підготовки майбутніх професіоналів різних
галузей виробництва, серед яких нафтова і газова посідають провідні позиції.
Вивчення

проблеми

становлення

професійної

підготовки

інженерів

нафтогазової галузі в історичному контексті в Україні, аналіз і узагальнення
накопиченого досвіду дасть змогу з’ясувати закономірності розвитку цієї галузі.
Історію становлення та розвитку професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед них:
І. Артемчук,

З. Вільк,

Ф. Козак,

Є. Крижанівський,

Я. Мандрик, В. Порфир’єв, Е. Френк, Р. Яремійчук та інші.

М. Ладиженський,
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Важливою рушійною силою забезпечення розвитку держави в наш час є
ефективна енергетика, тому небезпідставно енергетичну незалежність завжди
пов’язують з національною безпекою. В енергетичному балансі України понад
60 % займають нафта і газ. Україна, особливо її західні регіони, вважаються
осередком промислового видобування нафти і газу, і загалом нафтогазової
промисловості Європи, яке розпочалося у другій половині ХІХ ст. Розвиток
галузі потребував якісно підготовлених відповідних кадрів із високою
технічною освітою. Саме кваліфіковані фахівці є основою розвитку індустрії,
визначають її обличчя сьогодні і на майбутнє. Усвідомлюючи такий стан справ,
кожна політична влада, яка існувала на наших землях, намагалась вирішувати
питання підготовки фахівців для нафтогазової галузі.
Як відомо з документальних джерел, становлення нафтової індустрії
збіглося в часі з проголошенням автономії Галичини (1861) (Пахолків, 2014).
Сейм відстояв право контролювати нову промислову галузь, утвердивши
пріоритет землевласників на добування нафти й озокериту (останній широко
застосовували як замінник воску). Але ні селяни, ані дідичі активно не виявляли
бажання змінювати свої традиційні заняття і спосіб життя, тому здавали землі в
оренду; спершу – здебільшого єврейським підприємцям із Дрогобича, згодом –
іноземним капіталістам (австрійським, бельгійським, британським, канадським
та ін.).
За статистикою 1897 р. в Галичині було 11 944 професійних робітниківнафтовиків.

Тож

більшість

становив

некваліфікований

пролетаріат

з

навколишніх сіл, підсобні працівники та чорнороби. Небезпечна праця (лише з
1886 по 1900 р. на нафтових підприємствах загинув 261 робітник і 596
скалічіли), побутовий дискомфорт, низький рівень освіти та соціалізації
спричиняли поширення алкоголізму, спонукали робітників і до погромів
(наприклад, єврейський погром 1897 р. у Східниці) (Гауптман, 2017, с. 7). Утім
1886 р. у Бориславі було відкрито спеціальну школу (Додаток Б), з’явилися
робітничі “білі комірці”, здебільшого – поляки. Англійський учений, авторка
дослідження “Нафтова імперія. Візії процвітання в австрійській Галичині”
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Елісон Френк припускає, що візуальним показником вищого статусу був
срібний годинник (Frank, 2005, с. 123). Така деталь вказувала не тільки на
соціальне становище людини, а насамперед на самодостатність його власника.
Найбільший видобуток і переробка нафти та озокериту здійснювалися у
м. Бориславі та на його околицях. Завдяки цьому містечко із середини ХІХ ст.
стало всесвітньо відомим, найстарішим, найбільшим і єдиним у Європі
промисловим центром нафто-озокеритної промисловості.
Як свідчать документальні дані, видобутком нафти Борислав займається
уже впродовж трьох століть. Бориславське нафтове родовище почали
розробляти в 1854 р. 1886 р. тут відкрито гірничу школу, яку 1908-го було
реорганізовано в Державну гірничу та бурильну школу (Додаток Б). У цьому
закладі професійної освіти здійснювалась підготовка керівників свердловин,
промислових майстрів, машиністів й електромонтерів для потреб нафтових
промислів.
У роки Першої світової війни заклад припинив всі свої функції. Тож у
1897–1929 рр. Державну гірничу школу закінчило тільки 388 осіб. 1929 р. тут
розпочали підготовку інспекторів із нагляду за нафтовими свердловинами.
Фахівці працювали на свердловинах, а учні навчались у вільний від роботи час,
що тривало два роки (Нафта і газ Прикарпаття, 2004).
Українське Прикарпаття належить до найдавніших у світі регіонів, де
видобувалися нафта і газ. Промислове видобування нафти тут розпочалося у
1771 р., природного газу – в 1924 р. Уже на початку Другої світової війни на
Прикарпатті функціонувала одна з перших у світі локальна газотранспортна
мережа, завдяки якій природний газ використовували в більше, ніж у десяти
містах Галичини. Провідне місце в Європі за обсягами видобутку нафти і
природного газу, їх транспортування, а також споживання Україна посідала і в
60–70-х рр. минулого століття. Не зважаючи на значне падіння видобутку
вуглеводнів в останні десятиліття, наша країна і сьогодні входить до першої
п’ятірки європейських держав за рівнем видобутку газу, а за обсягами його
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транзиту та потужністю підземних газосховищ займає перше місце в Європі
(Осінчук, Савків, 2017, с. 20–25).
Прогресу нафтогазової галузі сприяли прикладні наукові дослідження
талановитих учених, які зробили вагомий внесок у розвиток основних напрямів
галузі не тільки в Україні, але й в інших країнах Європи та світу. На жаль, в
умовах відсутності власної держави та фахових україномовних наукових
часописів українські вчені друкували свої праці іноземними мовами в
зарубіжних виданнях. Сусідні держави часто прагнули “приватизувати” такі
наукові роботи, вдаючись навіть до зміни прізвищ авторів.
Документальні джерела свідчать, що переважно саме уродженцями
України зроблено значний внесок у розвиток цієї галузі в Австрії, Польщі та
Україні (Осінчук, 2018, 3, с. 40–45.)
На зламі ХІХ – ХХ ст. австрійська система вищої освіти охоплювала вісім
університетів: у Відні, Ґраці, Інсбруку, чеський та німецький університети у
Празі, а також університети у Львові, Кракові та Чернівцях. Було засновано
також сім вищих технічних шкіл і кілька академій. Університетські студії
реалізувалися на восьмирічній гімназійній програмі, технічні студії – на
семирічній програмі реальної школи.
У

галузі

міністерству

викладання
у

Відні,

в

вищі

школи

переважно

адміністративній

та

підпорядковувались

фінансовій

–

крайовим

адміністраціям. Загалом в Австрії було менше вищих шкіл, аніж в інших
країнах з подібною системою публічної освіти. В Німеччині та Швейцарії один
університет припадав відповідно на 2 і 1 млн мешканців, в Австрії – на 3,5 млн
(Пахолків, 2014, с. 290). Частка українців, які становили 13 % населення
Цислейтанії (австрійська половина Австро-Угорської монархії у 1867–1918 рр.,
охоплювала землі, підконтрольні австрійській імперській короні), серед
слухачів австрійських вищих шкіл була невеликою: у 1890 і 1910 рр. відповідно
2,4 % та 2,9 %. Більшість з них навчалася в університетах. В академіях і
технічних школах українців було значно менше.
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До кінця ХІХ – початку ХХ ст. підготовка інженерів здійснювалась у
вищих технічних школах, які згодом були перетворені в інститути. У них
одночасно також досить успішно виконувалися перші науково-технічні
дослідження, закладалися основи технічних наук і відповідних їм навчальних
технічних дисциплін.
В Україні підготовку інженерів здійснювали Львівський політехнічний
інститут

(заснований

у

1844 р.),

Харківський

технологічний

інститут

(заснований у 1885 р.), Київський політехнічний інститут (заснований у
1898 р.), Єкатеринославське вище гірниче училище (засноване у 1899 р., у
1912 р. перетворене на гірничий інститут) (Кузьміченко, 2010, с. 165).
Відповідно до “Схеми народньої освіти У.С.Р.Р”, що була прийнята на
початку 20–х рр., система професійної освіти України поділялася на нижчу
(масову) і вищу професійну школу. До вищої школи були віднесені інститути й
технікуми, до нижчої – навчальні заклади, що готували кваліфікованих
робітників. Для системи професійної освіти України характерним було те, що
кожна група навчальних закладів мала чітко визначену “цільову установку” або
мету своєї діяльності. Як зазначав один із організаторів системи професійної
освіти України, заступник Наркома освіти УСРР, голова Укрголовпрофосвіти
Я. Ряппо, “кожен тип закладу профосвіти має бути завершеним навчальним
закладом, що відповідає певній трудовій кваліфікації. Без професійної цільової
установки і профшкола, і технікум, і інститут – nonsens” (Альберштейн,
Ястржембський, 1929, с. 6). Для системи масової професійної освіти (нижчої
школи) такою цільовою установкою була “підготовка кваліфікованих робітників
у даній галузі господарства та державного будівництва, що мусить охопити
собою всю масу підлітків Республіки від 15 до 17 років, та тих, що пройшли
семилітню школу соціального виховання, як і тих, що її не пройшли, а також
зайнятих в індустріальних та сільськогосподарських виробництвах” (Кодекс
Законів про Народню Освіту УСРР, 1922, с. 891).
Відповідно до цього система нижчої професійної освіти передбачала
розвиток мережі навчальних закладів, в яких здійснювалася б первинна
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професійна підготовка на базі школи соціального виховання; мережі закладів, у
яких робітничу кваліфікацію могли здобути працюючі підлітки і доросле
населення (Профтехосвіта України: ХХ століття, 2004, с. 26). Фактично
передбачалося створення такої мережі закладів нижчої професійної освіти, яка
задовольняла б потреби соціуму, незалежно від рівня освітньої підготовки,
місця роботи, наявності тієї чи іншої кваліфікації.
З 1945 р. в Україні розпочато підготовку робітничих кадрів для
нафтогазової промисловості у школах фабрично-заводського навчання (ФЗН).
Перший такий навчально-професійний заклад запрацював у м. Бориславі, а
трохи пізніше – у Ромнах Сумської області (Додаток Б). У подальшому кількість
цих закладів зростала залежно від поточних потреб виробничих організацій у
кваліфікованих працівниках. У 1960-х рр. школи ФЗН було ліквідовано, а
замість них відкрито професійно-технічні училища (ПТУ) та середні ПТУ
(Мандрик, 2012, с. 80).
У різні роки, залежно від реорганізаційних процесів, у системі управління
нафто- і газовидобувними підприємствами, обсягів виконуваних робіт і потреб
галузі у кваліфікованому робітничому персоналі кількість училищ та учнів у
них і місця їхнього розташування змінювались, удосконалювались навчальні
програми, оновлювався перелік спеціальностей, змінювалась і географія
працевлаштування випускників. Нині потреби нафтогазового комплексу у
технічних фахівцях середньої кваліфікації задовольняє система коледжів,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
Перший на Прикарпатті у повоєнні роки нафтовий технікум було відкрито
1945 р. в м. Дрогобичі (Додаток Б). Він і тепер готує фахівців за
спеціальностями: геологія і розвідка нафтових і газових родовищ; технічне
обслуговування

і

ремонт

обладнання

нафтових

і

газових

промислів;

автоматизація виробничих процесів; експлуатація автоматизованих систем;
переробка нафти і газу тощо.
У червні 1944 р. рішенням Державного комітету оборони СРСР було
створено Одеський нафтовий технікум. Із 1968-го він підпорядкований
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Міністерству газової промисловості, а з часом перейменований на Одеський
технікум газової і нафтової промисловості. Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України № 491 від 24 травня 1997 р. “Про передачу деяких вищих
навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки” технікум
передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Згідно з
наказом МОНУ № 303 від 19 травня 2003 р. “Про реорганізацію Одеського
технікуму газової і нафтової промисловості” він увійшов до структури Одеської
державної академії холоду (Додаток Б). Тут готують молодших спеціалістів
таких напрямів: експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ; монтаж і
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж,
обслуговування засобів автоматизації технологічного виробництва; переробка
нафти і газу тощо.
У 1967 р. наказом Міністерства геології УРСР було створено Полтавський
нафтовий геологорозвідувальний технікум. На виконання розпорядження
прем’єр-міністра України від 12 січня 2002 р. № 5-р технікум передано в
підпорядкування Міністерства освіти і науки України. У складі закладу
функціонує три денних і заочне відділення, а також відділення підвищення
кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів. Навчання здійснюють за
такими затребуваними нині спеціальностями: буріння нафтових і газових
свердловин; обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів;
розвідування

нафтових

і

газових

родовищ;

економіка

підприємства;

експлуатація нафтових і газових свердловин; експлуатація нафтогазопроводів і
газонафтосховищ (Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу. Імена славних сучасників, 2007, с. 17–19).
Особливе значення для українців серед австрійських університетів мали
три, а саме: Львівський, Віденський та Чернівецький. Наступною адресою був
Краків. Із семи вищих технічних шкіл Австро-Угорщини у Галичині існувала
тільки одна – Львівська політехніка. Склалося так, що технічна освіта в
Галичині починається з моменту заміни гімназій, які, правда, мали
гуманітарний характер викладання дисциплін, на технічні реальні школи, які
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надавали практичні знання, необхідні у веденні господарства, бізнесу, торгівлі,
виробництві і т. д. Першу реальну школу у Львові було засновано в 1816 р., тож
із цього моменту можемо вважати, що саме тоді й почалася технічна освіта і
викладання політехнічних дисциплін.
Тривалий час вважалося, що Львівську політехніку було засновано 1844 р.,
коли австрійський уряд шляхом реорганізації утворив Технічну академію у
Львові. Але, коли у 2005 р. Україна приєдналась до Болонського процесу й
університети почали глибше вивчати свою історію, з’ясувалось, що витоки
Національного університету “Львівська політехніка” сягають 1816 р., коли
австрійський імператор Франц І підписав Королівський декрет про створення у
Львові Цісарсько-королівської реальної школи. Про це свідчать документи, які
було знайдено і опрацьовано в архівах України та Австрії (Акт “OstA, AVA,
StNK, Ktn. 685, 124 ex Martio 1816”). В копії оригінального декрету № 78,
підписаного цісарем Францом І 1816 р. зазначено: “Поки що Політехнічного
інституту у Львові нема. Натомість закладається Реальна школа, яка в змозі
зарадити собі із цим завданням. Заклад забезпечить стале і тривале навчання,
стане цариною науки, ремесел, діловодства та фахового викладання. Пізніше
влада у Львові зможе переінакшити (видозмінити) цей заклад освіти” (Бобало,
2016, с. 30). Цей документ є доказом того, що Львівська політехніка одержала
новий статус одного з найстаріших закладів технічної освіти світу і 7 березня
1816 р. є точкою відліку історії цієї інституції. Із 441 відомого технічного
університету Львівська політехніка стала дев’ятою відносно часу створення і
потрапила в десятку перших таких світових закладів технічної освіти (Бобало,
2016, с. 29–38).
У 1772 р. Львів і Галичина увійшли до складу Австрійської імперії. Тоді це
був один з найбільших регіонів як за площею, так і за чисельністю населення
(Пахолків, 2014, с. 258). Загалом в Австрійській імперії рівень освіти на той час
був високим. Закономірно, що цісар Франц І поставив за мету створити у
Львові політехнічний інститут на зразок Віденської політехніки. Це завдання
доручили спеціальній комісії. Хоча ідея імператора була відома, але Надвірна
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комісія усупереч ідеї імператора записала, що про створення політехнічного
інституту у Львові ще зарано говорити, але створення Реальної школи дасть
можливість у майбутньому крок за кроком створити політехнічний інститут.
Відтак рішення про заснування школи, де б вивчали прикладні науки, було
прийняте.
Вивчення архівних документів (Акт “OstA, AVA, StNK, Ktn. 685, 124 ex
Martio 1816”) засвідчило, що надзвичайно виважено в той час підходили до
створення будь-якого закладу освіти: коли саме буде створено, коли відкрито,
хто фінансуватиме, хто викладатиме і хто має право викладати, які оклади
матимуть викладачі. Усе це детально визначалося у відповідних документах.
Основними в Реальній школі були предмети природничо-математичного
циклу. В

обов’язковому

порядку

передбачалося

вивчення

трьох

мов:

англійської, німецької, італійської. Тобто вивчали мови тих країн, які в
промисловій революції найбільше просунулися, куди можна було поїхати
інженерам, випускникам Реальної школи, збагатитися досвідом – зібрати
документи якогось заводу, обладнання, повернутися в Галичину і тут
налагодити виробництво. Утім, в імператора щодо Реальної школи був свій
грандіозний план. Він знав про поклади нафти, які були відкриті в Бориславі, й,
напевно, передбачав великі можливості її використання.
У 1852 р. вперше дослідник Ян Зег виявив таке явище, як крекінг
(розщеплення – переробка) нафти. Саме однією з фракцій, яку він потім
встановив, був гас. Можна переконливо сказати: Львів – батьківщина крекінгу
нафти, батьківщина гасу.
Окрім Львівської політехніки, українці навчалися у гірничих вищих
школах в австрійському Леобені та у чеському Пршибрамі. Проте кількість
українських студентів у вищих технічних школах Цисляйтанії була значно
меншою, аніж в університетах (Пахолків, 2014, с. 259).
З розвитком технічного прогресу та індустріалізації у Галичині зростало
суспільне

значення

Львівської

політехніки

як

осередку

підготовки

кваліфікованих інженерів. У польській газеті “Kurier Lwowski” за 1898 р.
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йшлося про те, що відбулося студентське віче, на якому студенти висували
вимоги до Крайового сейму Галичини стосовно доповнення переліку технічних
спеціальностей, підвищення престижу інженерної професії та врегулювання
надання статусу інженера саме технічним закладам. Студенти вимагали
відмінити практику, відповідно до якої підприємці самостійно могли давати
свідоцтво інженера-асистента будь-якій людині, яка не мала вищої технічної
освіти. Однією з вимог також було надати ректорові право голосу в Сеймі, яке
він отримав 1901 р. Цього ж року Політехніка здобула право надавати ступені
докторів технічних наук, а 1912 р. – титул “Почесний доктор” [(від лат. honoris
causa) – вислів, який додається до назви вченого ступеня або звання, якщо він
присвоєний без захисту; те ж саме, що і “почесний”, наприклад, професор
гонорис кауза, доктор наук гонорис кауза]. Першою цей почесний титул було
присвоєно жінці – всесвітньо відомій Марії Склодовській-Кюрі.
Збільшення глибин свердловин, ускладнення умов буріння, техніки і
технології їх спорудження, видобування нафти поставили на порядок денний
питання про необхідність узагальнення набутого в цій справі практичного
досвіду та розробки науково обґрунтованих норм, правил і технологій ведення
пошуково-розвідувальних, бурових та експлуатаційних робіт. Для цього на
механічному факультеті Львівської Політехнічної школи в 1890 р. створено
кафедру гірництва, на якій започатковано курси: енциклопедія гірництва;
гірництво загальне; гірництво нафтове і глибоке буріння; нафтові статути і
безпека в гірництві та ін. (Коцкулич, Малярчук, 2011, с. 13). Стрімкий і
ефективний розвиток нафтового промислу в Галичині став можливим завдяки
повсякденній наполегливій праці, таланту та розуму людей, які пов’язали своє
життя з цим важким та непересічним видом діяльності, належному
інтелектуальному потенціалу, підготовці відповідних робітничих, технічних та
інженерних кадрів.
У Східній Галичині наприкінці XIX ст. нафтова індустрія розвивалася
надто

бурхливо,

адже

цей

край

забезпечував

нафтою

всю

Європу.
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Кваліфікованих фахівців нафтового промислу не вистачало, особливо вищої
кваліфікації. Назріла гостра проблема підготовки інженерів-нафтовиків.
У 1882 р. на нафтовому конгресі в Перемишлі з ініціативи референта
гірничого округу Л. Сирочинського було прийнято постанову про швидке
запровадження у Львівській політехнічній школі викладання нафтової геології,
вертництва та переробки нафти. Це стало важливим приводом для звернення
Крайового сейму до австрійського уряду в 1882 р., а потім повторно в 1884 р.
щодо запровадження зазначених дисциплін як навчальних і відкриття гірничометалургійного факультету у Львівській політехнічній школі. Австрія на ці
звернення зреагувала своєрідно, запровадивши натомість у 1884 р. викладання
нафтового буріння і переробки нафти та озокериту в гірничих академіях в
Леобені та Пршибрамі.
Однак це не загальмувало розвитку викладацької справи, а навпаки, стало
добрим поштовхом. З огляду на постанову Перемишльського нафтового
конгресу, професор Б. Павловський розпочав у 1882 р. викладання хімічної
технології. У 1885–1888 рр. науковець викладав хімічну технологію нафти та
озокериту на хімічному факультеті. У 1886 р. ним організовано Крайову
науково-дослідну лабораторію для нафтового промислу, що розширило
можливості дослідження технологій та виробничих питань нафтового промислу.
Така потужна діяльність Б. Павловського стала поштовхом для прийняття
рішення сенатом Львівської політехнічної школи щодо відкриття в 1886 р.
дворічного підготовчого курсу для кандидатів гірництва на механічному
факультеті та металургії на хімічному. Випускники курсів готувалися до
подальшого навчання в австрійських гірничих академіях (в Леобені та
Пршибрамі) (Кафедра буріння нафтових і газових свердловин, 2003, с. 24).
Особливою подією в справі підготовки фахівців із нафтового гірництва
став захист дисертації асистентом Р. Залозецьким у галузі технології нафти та
озокериту в 1887 р. та відкриття доцентури з цієї спеціальності в 1888 р.
(Мандрик, 2019, с. 10)
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З ініціативи та за підтримки Крайового уряду сенат Львівської
політехнічної школи звернувся до австрійського Міністерства віросповідань і
освіти щодо затвердження викладання технології нафти та озокериту на
хімічному

факультеті

для

Р. Залозецького

та

нафтового

гірництва

на

механічному факультеті для доцента Л. Сирочинського, що сприяло відкриттю в
1891 р. доцентури нафтового гірництва (Мандрик, 2019, с. 10).
Того ж року Р. Залозецький почав викладати хімічну технологію нафти і
озокериту на четвертому курсі інженерного, хімічного та механічного
факультетів, Л. Сирочинський – на третьому курсі інженерного факультету
(глибоке буріння та експлуатація копалин) і механічного та хімічного
факультетів (гірництво нафти та озокериту). Одночасно Л. Сирочинський
створював музей гірництва нафти та озокериту, залучаючи до співпраці
однодумців і збираючи експонати завдяки особистим контактам у різних
інституціях і подарункам нафтових промисловців. Цікаві лекції Р. Залозецького
і Л. Сирочинського ставали дедалі популярнішими, і ця популярність зростала
разом із розвитком нафтового промислу. Примітно: якщо в 1891 р. лекції
відвідувало 4 студенти, то за дев’ять років їх кількість зросла до 115 (Кафедра
буріння нафтових і газових свердловин, 2003, с. 25).
Визнання викладів Р. Залозецького і Л. Сирочинського дало можливість
сенату Львівської політехнічної школи прийняти рішення про перетворення в
1893 р. дворічного гірничого курсу на трирічний з нафтовим ухилом курс, на
якому, крім загальноосвітніх і загальноінженерних, викладалися спеціальні та
правові дисципліни, зокрема мінералогія, геологія, гірництво нафти та
озокериту, будова машин, хімічна технологія нафти та озокериту, енциклопедія
будівництва,

бухгалтерія,

право

та

державна

адміністрація.

Велика

зацікавленість і значне відвідування цього курсу спонукало клопотати сенат
Львівської політехнічної школи перед австрійським урядом про створення в
1894 р. гірничого факультету, проте згоди на це одержано не було. Однак
петиція школи опосередковано, а розвиток нафтового гірництва безпосередньо
спричинили до того, що австрійський уряд все ж таки дозволив створити в
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1897 р. об’єднану кафедру гірництва. Згідно з оголошеним конкурсом, в якому
взяло участь шість осіб, завідувачем кафедри було обрано фахівця у цій справі
Л. Сирочинського (Кафедра буріння нафтових і газових свердловин, 2003, с. 26).
1898 р. став роком заснування вищої освіти нафтового профілю, коли при
Львівській політехнічній школі (нині Національний університет “Львівська
політехніка”) розпочато підготовку фахівців з вищою освітою для нафтової
промисловості.
У 1911 р. в Політехнічній школі створено кафедру гірничих машин, а в
1917 – нафтовий відділ у складі механічного факультету. 1917 р. на кафедру
гірництва Львівської політехнічної школи для викладання глибокого буріння і
експлуатації нафти було запрошено промисловця і нафтового директора з
Борислава,

гірничого

інженера,

доцента

Ю. Фабіанського.

У

1921 р.

Політехнічну школу перейменовано на Львівську політехніку, в якій у 1922 р.
відкрито кафедру буріння і видобування нафти. Очолив кафедру доцент
Ю. Фабіанський, якому у 1936 р. присвоєно почесне звання професора
Львівської політехніки. Тоді ж почала діяти кафедра буріння нафтових і газових
свердловин як самостійної структурної одиниці.
У 1937 р. на завідування кафедрою буріння і видобування нафти
запрошено технічного директора і довірену особу львівської Акціонерної спілки
“Піонер” С. Паращака, випускника Львівської політехнічної школи. На посаді
професора

Львівської

політехніки

і

завідувача

кафедри

вертництва

і

видобування нафти С. Паращак працював до літа 1941 р.
У 20 – 30-х рр. ХХ ст. тривала дискусія про вимоги держави і суспільства
до рівнів освіти у вищій професійній школі. В ті часи головним у розвитку
вищої школи було завдання: вища школа повинна задовольняти потреби
особистості (студента) і дати йому можливість здобути “широку” професійну
освіту. На її основі випускник мав сам вирішувати, де працювати. Актуальним
було також завдання щодо підготовки “вузького” фахівця для роботи в певній
галузі на конкретне робоче місце. В умовах планової економіки держава
вирішувала проблеми індустріалізації народного господарства. У країні
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здійснювалося величезне будівництво заводів і підприємств, освоєння
незліченних природних багатств, а для цього потрібно було підготувати у вищій
школі значну кількість інженерів і техніків для пошуку, розвідки і розробки
родовищ вуглеводів, проєктування, будівництва, а в подальшому – й
експлуатації

промислових

об’єктів

нафтогазовидобування

і

нафтогазопереробки. Для функціонування галузей народного господарства,
згідно з планами їхнього розвитку, необхідно було підготувати інженернотехнічні кадри, які були б здатні виконувати широкий комплекс робіт.
Дискусія в ті роки завершилася корінною реорганізацією системи вищої
технічної освіти в країні. Було прийнято рішення щодо збереження частини
класичних університетів і педагогічних інститутів у системі Міністерства
освіти, а також щодо створення відповідно до галузей народного господарства
автономної галузевої системи підготовки кадрів. Вона охоплювала авіаційні,
геологорозвідувальні,

гірничі,

медичні,

нафтові,

сільськогосподарські,

текстильні, транспортні, енергетичні та інші заклади вищої і середньої
спеціальної освіти. Уже в 1930 р. в країні було створено і передано у
підпорядкування галузевих міністерств і відомств понад 150 навчальних
закладів (Владимиров, 2014, с. 46). Галузеві міністерства, з огляду на свої
виробничі

завдання,

вирішували,

за

якими

освітніми

програмами

їм

здійснювати підготовку фахівців, які кафедри і факультети відкривати, як
укомплектувати їх кваліфікованими науково-педагогічними кадрами і куди
направляти випускників на роботу.
Друга світова війна перервала освітній процес у ЛПІ. Рішенням уряду
УРСР від 28 серпня 1944 р. роботу цього закладу освіти було поновлено. У
грудні того ж року в структурі інституту створено нафтовий факультет зі
спеціальностями: “Геологія і розвідка нафтових та газових родовищ”,
“Геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин”, “Буріння нафтових
і газових свердловин”, “Машини та обладнання нафтових і газових промислів”,
“Хімічна технологія переробки нафти і газу”, “Економіка та організація
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нафтової і газової промисловості”. Відкриття цих спеціальностей свідчить про
безумовний прогрес галузі.
Діяльність Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка” в сучасних умовах активно спрямовується на розширення своєї
присутності у сфері вітчизняної освіти нафтогазового профілю, незважаючи на
те, що тільки у 2012 р. було створено факультет нафти і газу та
природокористування як окрему функціональну структуру. В університеті є 4
випускні кафедри, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 103
“Науки про землю” (ступінь вищої освіти “бакалавр”), 184 “Гірництво” (ступінь
вищої освіти “бакалавр”), 185 “Нафтогазова інженерія та технології”
(спеціалізації “Обладнання нафтових і газових промислів” та “Видобування
нафти і газу”, ступінь вищої освіти “бакалавр”

і “магістр”). Якщо

проаналізувати динаміку зміни кількості спеціальностей, ліцензованих в
університеті протягом останніх десяти років, то можна констатувати, що
спостерігається приріст більше як на 40 %, зокрема завдяки зростанню
кількості

вузькопрофільних

нафтогазових

спеціальностей

(Звіт

ректора

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,
2017).

Завдяки

університету

вигідному

“Полтавська

географічному
політехніка

розташуванню

імені

Юрія

Національного

Кондратюка”,

яке

характеризується максимальною близькістю до місць ведення активної
виробничої діяльності більшістю суб’єктів господарювання нафтогазової галузі,
він має широкі можливості та перспективи співпраці в напрямі підготовки
фахівців і в інших сферах взаємовідносин. Університет співпрацює з
виробничими підрозділами АТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта”, а також
з

найбільшою

приватною

газовидобувною

компанією

ПрАТ

“Нафтогазвидобування”, яка функціонує у складі енергетичної компанії ДТЕК.
Університет постійно розширює напрями співпраці, які не обмежуються
студентською практикою, а переходять на рівень наукового супроводу
виробничої діяльності.
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З 2012 р. у складі Національного університету “Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка” функціонує Полтавський коледж нафти і газу, заснований у
1967 р. наказом Міністерства геології УРСР як Полтавський нафтовий
геологорозвідувальний технікум. Підготовка ведеться за спеціальностями
“Науки про землю” (спеціалізація “Розвідування нафтових і газових родовищ”),
“Нафтогазова інженерія та технології” (спеціалізації “Експлуатація нафтових і
газових свердловин”, “Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”,
“Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів”),
“Гірництво (спеціалізація “Буріння свердловин”) (Офіційний сайт Полтавського
коледжу нафти і газу, 2018).
На початку становлення інженерної освіти у вищих технічних школах та
інститутах

системно

здійснювалися

науково-технічні

дослідження,

формувалися технічні науки, навчальні технічні дисципліни і методи їх
викладання. Тому функції викладача навчальної дисципліни та інженерадослідника найчастіше уособлювалися в одній людині. Такі викладачі були
ланками зв’язку інженерної діяльності та інженерної освіти, вони й формували
зміст інженерної освіти, визначаючи зміст певних навчальних дисциплін,
логічно і послідовно поєднаних у систему, що стала прообразом навчального
плану.
У ході еволюції в інженерну діяльність виокремилися різні її види, які
відрізняються цілями. Цільова диференціація інженерної діяльності спочатку
привела до виділення винахідництва, конструювання і виробництва, а з
виникненням технічних наук, ускладненням технічних систем і вимог до їх
безпеки для людей і навколишнього середовища – до науково-технічних
досліджень, проектування, операторської діяльності (експлуатація технічних
систем, їх ремонт і технічне обслуговування, а також утилізація і ліквідація
відпрацьованих

технічних пристроїв і їх компонентів).

Диференціація

інженерної діяльності породжувала відповідні зміни у сфері інженерної освіти:
диференціацію і відкриття нових інженерних спеціальностей, створення нових
кафедр, факультетів та інститутів.
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У 1980–1982 рр. в технічній освіті нафтогазового профілю розроблено і
затверджено структуру кваліфікаційної характеристики фахівців. Та складені за
цією структурою кваліфікаційні характеристики не змогли стати основою
формування змісту інженерної освіти. Роботи щодо створення нового покоління
кваліфікаційних характеристик були розпочаті у 1988 р. (Об утверждении
общих требований и основных мероприятий по разработке нового поколения
квалификационных характеристик специалистов с высшим образованием). Нові
кваліфікаційні характеристики за структурою і змістом відповідали основним
принципам методології суб’єктно-діяльнісного підходу.
Отже, професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі пройшла
тривалий і складний шлях: від робітника з середньою освітою до доктора з
найвищим рівнем освіти. Історія створення першої нафтової професії у
Львівській політехніці, тобто початок організованої підготовки нафтовиків у
Галичині, є свідченням того, що наприкінці XIX століття нафтова галузь
розвивалася дуже бурхливо, гостро потребувала кваліфікованих фахівців
нафтового промислу, адже цей край на той час забезпечував нафтою всю
Європу. Саме фахівці цієї галузі були і є основою розвитку індустрії,
визначають її поступ в сучасних умовах і майбутньому. Усвідомлюючи це,
кожна політична влада, яка існувала на наших землях, намагалась розв’язати
питання підготовки виробничого персоналу для нафтогазової галузі. На різних
історичних

етапах

накопичувався

цінний

досвід

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі, усвідомлювалася потреба формування державної політики
щодо розвитку нафтогазової освіти, опрацьовувалися механізми її реалізації з
урахуванням потреб кожної доби.
Висновки до першого розділу
Професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазової галузі у технічних
університетах

України

досліджувалась

як

цілісний,

системний,

багатокомпонентний процес теоретичної і практичної педагогічної діяльності,
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що ґрунтується на своєрідних принципах і згідно з вимогами сучасності
спрямована на підготовку компетентних фахівців.
Поняття

“професійна

підготовка”

розглянуто

як

цілеспрямований,

організований процес оволодіння професією з наперед заданим рівнем
компетенцій. Професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазової галузі
передбачає залучення студентів до професійної діяльності професіонала як
різновиду виробничої і дослідницької, спрямованої на модернізацію і створення
нових технологій, їх розвиток і вдосконалення.
Процес підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі у ЗВТО України
розглядався в органічній єдності із загальноцивілізаційними процесами
становлення інженерної діяльності в конкретних історичних умовах, у зв’язках
політичних,

соціально-економічних,

гуманітарних

аспектів

суспільного

розвитку, де актуальними є процеси модернізації освіти, забезпечення її
демократизації, інтегрованості в європейський і світовий освітній простір,
реалізації на нових технологічних засадах для досягнення високої якості
процесу

професійної

підготовки

та

формування

професіоналізму

і

компетентності інженерів нафтогазової галузі. Принципи і методи дослідження
були невіддільними від його теоретичних засад, які в контексті професійної
підготовки інженерів нафтогазової галузі використовувалися багатоаспектно.
Вони аналізувались через комплекс наукових ідей, положень, концепцій, які
обґрунтовуються у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, що стосуються
різних

галузей

знання

– філософії, історії

України, історії

окремих

європейських країн, історії та філософії техніки, соціології, педагогіки,
порівняльної педагогіки, психології,

інформатики, ергономіки, економіки,

проблем вищої, зокрема університетської освіти тощо.
Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси органічно взаємопов’язані і
спрямовані на розвиток педагогіки вищої школи на засадах міждисциплінарного
підходу. В умовах цих процесів помітно зростає конкурентоспроможність
фахівців нафтогазової галузі, значення етичних засад, моральних цінностей і
принципів; розвиваються професійні навички з метою підтримки інноваційного
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й економічного поступу; поглиблюється спрямування світового і європейського
співтовариства

на

професійний

цивілізаційного

ринкового

розвиток

середовища;

особистості;

реалізацію

формування

міждисциплінарних

проектів, що скорочує шлях до професійної кар’єри; сприяння забезпеченню
зайнятості випускників на основі формування професійних навичок і
заохочення інноваційної діяльності студентів.
Доведено, що основні тенденції розвитку освіти сучасного фахівця
нафтогазової

галузі

відображають

фундаменталізація,

такі

його

практико-орієнтованість,

ключові

характеристики:

міждисциплінарність,

індивідуалізація, гуманізація та інформатизація. Фундаментальність підготовки
майбутнього українського інженера-нафтовика – це непорушна вітчизняна
традиція, її слід розуміти як синтез високої якості інженерної освіти та особисті
якості сучасного фахівця.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких
публікаціях автора: Тимків, 2017b, Tymkiv, 2017с, Tymkiv, 2018b, Tymkiv, 2018d,
Tymkiv, 2019a, Тимків 2020а.
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РОЗДІЛ 2.
ОСОБЛИВОСТІ

ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ

НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У ДОСВІДІ ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У розділі викладено особливості професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі у технічних університетах п’яти високорозвинених країн;
здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі в Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції, США;
узагальнено результати проблеми; виявлено прогресивні і конструктивні ідеї
зарубіжного досвіду.
2.1. Професійна підготовка фахівців для нафтогазової галузі в Австрії
Австрія входить до групи розвинутих країн Європи, має високий рівень
валового національного продукту, вважається одним зі світових лідерів у
багатьох царинах мистецтв, і це значною мірою є заслугою її системи освіти.
Остання – серед найстаріших у Європі, й у минулому неодноразово переживала
як моменти рішучих революційних змін, так і тривалі періоди стагнацій і
сповільнення розвитку.
Австрійська система технічної освіти розвивалася нерівномірно. Великий
вплив на сутнісні зміни мали події у сусідніх країнах, насамперед Німеччині,
яка стала світовим лідером у секторі вищої освіти й наукових досліджень. У цій
країні були створені тогочасний стандарт вищої освіти і найбільш досконала
модель навчально-наукового університету – “берлінська”, що ґрунтувалася на
освітній філософії Гумбольдта. Австрія використала приклад Німеччини під час
створення закладів вищої технічної освіти. Як свідчать літературні і
документальні джерела, наші співвітчизники із Західної України залишили
помітний слід у діяльності освітніх інституцій Австрії ще до Першої світової
війни.
Австрія практикує ліберальний вступ до університетів – володар “матури”
вільно записується на навчання, за винятком вищих мистецьких закладів, де
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передбачено проведення фахового тестування чи іспитів. Навчальний рік триває
з жовтня до червня і складається з двох семестрів та екзаменаційних сесій.
Викладачі мають високий рівень кваліфікації, велику автономію та права
(Ватлин, 2014). Програма поділена на два цикли, що закінчуються іспитами,
успішне складання яких відкриває шлях до продовження занять і/або перехід до
іншого університету. Тривалість навчання в австрійській вищій школі
представлена у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Тривалість навчання і дипломи для головних профілів австрійської
вищої освіти
Профілі, фахи

Тривалість денного навчання (років);
присуджений диплом
1

Технології, інженерія

2

3

4

5

6

7

DI

8
Dr

Точні та природничі науки
M
Dr
Позначення: M – магістр; DI – диплом інженера; Dr – диплом доктора.
Джерело: систематизовано автором на основі Антонюк, Корсак, 2002.
Як бачимо, основним дипломом є магістерський. Для його отримання
вчаться чотири семестри і складають перший магістерський іспит. Успіх
відкриває шлях до продовження (ще 3 – 5 семестрів) та остаточних іспитів.
Лише один студент із десяти вкладається у вказану мінімальну тривалість
навчання. Для інженерів обов’язковим є рік практичної роботи і навіть більше,
тільки після цього дозволяється складати фаховий іспит. Формальна тривалість
докторських студій – чотири семестри, але на практиці вона більша. Перевірка
та затвердження дисертаційної роботи аналогічні українським, однак повноту
всіх повноважень має університет.
Для Австрії другої половини ХХ ст. характерне реформування освіти на
основі поєднання попередніх експериментів і внесення невеликих змін, які не
впливають радикально на діяльність навчальних закладів і мають підтримку
більшості населення.
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У країні з’явилася і розширилася мережа вищих фахових (політехнічних)
шкіл (Fachhochchschulen) на кшталт подібних закладів Німеччини. Це стало
наслідком дискусій у 80-х роках минулого століття, а також багатоаспектного
вивчення досвіду Німеччини, Нідерландів та інших країн. Закон 1993 р.
покладено в основу розгортання програм вищої професійної освіти (Federal Act
on Fachhochschule Programmes). Він визнає суспільну цінність і значення
дипломів

дво-чотирирічних

програм

цих

закладів,

підкреслюючи

їх

еквівалентність стандартним дипломам університетів. Австрія була серед тих,
хто своєчасно відгукнувся на світову тенденцію “професіоналізації” вищої
освіти – значного розширення охоплення молоді 19 – 24 років якісною вищою
освітою через залучення її не до класичних університетів, а спеціалізованих
закладів, які присуджують так звані дипломи типу В (Дзевицька, 2013, с. 69).
Відповідно

до Закону 1993 р. було чітко визначено

підходи до

фінансування, залучення фахівців і викладачів, засоби моніторингу і
забезпечення якості освітнього процесу і дипломів та ін. Це сприяло
поступовому

перетворенню

вищої

освіти

в

“квазіобов’язкову

стадію”

підготовки нових поколінь молодих австрійців до виходу на національний і
міжнародний ринки праці. Згідно з останніми статистичними даними
Міжнародної організації з кооперації для розвитку (OECD, 2015), новий сектор
вищої освіти має значні соціально-фінансові переваги. Якщо середня тривалість
навчання до здобуття ступеня магістра становить в Австрії 7,4 року, то диплом
вищої фахової школи студенти отримують майже втричі швидше! Якщо повні
витрати на всю програму класичного навчання становлять близько 90 тис.
доларів США, то на професійне – значно менше. Ці дані – вагоме
підтвердження того, що професіоналізація вищої освіти є чи не головною
тенденцією розвитку вищої освіти у розвинених країнах, найбільш ефективним
засобом нарощування людського капіталу нації і підвищення якості всіх видів
продукції, її конкурентоспроможності і сталого розвитку в умовах прискорення
європейської інтеграції і формування відкритого світового ринку для товарів і
кваліфікованої робочої сили.
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Окремі аспекти розвитку освіти в Австрії досліджувалися українськими
науковцями, зокрема Л. Антонюк, Л. Дзевицькою, Л. Загорулько, Г. Кемінь,
К. Корсак, О. Локшиною, М. М’ясковським, О. Шийкою.
Система вищої освіти Австрії поділяється на сектори: університети
(Universitäten), коледжі (Kollegs), академії (Akademien), вищі спеціальні школи
(Fachhochschule). Вища технічна освіта Австрії функціонує відповідно до
Закону про університетську освіту (1966) і Закону про університети (1975).
Останнім законодавчим актом передбачалися структурні та адміністративні
реформи, що відповідали вимогам останньої чверті ХХ століття. Зокрема,
приділялася значна увага демократизації університетського життя: викладачі,
студенти, адміністративний персонал мають право захищати свої інтереси на
вченій раді. Цей процес свідчить про те, що університети як елітні заклади
перетворюються на справді демократичні інституції тогочасного австрійського
суспільства (Вульфсон, 1999, с. 83–127). Австрійські університети та коледжі є
закладами демократичного суспільства, тому вони гарантують, що наукові та
академічні знання є загальнодоступними для всього суспільства.
Професійні вищі спеціальні школи (Fachhochschulen) – це наймолодший
сектор австрійської вищої школи, що сформувався лише на початку 90-х рр.
минулого століття. Він орієнтований на 8-семестрові програми професійного
навчання. Майбутні фахівці здобувають переважно практичні знання, що дає їм
змогу досить швидко влаштуватися на роботу. Спеціальні (професійні) технічні
навчальні заклади (Fachhochschulen) мають велике значення для підготовки
фахівців. Вони випускають понад 70 % інженерів, майже половину потрібної
кількості фахівців з інформатики та сфери організації виробництва. Ці заклади
відрізняються скороченим циклом навчання, забезпечують теоретико-практичну
підготовку впродовж трьох років і одного року – винятково практичну.
Навчання в них максимально наближене до виробництва, а всі викладачі
обов’язково мають професійний досвід і тісні зв’язки з промисловими фірмами.
Завдяки прискореному курсу навчання і меншими, порівняно з університетами,
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витратами на навчання, такі заклади заслуговують на значну увагу в контексті
можливостей запозичення позитивного досвіду.
Навчання у вищих технічних навчальних закладах нафтогазового профілю
триває 4 роки. Після навчання передбачається стажування (18 місяців), а далі –
складання іспитів й отримання дипломів. Вища освіта в Австрії традиційно
охоплює три рівні.
Бакалавр (Bachelor). Ступінь бакалавра можна отримати після 3 – 4 років
навчання у вищому технічному навчальному закладі. Під час останніх семестрів
студенти пишуть дипломну роботу. Це може бути як теоретичне дослідження,
так й експериментальний проєкт, включаючи виконання конструкторських
робіт.
Магістр (Master). Після закінчення повного курсу (5 – 6 років) навчання
випускникам присвоюється перший академічний ступінь дипломованого
інженера (для технічних спеціальностей) або магістра (за спеціальностями:
нафтогазова інженерія).
Доктор (Doctoratstudium). Університетським законом 2002 року (нім.
Universitätsgesetz 2002, UG 2002) передбачено для університетів і професійних
навчальних закладах трирічний курс бакалаврату і дворічний – магістратури
(Bachelor – und Masterstudium). Передбачено підготовку дипломної роботи або
здобуття ступеня доктора наук (Doctorat).
Підсумовуючи, наголосимо, що домінуючою особливістю освітньої
системи Австрії є її універсальність, широке застосування новітніх технологій і
методик навчання. Гнучкість системи технічної освіти відповідає стрімкому
розвитку сучасного суспільства. Сучасна університетська політика свідчить про
динамічні зміни. Багато з них перебувають на початковому етапі, оскільки для
Австрії традиційним є метод поступових реформ (не прийнято перебудовувати
всю систему відразу, зміни вводяться поступово). Така позиція заслуговує на
увагу, оскільки свідчить про поміркованість і виваженість освітньої політики,
яка виключає хаос і несподіваність, марно витрачені кошти, моду на інновації та
нестабільність в освітній практиці.
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Особливістю австрійської системи технічної освіти є міцний взаємозв’язок
між економікою та навчанням. Така наближена до практики система здобуття
знань має численні переваги не лише для студентів, а й для випускників
професійно-орієнтованих вищих шкіл, коледжів, академій та університетів.
Такий підхід оцінюється як зразковий на європейському рівні і є ключовим
чинником для сприйняття Австрії як успішної країни в соціально-економічному
аспекті. Іноземні інвестори особливо цінують високий рівень кваліфікації та
фундаментальні базові знання австрійських працівників.
Однією з істотних переваг технічної освіти нафтогазового профілю в
Австрії є великий обсяг практики в освітніх програмах. В австрійських ЗВО це
співвідношення становить 50 % теорії і 50 % практики. Крім того,
викладацький склад, як правило, наполовину складається із практикуючих топменеджерів. У цій країні вважається хорошим тоном бути головою компанії і
водночас викладати в технічному університеті або у вищій професійній школі.
Викладачами в цих закладах є професори-теоретики, керівники компаній, які
використовують свої знання й навички в реальній роботі.
Австрійська система вищої технічної освіти спрямована на навчання, що
сприяє формуванню інженерної творчості. Здійснюється орієнтація студентів на
інноваційні досягнення науки, техніки, технологій. Основу освітнього процесу
становить тісна співпраця з галузевими компаніями, постійно враховуються їх
можливості і потреби. В технічних університетах передбачено тривалі практики
на виробництві (до 6 місяців). Студенти детально вивчають тенденції розвитку
технологій і технічних приладів, ознайомлюються і спостерігають за роботою
міжпрофесійних команд. Під час практик вони прагнуть застосувати набуті
знання і досвід практичної діяльності.
В

університеті

Леобена

майбутнім

фахівцям

нафтогазової

галузі

викладається дисципліна “Художня творчість”, що сприяє сприйняттю
студентами продуктів творчості, художніх творів як цілісних завершених
проєктів. Цей курс, так само як і британські курси промислового проєктування,
орієнтований на комплексний розвиток особистості майбутнього інженера.
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Система вищої освіти Австрії відрізняється від системи освіти в Україні ще й
тим, що процес навчання може тривати й трохи довше передбаченого часу
навчання. Терміни виконання освітньо-професійних програм залежать від
самоорганізації та здібностей тих, хто навчається, швидко сприймати й
засвоювати отриману інформацію. Після закінчення середньої школи бажаючі
можуть вступити або у вищі школи, або в університети. Вища школа, на відміну
від університету, є вузькопрофільним технічним навчальним закладом за типом
українських інститутів. Вищі школи пропонують здобуття ступеня бакалавра та
магістра. В університеті можна здобути ступінь бакалавра, магістра, а також
науковий ступінь PhD.
Гірничий університет Леобена (Montanuniversität Leoben) в Австрії
(Montanuniversität Leoben) був створений в 1840 р. як гірничо-металургійна
школа, у 1904 р. Указом імператора його реорганізовано в гірничий університет.
У 1955 р. було відкрито нові факультети, з-поміж яких нафтові технології.
Програма навчання за напрямом “Нафтова інженерія” спрямована на те, щоб
майбутні фахівці здобули не тільки технічні, а й універсальні знання з
економіки, інформаційних технологій, розвинули управлінські навички.
Оскільки нафтова галузь діє на глобальному рівні, майбутні інженери
працюватимуть в міжнародному середовищі. З урахуванням цього англійська
мова є мовою навчання на всіх курсах і кредити із складених дисциплін можуть
передаватися під час семестру іноземному університету-партнеру.
Освітня програма “Нафтова інженерія” охоплює опис (Curriculum –
Studienplan) і навчальний план за семестрами (Semesterplan). Студент може сам
вирішувати, які предмети з плану і в якому семестрі відвідувати, і коли їх
складати. Навчальний план має рекомендаційний характер: дисципліни
розписано за семестрами з урахуванням доцільності. Максимальне семестрове
навантаження не може перевищувати 60 кредитів ECTS (Додаток К).
Водночас в навчальному плані є регламентована фаза STEOP. STEOP (Die
Studieneingangs und Orientierungsphase) – це вступна фаза, під час якої студенти
ознайомлюються з обраною програмою навчання, визначають, чи відповідає
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вона їхнім очікуванням, навіть можуть змінити свою спеціальність. У першому
семестрі в межах STEOP студентам з нафтової інженерії необхідно обов’язково
відвідувати лекції з таких предметів: математика (6 ECTS), фізика (3 ECTS),
механіка (4,5 ECTS), статистика (3 ECTS) і скласти відповідні іспити, які
проходять у формі Multiple Choice Test (декілька варіантів відповідей, з яких
один правильний). Іспит вважається складеним, коли студент 60 % завдань
виконав правильно. Якщо з першого разу не вдалося скласти іспит, то дозволено
максимум три перескладання іспиту з кожного предмета. Тільки після
успішного складання іспитів за предметами STEOP студенти приступають до
основної “фази” (Kernphase) для подальшого навчання, складають індивідуальні
плани щодо відвідування і складання іспитів з дисциплін, пов’язаних з
поглибленим вивченням особливостей і специфіки обраної ними спеціальності
(Studies for Winners, 2012).
Навчання за освітньою програмою бакалавр “Нафтова інженерія” триває 7
семестрів, один з яких передбачає обов’язкову виробничу практику. Після її
завершення студенти пишуть свою бакалаврську роботу та після її успішного
захисту одержують дипломи. Завдяки цьому майбутні фахівці включаються в
професійну дослідницьку діяльність ще під час навчання в університеті.
Освітній процес в Австрії здійснюється у вільному та невимушеному
освітньому середовищі, де створюються умови для формування партнерських
стосунків між суб’єктами процесу. Студенти безпосередньо беруть участь у
процесі навчання, виявляють високу мотивацію й особисту відповідальність за
результати навчання. Ставлення до студентів як партнерів суттєво підвищує
креативність освітнього процесу, стимулює розвиток їхніх творчих здібностей.
Обсяг лекцій на кожному наступному курсі навчання в технічних
університетах

Австрії

використовується

скорочується.

для

роботи

над

Навчальний

час,

командними

що

вивільнився,

проєктами.

Активно

використовується проблемний метод навчання, водночас передача знань в
стандартній

формі

вважається

недоцільною.

В

освітньому

процесі

застосовуються завдання, відповідно до яких організовується робота в групах.
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Накопичений досвід і навички студенти використовують для визначення
варіантів і напрямів вирішення, виявляють нестачу певних знань, оволодівають
ними, вирішують поставлені проблеми. Аналогічно до британської системи в
Австрії приділяється посилена увага вибору проєктних завдань. Неприпустимо
повторювати вже виконаний проєкт, що сприяє новизні робіт. За таких умов
викладач і студент є партнерами у дослідницькій діяльності.
Процес навчання завершується виконанням командного фінального
проєкту, що передбачає проведення глибокого дослідження, формування
дослідницького способу мислення, креативності, творчих здібностей. Результат
проєкту – реальна розробка моделі досліджуваного об’єкта. Результати
виконання фінального проєкту визначаються за такими суттєво важливими
показниками: дизайн, творче використання матеріалів, дослідницький підхід до
проєкту, оригінальний зовнішній вигляд.
У технічних університетах нафтогазового профілю Австрії набуло
поширення навчання групового співробітництва, взаємодопомоги, організації
високоефективної спільної роботи студентів під час вивчення різних дисциплін.
Нові технології групового навчання студентів сприяють розвитку творчого та
критичного мислення, морально-естетичних ідеалів, уміння працювати в
команді. Сьогодні основна увага надається співпраці між студентами,
студентами і викладачами, а також змагальності, хоча і в меншому обсязі.
Підготовку до дослідницької діяльності характеризують такі особливості:
вивчення спеціальних дисциплін, спрямованих на розвиток творчого потенціалу
майбутніх

фахівців;

застосування

активного

і

проблемного

навчання;

використання евристичних методів вирішення інженерних завдань; розв’язання
реальних практичних проблем сучасного виробництва в науково-технічних
парках; командні дослідні проєкти; партнерські стосунки між викладачами і
студентами; заміна змагальності співпрацею; вільний доступ до програмного
забезпечення та інформаційних ресурсів найвищого рівня.
До основних характеристик фахівця нафтогазової галузі в Австрії
віднесено:

широкий

професійний

світогляд,

національна

свідомість,
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громадянська

гідність,

креативність;

здатність

самостійно

здобувати

і

виробляти нові знання; вміння командної роботи. Проаналізована нами система
підготовки інженерних кадрів функціонує в Австрії понад тридцять років.
Зазнаючи змін, вона постійно вдосконалюється з урахуванням вимог економіки
і запитів ринку праці. Високий рівень працевлаштування випускників, престиж
інженерної професії – це основні показники ефективності системи інженерної
підготовки в Австрії (Bachmann, Dauner, Schiersmann, 2008).
Система вищої освіти Австрії відрізняється від системи освіти в Україні
тим, що процес навчання може тривати трохи довше передбаченого часу
навчання. Терміни виконання освітньо-професійної програми залежать від
самоорганізації та здібностей тих, хто навчається, швидкого сприймання й
оволодіння отриманої інформації. Після закінчення 12-річної середньої школи
бажаючі можуть вступити або у вищі школи, або в університети. Вища школа в
Австрії відрізняється незначно від університету і є вузькопрофільним
навчальним закладом. Вищі технічні школи пропонують здобуття ступеня
бакалавра та магістра. В університеті можна здобути ступінь бакалавра,
магістра, а також науковий ступінь PhD (М’ясковський, 2012, с. 99).
Австрійські технічні університети мають високий імідж у світі. У цій
державі приділяється значна увага навчанню дорослих, для чого створено
велику мережу неуніверситетських вищих народних шкіл (Volkshochschulen) –
близько 350 та 2 400 інститутів і коледжів. Навчання здійснюють і публічні
бібліотеки. Чимало приватних закладів надають хорошу фахову підготовку.
Втім, кожен громадянин Австрії може вільно відвідувати лекційні заняттях в
університетах, але це не дає йому права складати іспити й отримати диплом
(Дзевицька, 2013, с. 71).
Зважаючи на те, що Україна – на шляху входження у Європейський Союз,
чимало цікавих і продуктивних ідей освітньої сфери Австрії можуть стати
інформацією для роздумів українських владних структур, науки й практики.
Результатом цього можуть стати послідовні кроки до підвищення якості
української системи освіти для підвищення її рейтингу в європейському вимірі.
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2.2. Британська система підготовки інженерів для нафтогазової галузі
Підготовка

фахівців для

нафтогазової галузі у Великій Британії

здійснюється в університетах, політехніках і технічних коледжах. Останніми
роками статус політехнік зріс, оскільки вони переведені в університетський
сектор вищої освіти. Одночасно були об’єднані Рада з фінансування
університетів і Рада з фінансування політехнік.
На технічні факультети університетів приймаються особи, які отримали
загальне свідоцтво про освіту (про закінчення середньої школи), в якому
зазначено, що два предмети з п’яти чи три із чотирьох складено на
підвищеному рівні (математика, фізика або будь-яка з точних наук). Переважна
форма навчання в університетах з відривом від виробництва. Британські
технічні університети дають студентам високу академічну підготовку і мають
широку автономію, в тому числі і в розробленні освітніх програм.
Для здобуття ступеня бакалавра (BEng – бакалавр технічних наук, перший
університетський ступінь) в університеті навчаються три (Англія, Уельс) або
чотири (Шотландія) роки. Якщо для отримання певного ступеня необхідне не
тільки навчання, а й виробнича практика (Sandwich courses) загальна тривалість
навчання відповідно продовжується.
На сучасному етапі професійна підготовка фахівців для нафтогазової галузі
у Великій Британії здійснюється в умовах ступеневої освіти на засадах
компетентнісного,

практико-орієнтованого

та

особистісно

орієнтованого

підходів, принципах гуманізації та гуманітаризації, демократизації навчання,
поєднанні національних традицій і тенденцій міжнародного освітнього
простору,

спрямована

на

розвиток

висококваліфікованого

конкурентоспроможного фахівця нафтогазової галузі принципово нового типу.
У системі професійної підготовки фахівців для нафтогазової галузі у Великій
Британії спостерігається орієнтація на суб’єкта навчання, особистісний та
практико-орієнтований

підходи

до

організації

професійної

підготовки

майбутніх фахівців створюють максимально сприятливі умови для розвитку й
розкриття здібностей студента.
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У контексті особистісного та практико-орієнтованого підходів у технічних
університетах Великої Британії особливе значення мають активні, творчі
методи навчання, дослідницькі, проблемні та проєктні методи, дискусії, ділові
ігри, забезпечення самостійної пошукової діяльності студентів. У цьому
випадку для української системи підготовки інженерів-нафтовиків, де студент
виступає як пасивний продукт процесу учіння, де домінують традиційні методи
організації

освітнього

процесу,

значне

зацікавлення

викликає

досвід

британських педагогів стосовно форм, методів і технологій організації
професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі.
Відбір змісту підготовки та формування освітніх програм і навчальних
планів професійної підготовки інженерів-нафтовиків у Великій Британії
насамперед визначаються потребами ринку праці, тобто здійснюються на основі
принципу

прогностичності.

Характерною

ознакою

програм

підготовки

інженерів нафтогазової галузі в цій країні є їхня варіативність та елективний
принцип реалізації освіти.
Доцільним вважаємо розглянути досвід Університету Херіот-Ватт (Велика
Британія) (Heriot-Watt University; далі – HWU). Протягом першого року
магістри нафтогазового профілю HWU вивчають 7 і 8 дисциплін відповідно в
осінньому і весняному семестрах. Заняття проводяться в спеціалізованих класах
і на природних геологічних об’єктах (польові практики, кернохранилище,
виробничі петрофізичні лабораторії). Після закінчення першого року навчання
магістри

мають

виробничу

практику

(7

тижнів)

у

підрозділах

нафтогазовидобувних компаній.
Другий рік підготовки магістрів передбачає теоретичне навчання (осінній
семестр) і практичну роботу над колективними та індивідуальними проєктами
(весняний семестр). По кожній з теоретичних дисциплін заняття проводяться за
цикловою

системою

(лекції,

практичні

заняття,

проміжне

тестування,

попередній та основний екзамени). Однією з важливих складових підготовки є
науково-дослідна робота студентів.
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Для виконання колективних проєктів на реальні теми з нафтогазових
компаній-партнерів

створюються

мультидисциплінарні

команди,

в

яких

студенти виконують різні функції (розробники, геологи, геофізики, інженери з
видобутку, фахівці з буріння, економісти та ін.). Під час захисту колективних
проєктів кожен член команди готує доповідь по своєму розділу проєкта і несе
відповідальність за здобуті результати перед командою. Випускникам, які
успішно засвоїли магістерську програму, виконали і захистили колективну та
індивідуальну випускну кваліфікаційну роботу (проєкт), надається ступінь
HWU.
В умовах реалізації такої технології підготовки фахівців для нафтогазової
галузі завдяки проблемно-орієнтованому і проєктно-організованому навчанню
ефективно формуються такі професійні та універсальні компетенції, як
готовність

до

використання

фундаментальних

знань

в

інженерному

проєктуванні, дослідженням в інженерній практиці, проєктному і фінансовому
менеджменті, комунікації, індивідуальній і командній роботі – з яскраво
вираженим акцентом на потребі роботодавця (Pratt, 2004).
Університет HWU був створений відповідно до Королівської Хартії 1966 р.,
однак його історія сягає ще Школи мистецтв Единбурга, першого закладу
технічної освіти Великої Британії, заснованого у 1821 р. Він відомий своїми
традиціями інноваційної освіти та дослідницької діяльності, спрямованими на
задоволення актуальних потреб суспільства, промисловості і бізнесу. В HWU
готують

інженерів,

фізиків,

математиків,

спеціалістів

з

комп’ютерних

технологій, менеджерів, економістів, лінгвістів та ін. У Шотландії в
університеті HWU навчається близько 6 300 студентів і більше ніж 9 500 – за її
межами у 140 країнах світу. Університет набув особливої популярності завдяки
своїй школі з професійної підготовки інженерів-нафтовиків. У 2002 р.
Департамент нафтового інжинірингу отримав статус інституту. Випускники
Інституту нафтового інжинірингу HWU успішно працюють у багатьох великих
нафтових компаніях далеко за межами Великої Британії. Наукові розробки
університету в галузі нафтового інжинірингу високо оцінюють експерти усього
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світу. Освіта, здобута у Великій Британії, завжди вважалася і вважається однією
з кращих. HWU активно працює над міжнародними проєктами і співпрацює із
зарубіжними університетами (Amsler, Bolsmann, 2012, с. 285).
Фахівці світового рівня в галузі нафтового інжинірингу, геології нафти і
газу, поверхневого облаштування родовищ у наш час є унікальними і будуть
затребуваними в майбутньому.
Програму “Нафтовий інжиніринг” майбутнім інженерам нафтогазової
галузі викладають упродовж 12 місяців. Курс складається з 4 семестрів.
Протягом перших двох семестрів (з жовтня по березень) здобувають базову
підготовку з геології, геофізики, розробки, моделювання, буріння, видобування
нафти та економіки. Як правило, лекції читають професори HWU, а практичні
заняття проходять під керівництвом викладачів. Протягом третього семестру (з
квітня по червень) студенти, об’єднані в групи, виконують проєкти з розробки
реальних родовищ нафти на території Великої Британії. У четвертому семестрі
студенти працюють на підприємствах нафтових компаній і виконують
індивідуальні дослідницькі проєкти. Такі фахівці – команда світового рівня в
галузі нафтового інжинірингу, геології нафти і газу, поверхневого облаштування
родовищ, у наш час є унікальними і мають перспективу бути затребуваними в
майбутньому.
Абердинський університет (Шотландія) визнано провідним у підготовці
фахівців для нафтогазової галузі, в якому є інноваційні курси для фахівців цієї
галузі.
Курс “Магістр нафтогазового підприємства (Master of Science in
Hydrocarbon Enterprise)” викладається на кафедрі геології та нафтової геології.
Його структура є досить складною. Курс вивчається впродовж трьох семестрів.
У першому семестрі, що охоплює чотири модулі, вивчаються технічні
дисципліни.
1. Огляд нафтогазової галузі (ознайомлення з нафтовою промисловістю
Північного моря, економікою, основами геології).
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2. Геофізика в нафтогазовій галузі (Геологія. Геофізика. Прогнозування
запасів).
3. Інженерна справа (Розробка нафтових резервуарів. Розробка і буріння
свердловин. Менеджмент нафтогазового обладнання).
4. Техніка безпеки і навколишнє середовище.
У другому семестрі вивчається дисципліна “Економіка нафти і газу”. Три
модулі спрямовані на оволодіння такими знаннями:
1. Прийняття рішень та оцінка інвестицій в економіці нафти (Облік
операцій. Аналіз портфелю інвестицій. Податки).
2. Системи оподаткування, законодавство та звітність у нафтогазовій
галузі.
3. Ведення перемовин, проведення угод і політика.
У третьому семестрі здійснюється виконання літнього проєкту, написання і
захист наукової роботи.
Тривалість навчання становить 1 рік.
Як бачимо, передбачено вивчення лише технічних дисциплін. Наявна
велика кількість завдань (еквівалент українським контрольним роботам, тільки
треба виконувати це все самостійно вдома, в бібліотеці, в комп’ютерному класі).
Чітко визначено терміни виконання завдань; якщо робота не здана у визначений
термін, тоді із загальної оцінки бали знімаються за цю контрольну.
Втім, у першому семестрі дуже багато лекцій, така ж кількість есе, і часу
на самостійну роботу (вивчення). Лекція = семінар (MSc Oil and Gas Enterprise
Management Msc. University of Aberdeen, 2019).
Як показало вивчення організації освітнього процесу в системі вищої
технічної освіти Великої Британії, у підготовці фахівців нафтогазової галузі
використовують практично всі види навчальних занять, як лекції, семінари
(дискусійні заняття), практичні заняття, лабораторні заняття, самостійні
письмові роботи тощо. З огляду на те, що професійна підготовка фахівців
нафтогазової галузі у Великій Британії є практико-орієнтованою, значний обсяг
навчального навантаження становлять практичні та лабораторні заняття,
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стажування, практика. Доцільно наголосити, що в британських навчальних
закладах технічного профілю освітній процес не надто регламентований, у
деяких університетах переважають лекції, в інших – лабораторні і практичні
заняття. Позааудиторній роботі студентів-нафтовиків у Великій Британії
надається дуже багато уваги.
Вивчення досвіду підготовки фахівців для нафтогазової галузі у Великій
Британії дало змогу виявити, що за обов’язковістю і послідовністю засвоєння
змісту освітньої програми дисципліни поділяються на три групи: 1) ті, що
вивчаються обов’язково і в чітко визначеній послідовності; 2) ті, що вивчаються
обов’язково, але не послідовно; 3) ті, що вивчаються за вибором студентів.
Такий підхід передбачає навчання не за лінійною схемою, як у більшості
українських ЗВТО, а за асинхронною, тобто без обов’язкового розподілу змісту
підготовки за академічними роками, нормативно встановленими термінами
навчання, стабільними академічними групами тощо. За асинхронним підходом
можливе виокремлення нового циклу дисциплін для студентів, які атестовані за
всіма

дисциплінами

індивідуального

навчального

плану

і

бажають

спеціалізуватися у певній галузі знань для виконання випускної роботи чи для
поглибленої підготовки з інших дисциплін (Pratt, 2004).
У вищій технічній школі Великої Британії навчальні дисципліни
здебільшого пов’язані з фаховою спеціалізацією певної спеціальності.
Результати аналізу освітніх програм і навчальних планів підготовки інженерів
нафтогазової галузі у британських університетах свідчать, що вони побудовані
за опційно-модульною системою, яка чітко орієнтована на професійний успіх
випускників. На кожний рік навчання передбачено перелік дисциплін, які
можуть бути замінені з урахуванням побажань студентів, а також вимог ринку
праці. Водночас наявність набору основних професійних курсів, які є
обов’язковими, допомагає не втратити предметну галузь навчання (Sanger, 2011,
c. 86).
У Великій Британії освітні стандарти розробляються і функціонують на
основі урядового документа “Національний навчальний план” (National
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Curriculum) – NC, створеного на неконкурсній, неконкурентній основі, що
вводився поступово, та Закону про освіту. Зміст освіти визначається насамперед
потребами і вимогами працедавців. Вищі навчальні заклади самі приймають
рішення щодо змісту навчання і несуть за нього відповідальність. Зміст однієї
дисципліни може відрізнятися в різних університетах, політехніках і коледжах
(Temple, Chisholm, 2002, с. 754). Однак існує загальна система зовнішнього
рейтингового оцінювання якості викладання основних предметів по вищих
навчальних закладах Великої Британії.
У Великій Британії під кваліфікаціями розуміють документ, який засвідчує
засвоєння певних компетенцій, необхідних для виконання будь-якої діяльності і
визначених стандартом завдань. Стандарти як норма, що визначає рівень якості
чи досягнень, що базуються саме на компетенціях і є показниками того, що
повинно бути досягнуто в плані виконання певної діяльності. У цьому плані
стандарти визначають процес навчання і оцінку досягнутого. Кваліфікація
відображає компетенції, стандарт, процес навчання та оцінку (Полтавцева,
2004). До об’єктів стандартизації професійної освіти в цій країні віднесено:
навчальні плани; робота закладу освіти в контексті державної програми;
екзаменаційні вимоги; рівні кваліфікації.
У 1992 р. систему вищої освіти Великої Британії реформовано: всім
закладам вищої освіти надано статус університетів. Ступінь бакалавра після
закінчення університету можна здобути, навчаючись від трьох до п’яти років.
Потім можна навчатися за магістерською програмою (від одного до трьох років
залежно від форми навчання). Освітні програми розробляються відповідно до
Національних кваліфікаційних стандартів за широким колом професій. На
навчання за магістерськими програмами приймаються, як правило, фахівці, які
не лише здобули вищу освіту, а й мають досвід практичної роботи в середньому
не менше 6 років.
Стандарти в інженерній освіті формуються на основі результатів вивчення
суспільних

і

особистісних

потреб,

характеру

професійної

діяльності

спеціалістів. Розроблення освітніх стандартів в інженерній освіті Великої
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Британії

потребує

врахування

фундаментальних

знань,

комплексності

підготовки, тісного взаємозв’язку з наукою, а також здатність освітнього
процесу конструктивно реагувати на прогнозовані зміни в технологіях та
виробництві (Sandrea, 2011).
Кожен факультет являє собою об’єднання шкіл, дослідницьких інститутів і
дослідницьких центрів. Факультет науки, сільського господарства та інженерії
охоплює 11 дослідницьких одиниць і 10 шкіл, куди входить Школа
громадянської і будівельної інженерії та геологічних наук. Одним із напрямів
магістерських програм цієї школи є нафтова геохімія (MSc Petroleum
Geochemistry). Усі магістерські програми тривають 12 місяців.
Інтегрований курс MSc Petroleum Geochemistry складається з 10 кредитних
модулів (тільки 15 – 20 % часу відведено на аудиторні заняття, а решту часу
передбачено на самостійну роботу студентів). Навчання відбувається за
модульною системою, тривалість одного модуля становить 2 – 3 тижні.
Аудиторні заняття розпочинаються з жовтня і тривають до квітня, у цей часовий
період включено дві сесії – початок січня (10 днів, 5 іспитів) і кінець квітня (1
іспит). Далі студенти приступають до виконання магістерської роботи, на яку
офіційно передбачено 800 годин (з квітня до середини серпня).
Кожен модуль передбачає аудиторні заняття – лекції, семінари і виконання
курсової роботи. Деякі модулі також передбачають іспит, “роботу на місцевості”
(практика на виробництві), і роботу в проєктних групах (групові курсові
проєкти без участі викладача). Функція викладача полягає тільки в постановці
завдання та організації консультацій з питань, які виникають (Rose, McKee,
Temple, Harrison, Kirkwood, 2001, с. 72).
Атестація здійснюється таким чином: загальне оцінювання здійснюється за
двома основними схемами – 40 % курсова робота і 60 % іспит або 100 %
курсова робота. Дисертаційна оцінка враховує 80 % за підготовлену роботу і
20 % – презентацію роботи (Power Point). Предмет вважається складеним як
мінімум за умови 50 балів і більше. Рейтингова система визначається балами і
має такі межі: 50 – 59 задовільно, 60 – 69 добре, 70 і більше – відмінно.
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Модуль “Генерація і дозрівання нафти”. Передбачений тип оцінювання –
40 % за курсову роботу і 60 % – іспит. Аудиторні заняття складають 13 годин
лекцій, 3 години практики, 30 хвилин аудиторне тестування, 83 години 30
хвилин самостійної роботи студентів.
Зміст модуля охоплює великий спектр тем (28), наведемо деякі з них: origin
of petroleum (походження нафти); geological evidence (геологія); geochemical
evidence (геохімія); composition of petroleum (склад нафти); types of oils and their
characteristics (типи нафти та їх характеристика); generation of oil in source rock
(утворення нафти у нафтопласті); kerogen is the major source of hydrocarbons in
petroleum (кероген – основне джерело вуглеводнів нафти); how do we analyse
kerogen (види аналізу керогена); metagenesis and gas generation (метагенез і
утворення газу); overview of diagenesis, catagenesis and metagenesis (загальні
відомості про діагенез, катагенез і метагенез); principal zone of oil generation
(принципова сфера утворення нафти); colour spectra (видиме випромінювання);
Rock-Eval maturity parameters (“Рок Евал” параметри дозрівання); basin
modelling (моделювання басейна (резервуара, колектора)); isotopic characteristics
of main gas types (ізотопний аналіз основних видів газу); origin and controls on
the abundance of inorganic gases: carbon dioxide, nitrogen and hydrogen sulphide
(походження і чинники, які впливають на наявність неорганічних газів:
діоксиду вуглецю, азоту і сірководню) та інші.
Модуль “Аналіз нафтових систем” передбачає роботу в групах.
Тип оцінки – 100 % курсова робота (90 % індивідуальна письмова робота
за результатами групової роботи, 10 % групова презентація проєкта). Аудиторні
заняття становлять 10 годин лекцій, 12 годин практики, 6 годин консультацій, 12
годин практичні заняття, 72 години самостійна робота студентів.
Мета вивчення модуля: 1) вивчити основні елементи і процеси розробки
родовищ нафти; 2) освоїти методи аналізу системи родовищ нафти за
допомогою програм комп’ютерного моделювання; 3) розвинути креативне
уміння самостійного навчання і роботи в команді.
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Зміст модуля: petroleum systems analysis (аналіз нафтових систем);
geochemical prospect analysis (геохімічний аналіз); source volumetrics (об’ємні
параметри нафтопласта); thermal histories and thermal models (термічні
передісторії і термічні моделі); pore pressure (тиск у порових каналах); kinetics
of petroleum generation and expulsion (кінетика генерації і виділення нафти з
нафтопласта); kinetic models of petroleum generation and expulsion (кінетичні
генерації і виділення нафти з нафтопласта); migration (міграція); phase behaviour
of petroleum (фазові зміни нафти); seal capacity (утримувальна здатність
непроникної породи); capillary pressure curves (діаграми капілярного тиску).
Майбутні фахівці мають володіти різними вміннями, вирішувати проблеми
та організовувати свій власний час. Університети постійно співпрацюють з
представниками промисловості і запрошують до себе практиків для спілкування
і роботи з магістрами, що передбачено навчальними планами. ЗВО розробили
так звані сендвіч-курси. Їх особливість полягає в тому, що студентам надається
можливість на увесь академічний рік залишити університет і попрацювати за
спеціальністю, застосовуючи здобуті знання за призначенням, як у Великій
Британії, так і за її межами.
Велике значення для дипломних курсів навчання відіграє виробнича
практика, яка дає можливість студентам застосувати здобуті знання в “ситуації
реального світу” під час стажувань у зовнішніх компаніях. Період стажування
розглядається як життєво важлива складова особистісного і професійного
зростання.
У системі інженерної освіти Великої Британії переважає практикоорієнтований інноваційний підхід. Технічна освіта на етапі бакалаврату
спрямована на формування системи загальноінженерних і загальнонаукових
знань, формування готовності до дослідницької діяльності та ознайомлення з
економічною стороною, інженерним проєктуванням з економічної точки зору,
при цьому враховуються сучасні вимоги інженерної професії, а також той факт,
що умови праці, технології, ринок праці постійно змінюються. Три роки
навчання, що дають право студентові на здобуття ступеня бакалавра,
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орієнтовані на створення професійного світогляду, фундаментальну основу
загальноінженерних знань, розвиток здібностей і готовності створювати щось
нове, розвиток ціннісних орієнтацій, тому практично не передбачають
спеціальних дисциплін. На першому році навчання студентів за програмою
бакалаврату спрямовується на оволодіння фундаментальними знаннями з
математики,

природничих

наук,

а

також

вивчення

іноземної

мови,

вдосконалення навичок володіння комп’ютером. При цьому використовуються
активні методи в освітньому процесі, що сприяють формуванню проблемноорієнтованої методологічної культури. Наступні два роки орієнтовані на
впровадження міждисциплінарного підходу до навчання. Основна увага
приділяється творчій роботі студентів під час виконання групових та
індивідуальних інноваційних дослідницьких проєктів. При цьому 50 %
навчального часу передбачено на виконання проєктів, інші 50 % часу – на
вивчення дисциплін, пов’язаних з проєктами, орієнтованими на їх успішне
виконання (Amsler, Bolsmann, 2012, с. 284).
У технічних університетах Великої Британії проводиться цілеспрямована
робота з формування освітнього середовища, орієнтованого на розвиток
творчих здібностей студентів. Передбачено вивчення дисциплін, спрямованих
на розвиток творчих здібностей (на початковому етапі навчання), які об’єднані в
окремий цикл. На заняттях цього циклу розглядаються різні евристичні методи
вирішення дослідницьких завдань, студенти ознайомлюються з принципами
креативності та способами її формування та розвитку, розглядають причини
недостатності вияву творчих нахилів людини і способів виходу з розглянутих
ситуацій. На лекціях аналізуються приклади інноваційного проєктування в
реальних умовах виробництва, вивчаються причини гострих проблем. Значна
увага

приділяється

детальному

аналізу

способів

мислення

студентів,

покладених в основу найбільш унікальних рішень (case studies). На практичних
заняттях відбувається командна робота над невеликими й короткочасовими за
своєю тривалістю

проєктами, в процесі

виконання

яких знаходиться

оптимальне рішення поставленого завдання. Оцінювання діяльності студентів
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не здійснюється, оскільки це є стримуючим чинником у вияві креативності й
гальмує розвиток творчих здібностей. Кожному студенту викладач надає
конструктивний аналіз підсумків його роботи, показуючи траєкторію його
особистісного зростання і розвитку в професії, що мотивує студента до
подальшої продуктивної діяльності. Під час проведення різних форм контролю
студентам дозволено користуватися фаховою літературою. Структура і
спрямованість цих заходів подібна до практичних занять, але тут здійснюється
індивідуальна робота з обов’язковим оцінюванням результатів.
Британськими дослідниками доведено, що інженер має обов’язково бачити
себе “генератором” надихаючих і неймовірних ідей у процесі професійної
діяльності (Baumol, 2004; Cooper, 1993). Розвиток такого вміння є творчим
процесом, процесом експериментування і не формується в межах однієї
дисципліни. Навчання в ЗВТО орієнтоване на узагальнений розгляд питань
інженерної спрямованості, проблематики, незалежно від обраної студентом
спеціальності. У процесі здобуття базової технічної освіти (рівень бакалаврат)
вважається неефективним надавати пріоритет спеціалізованим знанням,
оскільки “вони досить швидко застарівають і студенти не встигають
скористатися ними до часу закінчення ЗВО; не являють особливої складності
для самостійного вивчення за умови гарної загальноінженерної бази знань і
вміння самостійно здобувати знання, яких бракує” (Duggan, Oliver, 1995, р. 14).
Метою вищої інженерної освіти у Великій Британії є всебічний розвиток
особистості студента, його креативності та прагнення до високих творчих
досягнень. В основу освіти покладено навчання студентів інноваційної
діяльності в комплексі, під час використання проєктних технологій, що
допомагають відтворити процес інженерної діяльності, удосконалити і
застосовувати на практиці вміння і навички дослідницької діяльності;
використання в змісті курсів підприємницьких ідей (Temple, Chisholm, 2002,
с. 752); навчання методів співпраці в міжпрофесійній команді.
Основною метою технічної освіти у Великій Британії є інноваційна
діяльність. Британський дидакт у сфері інженерної освіти Ф. МакЛеoд вважає,
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що “корінь багатьох проблем з новими продуктами – не в науці і технології”
(McLeod,

2001,

с. 55).

Інноваційна

діяльність

інженера

розглядається

британськими вченими як “синтез і втілення знань в оригінальних, здійсненних
і потрібних нових продуктах, процесах, послугах” (Baumol, 2004, с. 46).
В інженерній освіті цієї країни можна виокремити три основні аспекти, які
характеризують

її

зміст:

розвиток

інженерної

творчості;

навчання

фундаментальних технічних дисциплін (математика, фізика, матеріалознавство і
т. д.);

ознайомлення

з

економічними

закономірностями

як

основою

проєктування (це дає змогу оцінити картину функціонування пристроїв, які
винаходять, в реальності).
Під час навчання за програмою бакалавра (3 роки) студенти беруть участь
в дослідницьких проєктах (не менше чотирьох проєктів), три з них – групові
(елементарний груповий проєкт спрямований на розробку загальної системи
(концепції) виконання завдання; проєкт відносно складності вважається
середнім (також груповий) має таку саму мету, що і попередній, але
розв’язувана проблема є глобальнішою, ніж в елементарному проєкті і за
заданими параметрами, і за кількістю методів вирішення; третій проєкт –
“Галузеві завдання” – розробляється групою, при цьому вирішуються реальні
завдання галузі; четвертий проєкт – індивідуальний і є дипломною роботою на
ступінь бакалавра).
Великі дослідницькі проєкти виконуються впродовж одного або двох
семестрів. Крім роботи над проєктами, студентам запропоновано необмежену
кількість (на їхній індивідуальний вибір) не дуже великих робіт дослідницького
характеру, на виконання яких планується одне – два заняття. Ці дрібні завдання
сприяють підготовці до виконання великих проєктів. Вони орієнтовані на
формування і розвиток дослідницьких, творчих здібностей студентів, на
старанне опрацювання деталей великих проєктів. Більшість дослідницьких
завдань ставиться представниками компаній, з якими налагоджено тісний
взаємозв’язок.

Таким

чином,

уміння

вирішувати

професійні

інноваційного характеру у студентів формуються поетапно.

завдання
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У практиці інженерної освіти Великої Британії застосовується система
М. Белбіна (Belbin, 1994), що передбачає виконання самостійних і групових
проєктів. Доречно зазначити, що останні можуть бути монопрофесійними; вони
розвивають навички професійної комунікації у процесі спільної роботи.
Особливу роль у виконанні проєктів відіграють консультації як форма
інтенсивного індивідуального контакту між представниками компаній і
студентами. Під час консультацій обговорюються способи дослідницької
діяльності, можливості індивідуального розвитку студентів, їхнього творчого
потенціалу.
Особливістю підготовки інженерів у Великій Британії є використання в
освітньому

процесі

алгоритмів

виконання

дослідницьких

проєктів,

запропонованих британськими вченими. Вони представлені у профільній
літературі й сприяють системності в інноваційній діяльності. Застосовується
певний комплекс евристичних методів генерування ідей, що охоплює майже 150
технік, евристичних методик і методів. Британські вчені розробили чимало
оригінальних методів (“6 капелюхів мислення”, “Провокація”, “Креативна
пауза”, “SCAMPER”) (Pfeffer, 2012), що становлять інтерес і для української
вищої школи.
Провідні дидакти Великої Британії (М. Бекстер, Р. Купер, Ф. МакЛеод та
ін.) (Baxter, 2003; Соореr, 1993; McLeod, 2001 та ін.) стверджують, що інженер
має володіти сучасними знаннями і вміннями промислового та інженерного
проєктування. Цьому сприяє розвиток художнього конструювання з метою
естетичного розвитку студентів, якому приділяється постійна увага. Тому в
процесі навчання студенти розглядають основи процесу ефективної стилізації; з
цією метою винаходи мають набути певної форми. “З цією метою студенти
ознайомлюються із загальними законами зорового сприйняття, впливами на них
соціальних, культурних та ділових установок, поняттями зовнішньої гармонії,
простоти і привабливості об’єктів навколишнього світу, ефекті чисел Фібоначчі,
закону золотого перетину і рівнокутної спіралі на проєктовані об’єкти” (Baxter,
2003, с. 13). Інженеру необхідно вміти заздалегідь передбачити і знижувати
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негативний вплив на навколишнє середовище завдяки приладам, які він
винайшов. Велика увага приділяється етичному вихованню студентів, а також
вивченню законодавства щодо авторського права.
Захист дипломних робіт відбувається у формі ділової гри. Студенти
представляють комісії свою розробку, з урахуванням реальних умов сучасного
виробництва, пропонуючи представникам підприємств прийняти розробку у
виробництво. Виконуючи чотири види проєктів у межах інноваційної
інженерної діяльності, студенти проходять повний цикл проєктування на основі
дослідницької діяльності.
Отже,

практико-орієнтований

підхід,

який

використовується

в

університетах, політехніках і технічних коледжах Великої Британії, дає змогу
виокремити особливості інженерної освіти, що сприяють підготовці до
дослідницької діяльності, зокрема: використання алгоритму роботи над
дослідницьким проєктом; ознайомлення з великою кількістю евристичних
методів, з наданням можливості для їх реального застосування; використання
практичного підходу за допомогою виконання проєктів у процесі навчання;
створення необхідних умов для прояву самостійності (великий набір курсів за
вибором, вільний вибір теми випускної роботи та ін.); співпраця з
виробництвом, виконання завдань, пов’язаних з реальними запитами компаній,
консультації студентів з представниками компаній; навчання принципів, правил
роботи в команді однодумців, в тому числі міждисциплінарній; орієнтація на
потреби ринку, вивчення інженерного винахідництва і функціонування
інноваційних організацій в контексті економіки; застосування підприємницьких
ідей у процесі вивчення різних курсів; формування і розвиток умінь
промислового проєктування, естетичний розвиток студентів.
Використання компетентнісної моделі є актуальним у системі вищої освіти
Великої Британії. В освітній системі цієї держави компетентнісний підхід
почали впроваджувати в 1995 р. і фахівці в цій галузі виокремили основні,
тобто “ключові компетенції”, якими зобов’язані володіти випускники освітніх
установ (Cooper, 1993). До них належать: 1) обчислювальні навички студентів;
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2) володіння сучасними інформаційними технологіями; 3) вміння працювати в
групі; 4) вміння приймати рішення; 5) використання різних методів пізнання; 6)
аналіз успішності власної діяльності.
Якщо перша і друга група “ключових компетенцій” піддаються більшменш точному оцінюванню, то для інших компетенцій мірилом слугує
“портфель доказів”, що збирає сам студент. Це свого роду свідчення того,
наприклад, що група, в якій він працював певний час, успішно чи неуспішно
просувалася до мети.
Доречно зазначити, що в системі освіти Великої Британії немає
обов’язкового мінімуму знань, який кожен студент неодмінно повинен здобути.
Хтось із студентів може освоїти всього лише кілька предметних і ключових
рівнів компетентності, а хтось усю шкалу. Структуруючим елементом
виявляються очікування того, який відсоток студентів виявиться на тому рівні,
який визначений як достатній для випускника. Ієрархія рівнів компетентності є
важливим компонентом компетентнісної моделі випускника, при цьому
викладач відповідає не тільки за те, наскільки він просунув кожного студента з
одного рівня ієрархії на інший впродовж року, але і за те, наскільки якісно він
зміг оцінити рівень компетентності новачка, який недавно прийшов у групу.
В освітній системі Великої Британії прийнятий такий документ, як
“Кваліфікація ключових компетентностей”, в якому перелічені знання та
вміння, якими повинен володіти випускник за певною спеціальністю
(Глобализация образования: компетенции и системы кредитов, 2005). У цьому
документі також викладено умови (університет, факультет, спеціалізація, схеми
навчання, оплата, пільги, гранти), де можна здобути відповідні знання та вміння
у формі певних академічних навчальних курсів і дисциплін. Чинна
“національна кваліфікаційна рамка” дає можливість перевірити рівень знань,
умінь і навичок, якими студент оволодів у процесі навчання. Вона допомагає
оцінити рівень компетентності випускника при прийомі на роботу і на
відповідність працівника його посаді під час роботи в компанії.
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Останніми роками уряд цієї держави надає великого значення спільним
професійним курсам, на яких навчання проводиться на компетентнісній основі,
причому запровадження компетенцій в освітній процес не є обов’язковим, але
їх використання заохочується додатковими балами. До найбільш важливих з
них відносяться ключові (key skills), активні (core skills), основні (base skills)
компетенції, і вони виконують три функції: 1) допомагають студентам
навчатися, 2) дають змогу співробітникам стати більш гнучкими, відповідати
запиту працедавців, 3) допомагають бути більш успішними в подальшому
житті.
Поряд із “ключовими компетенціями” в професійній освіті Великої
Британії

використовується

також

поняття

“ключові

навички”.

Вони

розглядаються як спосіб поліпшення перспектив студента: під час виконання
різних робочих операцій, більшість з яких можуть бути рутинними і
передбачуваними; під час виконання операцій, які передбачають деяку
індивідуальну відповідальність, співпрацю з іншими людьми; під час виконання
різних виробничих операцій, що потребують здійснення керівництва іншими
людьми і контролю за їхньою діяльністю; під час виконання складних технічних
або професійних робочих операцій, що вимагають особистої відповідальності і
самостійності (Глобализация образования: компетенции и системы кредитов,
2005).
Наступний етап розвитку компетентнісної моделі освіти у Великій Британії
характеризується

врахуванням

компетенцій,

окреслених

в

документах

ЮНЕСКО, що мають розглядатися всіма як бажаний результат освіти. У
Доповіді Міжнародної комісії з питань освіти для XXI століття “Освіта:
прихований скарб” Ж. Делор формулює модель сучасної освіченої людини в
терміні “навчитися”, тобто “навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися
жити разом, навчитися жити” (Делор, 1996, с. 24). Ж. Делор трактує ці елементи
освіченості досить широко: “навчитися працювати для того, щоб здобути не
тільки професійну кваліфікацію, а й у більш широкому сенсі компетентність,
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яка дає змогу впоратися з численними складними ситуаціями і працювати в
групі” (Там само, с. 37).
Отже,

в

освітній

практиці

Великої

Британії

освітні

компетенції

розглядаються як результат розвитку основоположних власних здібностей, які в
основному здобуваються самим індивідом у процесі їх розвитку. Водночас
“компетентність” є спільним терміном для оцінювання й виявляє здатність
здійснювати діяльність “зі знанням справи” і зазвичай вживається як ознака
певного соціально-професійного статусу, характеризуючи міру відповідності їх
розуміння, знань і умінь, реальному рівню складності виконуваних ними
завдань і вирішуваних проблем (Равен, 2002, с. 253).
Освітній процес в університетах Великої Британії вирізняється цілісністю,
а саме методи генерування ідей, розв’язання винахідницьких завдань
розглядаються в сукупності, як інструменти, що дають можливість ефективно
здійснювати професійну діяльність і досягати високих результатів. Цьому
сприяє навчання, що має дослідницький характер, орієнтоване на реальну
практичну діяльність, враховує економічні і соціальні умови і передбачає
ґрунтовну методологічну підготовку.
В основу навчання у вищій технічній школі Великої Британії покладено
тісну співпрацю з галузевими компаніями, при цьому до уваги беруться їх
можливості і потреби. Крім того, навчання створенню нового продукту
здійснюється відповідно до визначеного алгоритму. У цій державі готують
інженерів широкого профілю, які загалом орієнтовані на технологічний
розвиток, модернізацію технологій.
Об’єктивний аналіз переваг і використання конструктивних ідей досвіду
Великої

Британії

допоможе

модернізувати

та

вдосконалити

систему

професійної підготовки майбутніх інженерів нафтогазової галузі в Україні, яка є
складовою неперервної професійної освіти, зумовленої конкретними соціальноекономічними

чинниками

розвитку

суспільства,

та

має

відображати

своєрідність професійної підготовки фахівців (зміст, форми, методи і
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педагогічні

технології),

створювати

дієві

стимули

професійного

та

особистісного розвитку майбутнього інженера-нафтовика.
2.3.

Особливості

професійної

підготовки

майбутніх

інженерів

нафтогазової галузі в Німеччині
Основою системи вищої освіти є університети, які мають класичну
структуру і завдання: несуть відповідальність за наукові дослідження, навчання,
підготовку кадрів вищої кваліфікації, готують докторів наук, наділені правом
присуджувати габілітацію (докторат – 2) для заміщення посад завідувачів
кафедр. Вищі фахові школи готують фахівців з інженерії, бізнесу, менеджменту
тощо, але наукові дослідження в таких закладах освіти звужено і вони не
претендують на фундаментальність (Кавалеров, Ворніков, 2012, с. 101). Як
бачимо, поряд із суттєвими перевагами в порівнянні з українськими
університетами, німецькі мають і певні упущення, які в українських закладах
вищої освіти просто апріорі недопустимі.
З часів реформатора вищої школи В. Гумбольдта (1767–1835) й досі в
німецьких університетах діє принцип “єдності дослідницької та навчальної
діяльності”. Це означає, що університет – це не тільки заклад освіти, а й
науковий центр, у якому проводяться незалежні фундаментальні і прикладні
дослідження. “Чиста наука” потребує від студентів строго наукових робіт, тому
тривалість навчання виявляється більшою, ніж у багатьох інших країнах
(Кашлачева, 2007, с. 169).
Головним принципом вищої освіти в Німеччині є “академічна свобода” –
гнучка система, яка дає можливість будь-якому студенту самостійно визначати
перелік дисциплін, які він вивчатиме і які ввійдуть у його диплом. Система
вищої освіти в Німеччині також передбачає поєднання освітнього процесу з
науковими дослідженнями. Ці особливості визначають графік освітнього
процесу в університетах: кожен семестр складається з лекційних періодів (14–
20 тижнів) і нелекційних, під час яких студент займається власною самостійною
науковою роботою.
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У стандартних моделях професійного навчання в Німеччині, розроблених
спільно з соціальними партнерами, закладені основні види трудових операцій
(видів діяльності за професією) і подано опис кваліфікаційних вимог.
Детальніший опис потрібної компетенції для роботи за вказаною професією
міститься в освітніх програмах і навчальних планах закладів освіти з
урахуванням предметів, що вивчаються, і розкладу. Наявні чіткі вказівки щодо
екзаменаційних вимог. Основною перевагою професійної моделі виявляється
цілісний підхід і досить високий рівень теоретично й практично набутої
компетенції. Ця модель охоплює базові знання, а також спеціалізовані технічні
знання (Полтавцева, 2004).
Інженерні факультети наукових університетів і вищі технічні школи
здійснюють підготовку дипломованих інженерів під керівництвом Міністерства
культів земель (Kultusministerium), де вирішенням загальних питань займається
Федеральне міністерство освіти і науки.
З 1961 р. функціонує Німецька комісія з інженерної освіти (Deutsche
Kommission fur Ingienieurausbidung), яка розробляє рекомендації для державних
органів з удосконалення підготовки фахівців технічного спрямування. Комісія
охоплює представників вищої школи, промисловості, професійних спілок і
об’єднань, а також науково-дослідних інститутів. Відповідно до законодавства,
як незалежні заклади, вищі технічні школи Німеччини самостійно визначають
свою структуру, зміст і методи навчання. Діяльність автономних ЗВО у
федеральному

масштабі

координується

двома

консультативно-правовими

органами: Конференцією ректорів університетів і Конференцією вищих
професійних шкіл, які пов’язують ЗВО і Постійну конференцію міністрів
культів земель. Діяльність конференції ректорів спрямована на врахування
інтересів ЗВО з питань подальшого їх розвитку, а також питань інженернотехнічної освіти. Завданнями Наукової Ради є розроблення планів наукових
досліджень, узгодження земельних і федеральних планів розвитку науки і вищої
освіти, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень (Галаган,
Тарасюк, Цейкович, 1988).
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Широке використання у виробництві нових інформаційних технологій,
швидка зміна техніки і технології виробництва, зростання вимог до якості
продукції, особливі вимоги до результатів праці спонукали вчених і
Міністерство освіти і науки прийняти рішення щодо модернізації професійної
освіти Німеччини. Реорганізація промисловості зумовила також удосконалення
системи вищої професійної освіти. Доцільно зазначити, що були впроваджені
методичні нововведення у ЗВТО, здебільшого орієнтовані на формування у
майбутніх фахівців ключових кваліфікацій. Втім, йшлося не про створення
принципово нових методів навчання, а про відбір з тих, що добре себе
зарекомендували й дають змогу реалізувати нові концептуальні підходи у
професійній освіті нафтогазового профілю, тобто такі, як:
1. Реалізація міжпредметних зв’язків, для чого складаються детальні
схеми-плани

їх

послідовного

здійснення

стосовно

кожної

навчальної

дисципліни.
2. Вивчення теоретичних дисциплін в тісному зв’язку з практикою.
3. Метод стратегічного навчання, суть якого полягає у постановці перед
реципієнтами етапних завдань і в освоєнні стратегічно важливих тем, які
передбачають перероблення професійно глибоко змістовної інформації.
4. Метод розвитку системного мислення в навчанні. Дидактичні прийоми,
орієнтовані на формування у реципієнтів здатності встановлювати зв’язки і
відношення при розгляді окремих фактів, подій, частин, елементів у
проблемних ситуаціях. Після обговорення різних пропозицій проводиться
відсіювання беззмістовних з точки зору практичного виконання варіантів з
урахуванням всієї виробничо-технологічної системи; у підсумку – оцінювання
прийнятого рішення.
5.

Метод

конструктивного

навчання

аналогічний

до

технічного

конструювання. Перед реципієнтами ставиться проблема, технічне завдання з
усунення неполадок у приладі. Після знаходження несправності треба знайти
технічно правильне рішення з їх усунення. Викладач при цьому надає
студентам посильну допомогу.
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6. Ігрове (імітаційне) планування майбутньої професійної діяльності, яке
являє собою різновид рольової гри, що стимулює індивідуальну активність
студентів і водночас розвиває здатність до групової роботи. Власне, у
реципієнтів формується розуміння залежності технології від багатьох чинників.
7. Експериментальне навчання за ситуативним методом, де ситуації
орієнтовані на використання теорії на практиці. Студентам повідомляють про
виробничу ситуацію, в якій закладена помилка, своєрідна пастка. Необхідно її
виявити і після групового обговорення усунути. Цей дидактичний прийом
передбачає стимулювання аналітичного мислення, розвиток здібностей до
перенесення і використання теоретичних знань на практиці, навчання групової
роботи.
8. Метод проєктів. Під ним розуміють практичний задум, який передбачає
самостійне цілевизначення, планування, виконання і оцінку виробничої
діяльності. Перевага цього методу полягає у великій самостійності студентів і
груповій пізнавально-практичній діяльності (Зеер, 2013).
До нових методів виробничого навчання належить також навчання на
основі регулювання виконуваних дій. Його суть – у формуванні в студентів
уявлень (орієнтувальної основи) щодо засвоюваних трудових дій за допомогою
інструкційних карт (вербальний тренінг) і різних технічних засобів навчання
(активний тренінг). Теорія регуляції трудових дій базується на так званій
концепції

акцентованого

тренінга

психорегуляції

дій.

Головна

увага

зосереджується на формуванні способів дій – психічній моделі способу
виконання трудової діяльності. Тренінг передбачає постійний розвиток уваги,
уявлення, мислення і мовлення реципієнта.
Подальший розвиток самостійно регульованого навчання уможливив
розроблення методу спрямованих тестів. Йдеться про управління самостійним
навчанням на основі покрокових (поетапних) приписів. Основні етапи
самостійного вирішення проблеми: 1) інформаційний етап – “що треба
зробити?”; 2) планування – “як можна досягти цього?”; 3) прийняття рішення –
“визначення шляхів і способів реалізації”; 4) здійснення – “реалізація”; 5)
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контроль – “чи правильно виконано завдання?”; 6) оцінка – “що потрібно
наступного разу зробити краще?” (Kohler, 2004, р. 8)
Особливість методу спрямованих тестів полягає в планомірному розвитку
професійного мислення і способів виконання професійно важливих дій. На
початку виробничого навчання тривалість етапів – скорочена, далі ці кроки
подовжуються. Використання цього методу істотно змінює професійні функції
майстра виробничого навчання. З наставника, інструктора він перетворюється
на консультанта. Навчально-виробничий процес набуває чіткої орієнтації на
самонавчання, завдяки чому зростає ініціатива та активність реципієнтів
(Кларин, 1994). Саморегульоване індивідуальне навчання за тестами дає
можливість майстру більше уваги приділяти тим, хто не встигає. Метод
спрямованих тестів широко використовується в освітніх центрах великих
підприємств і фірм. Він надає великі можливості для гнучкої організації
українського виробничого навчання і в Україні.
В основу цих та інших методів професійної підготовки фахівців для
нафтогазової галузі покладено концепцію саморегуляції навчання. Відповідно
до неї кожний студент є самостійним і має право планувати і здійснювати
навчально-професійну

діяльність

відповідно

до

своїх

індивідуальних

схильностей і здібностей.
Особлива увага в організації самостійної роботи студентів в освітньому
процесі

вищих

професійних

технічних

шкіл

Німеччини

приділяється

проблемно-орієнтованим, вступним, узагальнювальним лекціям, семінарам і
практичним заняттям.
Основними напрямами оновлення змісту професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі у базовій професійній школі є:
1) розроблення мобільної варіативної системи навчальних предметів
професійного циклу, яка достатньо враховує індивідуальні особливості кожної
особи;
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2) розроблення такого змісту профільної, спеціальної і практичної
підготовки, що допомагає уможливити створення різноманітних траєкторій
освіти, розширює поле професійної компетентності випускника;
3) забезпечення наступності змісту освітніх стандартів усіх рівнів
професійної освіти;
4) розроблення змісту і структури професійної підготовки на блочномодульній основі, що забезпечує постійну диверсифікацію ступенів навчання
(Greinert, 1995).
Характерною особливістю сучасних німецьких університетів, у яких
здійснюється підготовка інженерно-технічних фахівців для нафтогазової галузі,
є те, що до їх важливої функції віднесено науково-дослідну діяльність.
Підготовка дипломованих інженерів для цієї галузі здійснюється в технічних
університетах, на інженерних факультетах наукових університетів і у вищих
технічних школах (Kohler, 2004, с. 3).
У контексті міждисциплінарного наукового дослідження у практиці вищих
технічних шкіл Німеччини виникли і продовжують розвиватися на якісно новій
основі різні кооперативні форми наукової діяльності студентів. Йдеться про
створення студентських технологічних центрів, міждисциплінарних навчальних
бюро, молодіжних підприємств та ін., тобто насамперед про саме навчання,
організоване

на

якісно

новому

рівні,

основу

якого

становить

міждисциплінарний підхід.
Однією з новітніх форм участі молодих науковців у дослідницькій роботі є
міждисциплінарні “навчальні бюро” (Studienburos), до роботи в яких
заохочуються схильні до наукової діяльності випускники ЗВО. Передбачають,
що бюро будуть посередниками між професорсько-викладацьким складом,
адміністрацією і тими, хто навчається, і на них покладають великі надії (Ратнер,
2003). Таке бюро діє вже 5 років в Технічному університеті м. Берліна.
У Німеччині центрами поширення сучасних технологій стали навчальні
інститути (університети) і дослідні інститути. Технології для виготовлення
будь-якого виробу замовляються закладам вищої освіти, де створюється не
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тільки технологічна документація, а й проводяться необхідні випробування.
Принцип німецьких закладів вищої освіти – тісний зв’язок освітнього процесу і
наукових досліджень. Наукові та освітні процеси не обмежуються одними лише
теоретичними заняттями і розробками, з фундаментальними дослідженнями тут
є

партнерами

прикладні

науки,

все

це

підвищує

кар’єрні

шанси

і

конкурентоспроможність випускників німецьких ЗВО. “Усі наукові організації
Німеччини працюють в тісній співпраці, відсутній розрив між університетською
та промисловою наукою, що сприяє прискоренню впровадження винаходів і
реалізації наукового потенціалу країни” (Леонтьева, 2011, с. 64).
Отже, в Німеччині основним підходом є залучення студентів до
дослідницької роботи, тому він визначається як науково-орієнтований підхід. У
контексті науково-орієнтованого підходу напрям розвитку дослідницьких
здібностей студентів є одним з основних завдань процесу навчання. Дослідники
(Х.-Г. Мельхорн (Shared “Dublin” descriptors), 3. Кіль, У. Штарке (Walo
Hutmache, 1996) та ін., розглядаючи наукову діяльність як засіб формування
творчої дослідницької особистості, зазначають, що спочатку необхідно
формувати логічне мислення, уміння непересічно мислити, самодисципліну та
ініціативу, цілеспрямованість .
Перший етап навчання наукової діяльності становить собою творчу
співпрацю під час занять і самостійну роботу, коли студенти ознайомлюються зі
способами вирішення дослідницьких завдань, з методами генерування нових
ідей. П. Вайнцвайг акцентує на важливості й необхідності засвоєння певних
методів: розумової

і практичної роботи; вирішення творчих завдань,

орієнтування в діях і самостійної їх регуляції. Цілеспрямоване формування
творчих здібностей розглядається як “прагнення до впорядкування різних
елементів інженерної освіти в свідомості студентів на основі діалектикоматеріалістичного методу і методології науки” (Вайнцвайг, 1990, с. 45).
У межах спеціальних дисциплін, починаючи з першого курсу, студенти
ознайомлюються з найпоширенішими евристичними методами (метод аналогій,
мозковий штурм, морфологічний аналіз та ін.), відбуваються вирішення

119

наукових завдань для систематичного відпрацювання навичок використання
методів. Розв’язання творчих завдань за алгоритмами не застосовується. У
процесі

навчання

студентів

орієнтують

на

спостереження,

аналіз,

експериментування. У них формують критичне, творче, дослідницьке мислення
на

міждисциплінарній

основі.

Студентів

навчають

розуміти

актуальні

взаємозв’язки, виокремлювати суперечності, формулювати і ставити запитання,
висловлювати власну думку, висувати ідеї, виявляти наукову допитливість,
продуктивний сумнів. У майбутніх інженерів формується наукова допитливість,
вони виявляють скептичний інтерес, у процесі роботи вирішуючи його. З метою
залучення студентів до дослідницької діяльності на початку навчання студент
обирає сам або з керівником тему досліджень і розробок, погоджує план їх
реалізації і слідує йому в процесі навчання, при цьому він відчуває себе в
середовищі новітніх наукових досліджень і розробок. Це дає йому можливість
включитися в проблемне навчання, вирішуючи завдання за своєю темою
(проблемний

принцип).

лабораторному

Розробки

виробництві,

студентів

проводяться

доводяться
функціональні

до

“заліза”

в

випробування,

результати захищаються на малій раді кафедри (Kohler, 2004). Поширення
стажування працівників фірм в університетах, а також робота у фірмах молодих
учених,

студентів,

представниками

викладачів

компаній

в

(стажування).
технічних

Для

спільної

університетах

роботи

з

організовуються

демонстраційні (консультаційні) центри.
Другий етап навчання наукової діяльності охоплює творчу роботу в
навчально-дослідному

процесі,

який

є

диференційованим.

Студенти

використовують знання для обробки і вирішення більш складних наукових
проблем. Велику увагу в процесі дослідницької підготовки студентів у
німецьких університетах

приділено проведенню

наукових конференцій,

наукових змагань студентів і молодих співробітників, виставок досягнень, які
щорічно організовуються.
Цей аспект організації самостійної роботи в освітньому процесі
інженерних університетів актуальний в Німеччині. На початковому етапі
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студенти вивчають: методику і техніку розумової роботи, методи вирішення
творчих завдань; методи стимулювання дослідницького процесу. Крім цього,
вивчають вимоги вищої школи і особливості освітнього процесу конкретного
закладу. У процесі вивчення вступних курсів проводяться заняття, на яких
студентів навчають організовувати самостійну роботу, вони вивчають базові
поняття

дисциплін

(“мова

спеціальності”),

також

ознайомлюють

з

методологічним апаратом. На перших курсах вивчення і застосування методів
дослідження орієнтоване на реальний процес освіти і вимоги, які ставляться в
закладі до студентів.
Нині перевага надається вибірково-обов’язковому навчанню. Цей вид
навчання передбачає вибір студентом додаткових занять з урахуванням своїх
здібностей та інтересів, які він відвідує паралельно з обов’язковими
дисциплінами. Вибірково-обов’язкове навчання, як правило, може бути
застосовано на старших курсах, оскільки частка дисциплін за вибором
становить 50 %. Такий підхід спрямований на формування здатності студентів
адаптуватися в умовах, що змінюються на ринку праці та вимог суспільства до
праці інженера-нафтовика.
З кінця 60-х рр. ХХ ст. основною, найбільш дієвою формою виявлення і
супроводу талановитих студентів у Німеччині є дослідне навчання, орієнтоване
на розвиток дослідницьких нахилів і креативності. Студенти старших курсів,
які проявляють себе як найбільш здібні до дослідження, отримують звання
“студент-дослідник”. Їм надається можливість виконувати дисертаційне
дослідження замість дипломної роботи. Результатом дослідницького навчання
вважається захист дисертації. Навчання студентів-дослідників здійснюється за
індивідуальними планами. Такі студенти формують дослідницький колектив під
орудою наукового керівника. Дослідницьке навчання сприяє формуванню
молодих талановитих інженерів для розвитку дослідницького і наукового
потенціалу країни (Scheipel, Seel, 1988).
Для

заохочення

найбільш

здібних

і

талановитих

студентів

використовуються різні спеціальні форми. Одним із варіантів є робота студентів

121

у студентських конструкторських і раціоналізаторських бюро (СКРБ), де під
керівництвом викладачів ЗВТО і представників компаній студенти вирішують
реальні виробничі проблеми, які тісно пов’язані з освітніми навчальними
планами. Для роботи в СКРБ студент повинен мати такі якості, як
самостійність, готовність до дослідження, гнучкість мислення, розвинені
комунікативні якості. Величезного значення німецькі вчені (Oliver, 2010)
надають творчому стилю роботи викладацького складу. Володіння основними
методами

виконання

творчих

завдань,

знання

наукової

методології

є

необхідними критеріями, яким повинні відповідати викладачі інженерних ЗВО,
оскільки весь процес навчання у вищій школі спрямований на формування
креативності студента, формування його творчого потенціалу, розвиток
дослідницьких здібностей.
Аналіз

науково-орієнтованого

підходу,

поширеного

в

технічних

університетах Німеччини, дає змогу виокремити такі особливості, що сприяють
підготовці студентів до дослідницької діяльності: реалізація групових та
індивідуальних дослідницьких завдань на основі залучення студентів до
активної дослідницької діяльності; обов’язкове заохочення талановитих
студентів, за допомогою надання можливості проведення дослідницької
діяльності творчого характеру (дослідне навчання); формування та робота в
студентських конструкторських бюро; поетапне ознайомлення з методами
вирішення творчих завдань, орієнтованих на освоєння основних видів
дослідницької діяльності; науково-методологічна освіта, що сприяє оволодінню
і засвоєнню методів наукового пізнання, усвідомленню ролі наукових
досліджень

в

самостійності,

сучасному

світі;

формуванню

особистої

відповідальності;

і

розвитку

формуванню

активності,
партнерських

стосунків між студентами і викладачами.
У вищих технічних школах Німеччини практикується декілька етапів
практики. І якщо перша і друга є вступом у спеціальність, то починаючи з
третьої практики, студент має представляти “коридор” своїх наукових інтересів.
Оцінка розділів практики слугує поряд із дипломом критерієм готовності
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випускника до дослідницької діяльності. Таке положення характерне для
багатьох освітніх установ Німеччини (Oliver, 2010).
У системах вищої технічної освіти нафтогазового профілю європейських
країн все набуває поширення, спрямування фірм і компаній на організацію
освітнього процесу у формі участі в сучасних дослідних проєктах, у наданні
рекомендацій для складання освітніх програм і навчальних планів, в організації
виступів працівників корпорацій, фірм і компаній на семінарах, колоквіумах,
конференціях.
Однією

з

поширених

форм

співпраці

технічних

університетів

з

нафтогазовою галуззю є “об’єднані проєкти”, в яких беруть участь наукові
підрозділи університетів і промислові фірми, наприклад, у Штутгартському
університеті.
У

технічних

університетах

Німеччини

науково-дослідна

діяльність

студентів становить основу концепції освіти (Бакарадзе, 1989, с. 28). Німецький
технічний університет Берліна, технічні університети Брауншвайга, Ганновера,
вища технічна школа Аахена мають потужний дослідницький сектор, головний
принцип якого полягає в інтеграції наукових, інтелектуальних, матеріальнотехнічних, навчально-методичних ресурсів німецької наукової спільноти
(Bender, 1997, с. 152). Це гнучкі, багатооб’ємні дослідні організації, які
визначають профіль конкретного закладу освіти. Водночас вони не формують
бази для освітніх установ, а спрямовані на збільшення інноваційного та
інтелектуального потенціалу країни. Відкритість університетів до науки,
промисловості, суспільства і регіону приводить до того, що університетська
спільнота самостійно вирішує особливо актуальні проблеми. Студенти
безпосередньо беруть участь у створенні нових технологій, вирішенні проблем,
які існують у техносфері, що передбачає безпосереднє ознайомлення з
інноваційно-технічним та дослідницьким середовищем і визначає рівень
наукової і практичної підготовки випускника (Кусимов, Ильясов, Бадамшин,
2003, с. 48).
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У Німеччині частина освітньої програми щодо практичного навчання на
підприємствах створюється централізовано: власне, у Федеральному інституті
професійної освіти. Частина, яка стосується професійних шкіл, визначається
Конференцією міністрів освіти. Характерними ознаками вищих технічних шкіл
Німеччини є їх співпраця з промисловістю, тісний зв’язок навчання з науководослідною діяльністю, їх автономія, право надавати науковий ступінь.
На окрему увагу заслуговує організація виробничої практики в німецьких
закладах освіти, яка відіграє вагому роль у професійній підготовці. На неї
передбачено значно більше часу в технічних школах, ніж в університетах.
Особливість підготовки інженерів у вищих професійних технічних школах
Німеччини полягає в більш цілеспрямованій орієнтації майбутнього фахівця на
вимоги певного робочого місця в системі виробництва, на виконання
конкретних трудових функцій (Фуллан, 2006). Для вищих технічних шкіл
характерний більш тісний взаємозв’язок теоретичної і практичної підготовки,
строга регламентація освітнього процесу.
У системі вищої професійної освіти Німеччини сучасні університети
технічної

освіти

–

це

комплексні

ЗВО,

які

передбачають

наявність

різноманітного спектру природничо-наукових, технічних предметів, а також
соціальних і гуманітарних наук. Широкий вибір предметів і освітніх програм
додаткової професійної підготовки в межах одного факультету дає змогу
здобути міждисциплінарну освіту і спеціалізуватися на різних аспектах
вивчення. Підготовка в університетах технічної освіти, наприклад, таких як
Технічний

університети

Брауншвайга,

Ганновера,

Німецький

технічний

університет Берліна, має гуманістичне спрямування й орієнтована на
формування творчої і мобільної особистості, яка володіє високою професійною
і загальною культурою, здатна до інноваційної, проєктної й дослідницької
діяльності, оперує основними методологічними прийомами і здатністю до
подальшого саморозвитку. Результат підготовки таких фахівців залежить не
тільки від керівника чи окремого працівника, а від налагодженої роботи в
колективі. Наприклад, випускники німецького технічного університету Берліна

124

поряд з високим рівнем знань володіють такими характеристиками: здатністю
до оцінки ситуації, роботи в колективі; цілісною системою знань у сфері
знаходження, моделювання і вирішення комплексних проблем з теорії і
практики; здатність приймати рішення і нести за них відповідальність, а також
вироблене критичне ставлення до технічних і наукових нововведень; високою
працездатністю і здатністю до післяуніверситетської і додаткової освіти.
Подібна установка визначає основні напрями освітньої діяльності технічних
університетів Німеччини, а також зміст і структуру підготовки фахівців
(Schwarz-Hahn, Rehburg, 2003).
У сучасних умовах проєктна діяльність студентів набула достатнього
поширення. В освітньому процесі інноваційного університету Гамбурга
передбачено цілий блок проблемно-орієнтованого навчання, в ході якого
студенти вирішують комплексні виробничі завдання. проєктна робота як один із
важливих, навіть ключових, способів формування необхідних навичок у
майбутніх інженерів виникла у відповідь на комплексні виробничі проблеми,
які ускладнювалися і потребували швидкого і ефективного вирішення. Під
проєктом розуміють спільну роботу студентів у невеликих групах над
інженерними

завданнями,

які

зустрічаються

в

реальній

практиці

на

виробництві. В процесі таких занять відбувається розробка необхідних
способів, матеріалів, проєктів, які допомагають вирішити поставлені проблеми
(Бутовецкая, 2003).
В основу проєктної роботи студентів німецьких технічних університетів і
вищих технічних шкіл покладено такі положення:
– самостійна індивідуальна або спільна діяльність студентів у групах, які
працюють над проєктом;
– уміння користуватися дослідницькими, проблемними, пошуковими
методами, методами спільної творчої діяльності;
– володіння культурою спілкування в різних малих колективах (уміння
спокійно вислухати партнера, аргументовано висловити власну точку зору,
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допомагати партнерам розв’язати утруднення, які виникають у процесі роботи,
орієнтуючись на спільний результат);
– уміння розподіляти ролі (обов’язки) для виконання спільного завдання,
цілком усвідомлювати відповідальність за спільний результат і за успіхи
кожного партнера (Greinert, 1995).
Проєктна робота студентів здійснюється у багатьох університетах
Німеччини: технічний університет Берліна, Дармштадта, Брауншвайга, вища
технічна школа Аахена та ін. проєктні роботи виконуються в групах по 5 – 6
осіб, процес навчання поділено на етапи, перехід від одного до другого
відбувається завдяки проведенню тренінгів. У процесі занять набуваються не
тільки спеціальні знання, а й навички управління проєктом, студентів навчають
різних способів подання матеріалу і результатів спілкування і ведення
перемовин (Longmuss, 1997, с. 173). Особливого розвитку набули проєктні
роботи, що передбачають реалізацію конкретного проєкта. Тут необхідно
враховувати всі аспекти, що впливають на його втілення чи функціонування в
реальному житті.
Отже, вища технічна освіта нафтогазового профілю Німеччини спрямована
на: адаптацію до вимог глобалізації світової економіки, її інтернаціоналізацію
та підвищення конкурентоспроможності; створення збалансованої трирівневої
системи управління: на рівні федерального центру, на рівні земель, на рівні
закладу освіти; забезпечення гармонійного поєднання старих університетських
традицій

та

інноваційних

методів

управління

освітою,

поєднання

фундаментальної теоретичної освіти та науково-дослідницької діяльності,
доступності та високої якості освіти.
Головна перевага системи професійної підготовки в Німеччині – орієнтація
на вимоги виробництва до рівня підготовки інженерів та інноваційні зміни на
ринку праці, що потребує гнучкості, інноваційності, випереджувального
підходу. Діяльність німецьких технічних університетів і вищих технічних шкіл
спрямована на підготовку професійних кадрів до дослідницької діяльності.
Вони розвивають у студентів дослідницьке мислення, вміння творчо вирішувати

126

завдання, що виникають. Досвід Німеччини цікавий для української технічної
освіти нафтогазового профілю тим, що реалізується ефективна система
дослідницької підготовки студентів, при цьому зберігається пріоритет наукової
діяльності та національні особливості.
2.4. Професійна підготовка фахівців для нафтогазової галузі у Франції
З-поміж інших західноєвропейських країн Франція відрізняється, з одного
боку, великою різноманітністю типів ЗВО, з іншого – достатньо уніфікованою і
централізованою

системою

управління

вищою

освітою.

Паралельно

з

університетами у Франції існують спеціалізовані освітні інститути – вищі
школи, вступ до яких, на відміну від університетів, потребує складання досить
серйозних конкурсних іспитів. Високим престижем користуються вищі технічні
школи. Програми навчання в них еволюціонували, пройшовши шлях від освіти,
яка мала за мету засвоєння винятково прагматичних “технічних” аспектів
інженерної діяльності, до повноцінної освіти нафтогазового профілю на
сучасній основі (Евенко, 2005).
Франція має найдавнішу в Європі систему вищої професійної освіти, яка
існує паралельно з академічною університетською освітою. Формування цієї
системи в сучасному вигляді здійснювалось на основі поєднання традиційної
французької системи вищих технічних шкіл з елементами американської
моделі. З урахуванням вимог ринку праці в університетах Франції вводяться у
навчальні плани майбутніх фахівців нафтогазової галузі чимало дисциплін
комп’ютерного циклу, такі як “Управління операціями та інформаційні системи”
та ін., що відображає потребу студентів у знаннях, які дадуть їм змогу знайти
гідне місце в суспільстві (Хміль, 2010, с. 95).
Франція належить до тих країн, в яких система вищої, зокрема
університетської освіти, вписується в загальноєвропейську модель вищої
школи, з одного боку, і володіє багатьма унікальними, властивими тільки їй,
особливостями, з іншого. Університети у Франції пройшли довгий і важкий
шлях становлення. Перебуваючи в центрі політичних та економічних змін, вони
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зазнавали як періоди занепаду, так і розквіту. Державна політика завжди
ґрунтувалася на принципі, що вища освіта – це суспільне благо, і тому потребує
державного фінансування та опіки. Мабуть тому, сучасний французький
університет відрізняється відносною доступністю і масовістю. Неабияк цьому
сприяє стратегія на професіоналізацію університетської освіти, започатковану
ще в 60-х рр. ХХ ст. Поява при університетах інститутів, що здійснюють
короткотермінову підготовку фахівців з дипломом інженера, дало можливість
університетам конкурувати з престижними вищими школами (Grandes écoles).
У 1968 р. система вищої освіти Франції зазнала глибоких змін. Тільки вищі
школи уникли структурної перебудови. Університети стали автономними і
відкрили двері для всіх охочих здобувати вищу освіту. Необхідність
модернізації зумовлювалася застарілими методами навчання, що не орієнтували
студентів до професійної діяльності відповідно до Закону про вищу освіту
1968 р. Базовими складовими реформи 1968 р. стали:
– автономія університетів, що охоплює самостійну науково-педагогічну та
адміністративно-фінансову діяльність за умови, якщо вона не суперечить
централізованому характеру управління вищою освітою;
–

міждисциплінарність

університетської

освіти,

що

передбачає

рівномірний розподіл студентів гуманітарного і природничого профілю;
–

партиципація,

що

охоплює

спільну

діяльність

представників

університетської спільноти (викладачі, науковці, студенти, технічний персонал)
і

зовнішніх

представників

(керівники

місцевої

адміністрації,

великих

підприємств, діячі науки і культури) з усіх питань щодо університетського
життя (Rotman, 2008).
З середини 80-х рр. ХХ ст. децентралізація державної влади суттєво
вплинула

на

взаємини

університетів

і

адміністративно-територіальних

інституцій. Набула поширення практика спільної роботи університетської
адміністрації, регіональної влади і керівників великих підприємств у складанні
переліку необхідних для конкретного регіону спеціальностей. Унаслідок такої
співпраці з’явилися так звані внутрішньоуніверситетські дипломи (Diplôme
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d'université – DU), які не мають статусу загальнонаціональних. Вони лише
дають можливість працевлаштування на підприємства, з якими співпрацює
університет (Китаева, Журавлев, Газизов, 2012, с. 243).
Нова реформа освіти нафтогазового профілю значною мірою стосувалася
університетів та університетських інститутів, які здійснювали короткотермінову
підготовку фахівців (університетські технологічні курси, інститути досліджень
у нафтогазовій галузі) (Апкарова, 2011, с. 112) . У Франції за час реформування
вищої освіти нафтогазового профілю був прийнятий пакет законодавчих
документів, що регулюють уведення ступеня магістра і короткотермінових
програм професійного ліценціата (Arr t du 23 avril 2002 relatif aux tudes
universitaires conduisant au grade de licence, 2002а). Помітні зміни відбулися в
процесі і методиці навчання в докторантурі. Особливою подією для вищої
школи Франції стало прийняття Закону про права і відповідальності
університетів (Arr t du 23 avril 2002 relatif aux tudes universitaires conduisant au
grade de licence, 2002b), спрямованого на підвищення конкурентоспроможності
французьких університетів у світовому освітньому просторі. Декрет “Про
реалізацію принципів європейського простору вищої освіти в системі вищої
школи Франції” став найбільш вагомим документом (La loi № 2007-1199 du 10
aot 2007 relative aux liberts et responsabilits des universities, 2007), оскільки в
ньому конкретизовано нову структуру вищої освіти за системою LMD (licence –
master – doctorat; ліценціат – магістратура – докторантура) і зафіксовані основні
складові нової освітньої реформи.
Для сучасної системи вищої освіти Франції характерна різноманітність
закладів освіти, організація навчання в яких та умови прийому не є однаковими.
Вищу освіту у Франції можна здобути у 78 університетах, 5 з яких є
приватними. 453 вищі навчальні заклади є монодисциплінарними й мають
невеликий контингент студентів (Хміль, 2010, с. 96). Право здобувати вищу
освіту має кожний власник диплому бакалавра, що надається після трирічного
навчання в ліцеї як закладі повної середньої освіти. Диплом бакалавра
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одержують після складання комплексу випускних іспитів, що проводяться
одночасно по всій країні.
У Франції простежуються три способи здобування вищої освіти. Це,
насамперед, університети, які є державними багатодисциплінарними закладами
і надають загальну університетську і спеціалізовану освіту різних рівнів.
Навчання в університеті передбачає три послідовні цикли. Без вступних іспитів
на навчання зараховують власників диплому бакалавра. Вищі школи, особливо
наукові, технологічні та комерційні, забезпечують спеціалізовану освіту вищого
рівня. Зарахування на навчання проводиться на конкурсній основі після
дворічних післяшкільних підготовчих курсів, освітні програми і вимоги яких
вищі, ніж на двох курсах університетів. Вступ до цих класів теж відбірковий,
враховуються рекомендації шкіл і ліцеїв. У разі невдачі під час вступу до вищих
шкіл випускники підготовчих курсів вільно продовжують навчання одразу на
третьому курсі університетів (за профілем). Вищі школи з їхнім ґрунтовним
комплексом підготовчих класів вважаються кращим досягненням французької
національної системи освіти (Вульфсон, 1999, с. 62).
Вища освіта у Франції передбачає короткострокове і довгострокове
навчання. Короткострокове навчання пропонується майбутнім фахівцям
промислового сектору, торгівлі, сфери обслуговування, майбутнім працівникам
допоміжного медичного персоналу. Цей напрям освіти обирають 30 %
випускників шкільних бакалавратів (France. La documentation française et
Ministère des Affaires étrangères, 1999, с. 161). Протягом двох або трьох років
навчання

можна

здобути

такі

дипломи:

1.

Диплом

про

закінчення

технологічного університету видається студентам, які успішно пройшли
дворічний курс навчання в Університетських технологічних інститутах,
підпорядкованих університетам. Освітні програми в цих закладах орієнтовані
на оволодіння професійними знаннями в галузі техніки і економіки, а не на
вивчення наукових основ майбутньої спеціальності. Більшість випускників
таких інститутів розпочинають професійну діяльність як фахівці середньої
ланки, і незначна їх частина вступає у спеціалізовані навчальні заклади. Цей
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диплом справді популярний. Кількість кандидатів значно перевищує кількість
місць, що приводить до конкурсного вступу. 2. Диплом про вищу підготовку
технічного працівника видається особам, які пройшли дворічний курс навчання
у секціях вищої підготовки технічних працівників, які існують при ліцеях з
післясередніми професійними програмами, подібними на освітні програми
Університетських технологічних інститутів. Звуженість фахового змісту стає
серйозним недоліком у випадку вимушеної зміни заняття, тому ці секції є менш
популярні, ніж варіант Університетських інститутів. Прийом на навчання у такі
секції відбувається за конкурсом особових справ вступників. 3. Диплом про
природничо-наукову і технічну університетську освіту видається студентам
після

дворічного

терміну

високоспеціалізованого

навчання

у

деяких

університетах. Диплом дає прямий доступ до професійної діяльності і виводить
на ринок праці в обрану галузь. Прийом на навчання відбірковий (Хміль, 2010,
с. 97).
У французьких університетах можна здобути два типи освіти: загальну
університетську

(фундаментальну,

базову)

або

спеціалізовану.

Загальна

університетська освіта передбачає сукупність університетських класичних
дисциплін: мистецтво, право, філологія, іноземні мови, медицина, природничі,
гуманітарні і соціальні науки. Спеціалізована освіта передбачає велику
кількість секторів, таких як комерція, управління, інформатика тощо. Навчання
в університетах організовано в три послідовні цикли, кожний з яких
завершується відповідним дипломом державного зразка. Кожний цикл є
частиною професійної орієнтації, загальної підготовки, одержання професійної
кваліфікації і підготовки до наукової роботи.
На першому університетському циклі, що є початковим етапом вищої
освіти, здійснюється загальнонаукова підготовка. Він передбачає два роки
викладання загальних основ і базових дисциплін обраного профілю. 54 %
всього контингенту студентів університетів здобуває загальну вищу освіту,
уточнює фахову орієнтацію й одержує першу академічну кваліфікацію (France.
La documentation française et Ministère des Affaires étrangères, 1999, c. 162).
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Кожний рік навчання у першому циклі поділено на два семестри. Навчальні
дисципліни об’єднано в навчальні курси. Практикуються два види контролю
знань студентів: поточний контроль та іспит.
Після закінчення першого циклу навчання та за умови успішного
складання іспитів студентам одержують диплом про загальну університетську
освіту із зазначенням відповідної галузі знань. У деяких університетах, які
готують інженерів, після першого циклу видають диплом про природничонаукову і технічну університетську освіту, що підтверджує проходження
початкового дворічного етапу навчання і є необхідною умовою продовжувати
освіту на більш високому рівні. Багато студентів зупиняється саме на цьому
етапі, оскільки такий документ дає змогу знайти цілком добру роботу.
Навчання на другому циклі поглиблене і спеціалізоване. Це цикл фахової
підготовки, доступний студентам, які успішно закінчили перший етап
університетської освіти. Після закінчення першого року навчання у другому
циклі та успішному складанні відповідних іспитів студент отримує диплом
ліценціата, завдяки якому він може продовжувати навчання у тому ж циклі і
здобути диплом магістра протягом ще одного року навчання. Обидва дипломи
вважаються дипломами про закінчену вищу освіту тривалістю 3 і 4 роки
відповідно і під час працевлаштування дають право зайняти службову посаду
відповідного рівня. Протягом четвертого року навчання в університеті,
здобуваючи диплом магістра, студент зобов’язаний підготувати дипломну
роботу обсягом у сто сторінок і успішно захистити її.
Дипломи мають академічний і професійний компоненти. Така чіткість
порушується

нововведеними

професіоналізованими

університетськими

інститутами, які набирають студентів після першого курсу, досить інтенсивно
навчають три роки і після кожного з них послідовно видають тим, хто успішно
навчався, диплом про загальну університетську освіту, диплом ліценціата і
диплом магістра. З власників останніх комісія уважно добирає кращих для
надання звання “головного інженера” (чи “магістра-інженера”).
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Необхідною умовою зарахування на третій цикл університетського
навчання є диплом магістра. Перейти на третій цикл навчання неможливо
автоматично. Існують певні правила прийому, в різних університетах вони різні,
оскільки кількість місць обмежена. Вступнику необхідно подати свою особову
справу, в якій детально відображено попередній чотирирічний курс навчання в
університеті, а також лист-обґрунтування свого вибору, в якому вказано план
науково-дослідної роботи, яку він має намір проводити. Навіть з отриманою
згодою

наукового

керівника,

уповноваженого

керувати

його

науково-

дослідницькою роботою, остаточне рішення про зарахування студента приймає
університетська наукова комісія.
Третій цикл навчання є циклом вищої спеціалізації і підготовки до науководослідницької роботи і пропонує два варіанти навчання: перший охоплює один
рік вузькофахового навчання і завершується одержанням диплома про вищу
спеціалізовану освіту, а другий за один-два роки ширшого навчання готує до
наукової роботи, надає диплом поглибленої підготовки і видає перепустку на
докторські студії та захист дисертації. Обидва дипломи є дипломами про вищу
університетську освіту третього циклу (Хміль, 2010, с. 97).
Вступ на докторські студії є конкурсним. Для навчання на здобуття ступеня
доктора зараховуються особи з дипломами поглибленої підготовки. Вони
зобов’язані впродовж 2 – 4 років виконати кваліфікаційні вимоги, які
передбачають складання теоретичних іспитів за фахом, проведення наукового
дослідження за обраною темою, написання дисертації. Докторські студії
завершуються захистом дисертації та присудженням звання “доктор”.
Академічний

рік,

що

складається

з

двох

семестрів,

у

Франції

розпочинається у вересні чи жовтні і закінчується у травні або у червні залежно
від закладу освіти й обраної спеціальності. Заняття проводяться у традиційний
спосіб, акцент робиться на самостійній роботі студентів. З усіх фахових
дисциплін складають іспити. Лекційні заняття проходять в аудиторіяхамфітеатрах, розрахованих на 100 – 1 000 студентів. Уміння узагальнювати і
синтезувати викладене є неодмінною складовою освітнього процесу. Практичні
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заняття передбачають практичні роботи та семінарські заняття. На практичних
заняттях студенти, організовані у невеликі групи, опановують і поглиблюють
теоретичні знання, здобуті на лекціях. Ці заняття є обов’язковими на відміну від
лекційних, де присутність не фіксується (Auduc, Bayard-Pierlot, 2000, с. 147).
У французькій вищій школі розрізняють два види перевірки знань.
Протягом навчального року проходить постійний контроль знань у формі
невеликих тестів, який дає можливість оцінити здобуті знання з навчальних
дисциплін. Екзаменаційна сесія являє собою перевірку знань з багатьох
дисциплін протягом кількох днів. Іспити складають двічі на рік. В
університетах заняття організовано за модульною системою (тематичними
блоками). Студент накопичує певну кількість модулів протягом усього навчання
і в подальшому в дипломі зазначається кількість пройдених модулів: одні є
обов’язковими, інші залежать від вибору студента.
Французька система вищої освіти гнучка і мобільна. Пропонуючи
короткострокове і довгострокове навчання вона має на меті підготувати
висококваліфікованих фахівців для різних сфер суспільного життя. Сучасні
навчальні заклади мають свої особливості. Найпрестижніші серед них вищі
школи із жорстким конкурсом потребують глибоких знань, що виходять далеко
за межі шкільної програми. Завдяки організації дворічних післяшкільних
підготовчих курсів вони самі здійснюють підготовку абітурієнтів без гарантій
негайного вступу до вищої школи. Більшість випускників з дипломом
шкільного бакалаврату обирають університет як один із найдоступніших
способів здобування вищої освіти через відсутність вступних іспитів. Оскільки
кожний

цикл

університетського

навчання

завершується

одержанням

відповідного диплому, що дає змогу знайти роботу, не всі студенти проходять
повний курс навчання в університеті. Продовжують навчатися лише ті, хто
планує поєднати життя з науково-дослідницькою роботою (Хміль, 2010, с. 99).
Дистанційна освіта перебуває в сфері компетенції Національного центру з
дистанційної освіти і поєднує інформаційні комп’ютерні технології з
традиційними

методиками

навчання.

Слухачі

можуть

обирати

окремі
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дистанційні курси чи повне дистанційне навчання, яке завершується
отриманням диплома.
Повну середню освіту французька молодь одержує до 18 років, при цьому
навчання від 6 до 16 років у коледжі загального профілю виявляється
обов’язковим для всіх громадян держави. Протягом останніх років відбувається
спеціалізація, коли навчання продовжується в ліцеї або у виробничо-технічному
училищі. Після закінчення училища випускник працевлаштовується, а освіта в
ліцеї, програма якого насичена математикою та іншими науковими предметами,
завершується присвоєнням кваліфікації бакалавра, що дає право на вступ до
університету без іспитів (Китаева, Журавлев, Газизов, 2012, с. 246).
Навчання в університеті охоплює три цикли. Перший (дворічний) цикл
закінчується отриманням диплома про загальну університетську освіту (хоча
вже на цій стадії можлива технічна спеціалізація і одержання спеціального
диплома, який допомагає під час працевлаштування). Другий цикл (також
дворічний) дає право на отримання диплома магістра, а в проміжку після
першого року – диплома ліценціата. Повною вищою освітою вважають
засвоєння третього циклу: за програмою дипломованого спеціаліста (1 рік) або
доктора (3 роки з одержанням проміжного диплома про гуманітарну освіту
після першого року).
Стандартизація професійної освіти у Франції регулюється Законом про
учнівство (1971 р.), Законом про децентралізацію освіти (2003 р.). Об’єктами
стандартизації виступають освітні програми, сертифікати, кваліфікації, вимоги
до

екзаменів,

контрольні

завдання,

переліки

робіт

і

міжміністерські

спостереження за професійним становленням випускників (Зигало, 2011,
с. 116).
Міністерство освіти Франції проводить жорсткий контроль діяльності
закладів вищої освіти. Будь-який новий курс потребує акредитації міністерства.
Акредитація надається на 4 роки. Спеціальна рада з оцінювання освітніх
програм, підпорядкована Міністерству освіти, контролює якість підготовки
студентів. На кожному факультеті офіційно пропонується для ознайомлення
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обов’язковий для студентів перелік курсів чи дисциплін. Свобода вибору
забезпечує два аспекти: вибір студентом між теоретичними і прикладними
напрямами і вибір викладачем методу навчання. Академічна свобода передбачає
свободу вибору закладів освіти, дисциплін і курсів (Шаповалова, 2008).
У

Франції

застосовується

спеціальна

4-фазова

методика

підбору

абітурієнтів. Перша – сертифікація необхідності фахівця, тобто з’ясування
потреби в ньому на підприємстві; друга – гарантія необхідності знань фахівця,
тобто практична гарантія його працевлаштування після закінчення закладу
освіти; третя – ноу-хау, тобто сама система освіти, наявність розробленої
освітньої програми з урахуванням потреб підприємств-замовників; четверта –
вибір закладу освіти, який повною мірою забезпечує виконання програми. За
висновками французьких фахівців, 80 % організованого навчання побудовано за
такою методикою підбору абітурієнтів. Ця методика використовується при
виконанні апріорі відведених ресурсів на навчання фахівців вищої кваліфікації
(Jacobsson, 1990, р. 62).
Освітні програми, підходи до відбору, профілю навчання переглядаються
кожні 5 років. Від цього залежить конкретний контингент здобувачів освіти, а
також зміст диплома.
В

умовах

використовується

комбінованої
можливість

форми

підготовки

послідовного

широко

підвищення

й

успішно

виробничої

кваліфікації. Наприклад, в національного інституту прикладних наук у Ліоні
послідовно чергується процес навчання з виконанням функцій робітників,
техніків (перші два роки – орієнтаційний цикл) і наступний цикл – підготовка
інженерів-стажистів (одночасно із спеціалізацією в навчанні). Вища освіта у
Франції доволі спеціалізована і спрямована на вибір самим студентом сценарію
здобуття освіти, відповідно до його потреб, і спрямована саме на якісну
підготовку фахівця з розмежуванням видів діяльності: наукову роботу,
професійну, прискорену професійну кваліфікацію.
Французький інститут нафти (ФІН) (Institut français du pétrole, IFP),
заснований у Парижі в 1944 р., і нині є одним зі світових лідерів з підготовки
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фахівців з глобальним баченням і умінням вирішувати найскладніші проблеми в
нафтогазовій галузі. У цьому закладі теоретична підготовка з дисциплін
нафтового профілю триває протягом усього періоду навчання.
Магістерська

програма

“Petroleum

Economics

and

Management”

є

унікальною програмою підготовки магістрів економіки в нафтогазовій галузі.
Програма передбачає глибоке і всебічне вивчення економічних аспектів
міжнародного нафтогазового бізнесу. Лекції проводять досвідчені викладачі та
фахівці галузей як Франції, так й інших країн.
Курс

лекцій

охоплює

широкий

спектр

проблем

міжнародного

нафтогазового бізнесу, таких як: попит і пропозиція на нафтових і газових
ринках, нафтові угоди і ліцензування, стандарти міжнародної фінансової
звітності, стратегічний менеджмент, маркетинг на міжнародних ринках нафти і
газу, нафтогазотрейдинг, сталий розвиток нафтогазових компаній та ін. Усі види
занять проводяться англійською мовою. Навчання передбачає: вивчення
світового досвіду і останніх тенденцій в нафтогазовій галузі (лекції читають
фахівці, які мають досвід роботи в різних країнах світу і міжнародних
компаніях); оволодіння навичками ділового спілкування і бізнес-етики,
властивих міжнародним компаніям; набуття навичок спілкування та роботи в
групах, які об’єднують людей з різними культурними цінностями, навичками і
знаннями; розвиток навичок володіння іноземною мовою; здобуття досвіду
виступати іноземною мовою перед спеціалізованою аудиторією; знайомство зі
студентами з різних країн світу, щоб закласти основи майбутньої співпраці,
набути нових друзів (www.ifp-school.com).
Для дипломованих бакалаврів загальний термін навчання – 2 роки. Поряд
із ступенем бакалавра або диплома спеціаліста вступник має володіти
англійською мовою на рівні Advanced (на момент зарахування на програму
необхідно мати мовний сертифікат, наприклад, TOEIC не менше 785 балів,
IELTS – не менше 6,5 (або інший сертифікат еквівалентного рівня). Вступник
вважається остаточно зарахованим на програму після його зарахування
відповідно до внутрішніх правил закладу освіти. Під час навчання студент має

137

набрати 120 залікових одиниць (ECTS). Один навчальний рік відповідає
60 ECTS-кредитам, що становить близько 1500 – 1800 навчальних годин,
включаючи захист магістерської роботи. Повна освітня програма одного
семестру відповідає 30 ECTS. Освітня програма охоплює п’ять модулів.
1 модуль (1-й семестр) триває з вересня по грудень першого року навчання
(30 ECTS); 2 і 3 модулі (2-й семестр) передбачає підготовку майбутніх фахівців
для нафтогазової галузі з січня по липень другого року навчання (30 ECTS).
4 модуль (3-й семестр) з вересня по грудень другого року навчання
присвячений науково-дослідній практиці, оформленню магістерської роботи.
Науково-дослідна практика триває не менше 5 тижнів на виробничому
підприємстві у Франції (або іншій країні) (30 ECTS).
5 модуль (4-й семестр) – завершується науково-дослідною роботою і
оформленням

магістерської

дисертації,

складанням

державного

іспиту

(травень), оформленням і захистом магістерської роботи.
Захист магістерських робіт проводиться до 20 червня (30 ECTS).
Метод розрахунку кількості набраних ECTS є таким: за кожен залік –
2 ECTS; за кожен іспит – 3 ECTS; за кожен іспит за умови, що предметом
передбачається підготовка курсової роботи – 4 ECTS.
Відповідно до навчального плану освітньої програми у 1-му семестрі
передбачено вивчення таких дисциплін:
1. Філософія і методологія науки
2. Правове регулювання науково-інноваційної діяльності
3. Національні енергетичні стратегії
4. Ділова іноземна мова (французька або англійська)
5. Мікроекономіка-2
6. Макроекономіка-2
7. Енергетичний бізнес і ринки
8. Еволюція світових ринків нафти і газу
9. Менеджмент міжнародних нафтових і газових компаній
10. Технологія буріння нафтових і газових свердловин
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11. Економіка світової нафтової галузі
12. Економіка зарубіжної газової галузі
13. Науково-дослідницька робота
2-й семестр (за вибором магістра)
1. Економіка нафтопереробки і газохімії
2. Фінанси та управлінський облік
3. Стратегічні маркетинг і менеджмент
4. Товарно-сировинні біржі та біржова торгівля
5. Менеджмент транспорту, переробки і реалізації нафти і газу
6. Менеджмент розвідки і розробки родовищ
7. Менеджмент в електроенергетичних компаніях
8. Економетрика-2
9. Науково-дослідницька робота
10. Організаційно-управлінська практика
3-й семестр (можливе вивчення в першому семестрі)
1. Управління ефективністю бізнесу
2. Теорія ймовірності, математична статистика і стохастичне моделювання
невизначеності
3. Сучасні методи інтенсифікації видобутку нафти
4. Науково-дослідницька робота
5. Виробнича практика
4-й семестр
1. Науково-дослідна робота
2. Підготовка магістерської дисертації
3. Підсумкова державна атестація
Отже, Франція має багатий досвід організації університетської освіти, який
можна було б запозичити, зберігаючи при цьому національні традиції вищої
освіти. Ретельне вивчення досвіду організації навчання та сучасного стану
функціонування французьких університетів, аналіз форм і методів навчання
можуть сприяти виробленню нових підходів до організації навчання у ЗВО
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України і забезпеченню підготовки фахівців нафтогазової галузі міжнародного
рівня, які зможуть посісти належне місце на сучасному ринку праці.
2.5. Особливості професійної підготовки фахівців для нафтогазової
галузі в США
Вища освіта США впродовж багатьох десятиліть є об’єктом дослідження
вітчизняних і зарубіжних учених. Це пояснюється, з одного боку, своєрідністю
американської вищої школи, її принциповою відмінністю від європейських
освітніх систем, з іншого – визнанням вищої освіти США як однієї з
найдосконаліших у світі. Постійні процеси реформування з метою покращення
американської системи освіти, пошуки та нововведення найкращих світових
освітніх здобутків приваблюють науковців і спонукають до вивчення того або
іншого елементу чи процесу в межах системи, до аналізу найактуальніших
проблем.
Американська нафтова промисловість у наш час виявляється найбільш
розвинутою і потужною. Зокрема, США відіграють домінуючу роль у
нафтохімічній

промисловості

світу

завдяки

наявності

великих

запасів

вуглеводневої сировини, розвинутій інфраструктурі, “ноу-хау”, а також своїм
можливостям здійснювати величезні інвестиції. Американські нафтогазові
комплекси лідирують за масштабами виробництва, реконструкції і нового
будівництва. Найбільші нафтогазові комплекси в США створені в районі
побережжя Мексиканської затоки (штат Техас і Луїзіана). Саме тут зосереджені
основні нафтові і газові родовища, величезні нафто- і газопереробні заводи. На
долю двох цих штатів припадає більше 70 % потужності нафтопереробних
заводів і 2/3 потужності газопереробних заводів (Alkandari, 2014, c.223).
Для забезпечення нафтових і газових компаній висококваліфікованим
персоналом значна увага приділяється вищій технічній освіті, взірцем якої є
багатоступенева система США, яка в процесі розвитку увібрала кращий
світовий досвід, трансформувала до власних соціально-економічних умов і
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стала еталоном, досягнення якого прагнуть країни Західної Європи та Японія
(Зарубежный опыт реформ в образовании, 2002, с. 52).
Вища технічна освіта у США двоступенева: перший ступінь (4 роки)
завершується здобуттям ступеня бакалавра, друга – магістра. Другий ступінь
розрахований на 1 – 2 роки навчання, та, як правило, реалізується після
дворічного досвіду практичної роботи (Smith, Evans, 2010, c. 311).
Система підготовки фахівців нафтогазової галузі в США характеризується
високим рівнем розвинутості, наявністю великої кількості програм цього
профілю, різноманітністю змісту й елементів освітніх програм. В умовах
децентралізованої американської системи освіти (50 освітніх систем за
кількістю штатів) не існує єдиних освітніх стандартів вищої освіти, закріплених
на федеральному рівні. Певну спільність програм та їх подібність забезпечує
наявність вимог агентств, які акредитують освітні програми. Агентство АВЕТ
(Accreditation Board for Engineering and Technology) висуває певні критерії для
оцінки програм інженерного напряму.
Освітні програми з інженерної справи і з інженерно-технологічних
напрямів акредитуються різними комісіями АВЕТ. Інженерні програми
акредитуються на рівні бакалаврату і магістратури, інженерно-технологічні – на
рівні дворічних програм для отримання асоційованого ступеня, а також програм
бакалаврату. Агентство АВЕТ не приписує конкретні курси чи навчальний план,
а тільки прописує кількість років, упродовж яких має вивчатися математика,
природничі науки, інженерне проектування і загальноосвітні дисципліни. Однак
у вимогах до освітніх програм висвітлюються мінімальні вимоги до того, що
випускник “має вміти і знати” на виході (student outcomes), тобто висуваються
вимоги до результатів навчання. Вони сформульовані достатньо широко, що дає
можливість університетам гнучко підходити до змісту освітніх програм і
навчальних планів.
Для

інженерно-технологічних

програм

бакалаврату

визначено

такі

результати навчання: 1) уміння відбирати і використовувати знання, методи,
навички і сучасний інструментарій для широкого поля діяльності, у сфері
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інженерних технологій; 2) уміння відбирати і використовувати знання з
математики, природничих наук, інженерної справи і технологій для вирішення
проблем у галузі інженерних технологій, що потребують застосування
принципів роботи, процедур або методів; 3) уміння проводити тести,
вимірювання та експерименти, аналізувати й інтерпретувати їх результати,
використовувати результати експериментів для покращення процесів; 4) уміння
проектувати системи, складові або процеси для вирішення широкого кола
інженерно-технічних задач, що відповідають освітнім цілям програми; 5)
уміння ефективно працювати в якості члена чи керівника технічної команди; 6)
уміння виявляти, аналізувати і вирішувати широке коло проблем у галузі
інженерних технологій; 7) уміння використовувати письмові, усні і графічні
засоби комунікації як в технічній, так і в нетехнічній сфері; 8) розуміння
необхідності і можливості самостійно займатися професійним розвитком; 9)
розуміння питань професійної відповідальності; 10) усвідомлення впливу
способів вирішення інженерно-технічних проблем на суспільство і світ загалом
(Accreditation Board for Engineering and Technology, 2018).
Розробляючи освітні програми, університети нафтогазового профілю
орієнтуються не лише на вимоги АВЕТ, а й на досвід інших університетів цього
профілю, побажання роботодавців та інформаційні ресурси. База даних
Департаменту праці США під назвою O*NET OnLine – один з інформаційних
ресурсів, головною метою якого є надання користувачам даних щодо динаміки
ринку праці на рівні видів діяльності та окремих професій. Його користувачами
можуть бути як абітурієнти і студенти, які вивчають кар’єрні можливості
майбутньої професії, так і співробітники кадрових служб компаній. У цій базі
даних систематизовано аналітичну інформацію за різними професіями,
викладено короткий опис характеру професійної діяльності, види робіт і
перелік найтиповіших завдань, що вирішуються під час їх виконання;
використовувані інструменти і технології; необхідні знання, уміння і навички,
орієнтовні назви посад, рівень освіти, необхідний для роботи на тій чи іншій
посаді, а також прогноз зростання кількості робочих місць (www.onetonline.org).
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У розділі “Знання” для професії “інженер-нафтовик” зазначено:
– інженерна справа і технології – знання про практичне застосування
інженерної науки і технологій (використання принципів, підходів, процедур і
обладнання для проектування і виробництва різних товарів і послуг);
– проєктування – знання способів проектування, інструментів і принципів
для створення технічних проектів, креслень, ескізів і макетів;
–

механіка

–

знання

про

нафтогазове

обладнання

і

механізми

(проектування, правила використання, ремонту та експлуатації).
Визначено також і необхідні для інженера нафтогазової галузі знання з
фізики, математики, статистики, виробництва і переробки, комп’ютерної
техніки, електроніки, англійської мови, адміністрування і управління. Окремо
подано розділи “Навички” і “Вміння”, необхідні для інженера-нафтовика.
Зазначимо,

що

агентством

АВЕТ

не

використовується

поняття

“компетенція”, не згадується воно і в базі даних O*NET OnLine. Значний вплив
на зміст освітніх програм і навчальних планів має ринкова складова. У доповіді
“Нові навички і компетенції” (Emerging Skills and Competences, 2011) зазначено,
що деякими дослідниками освіти (Sheppard, Macatangay, Colby, Sullivan, 2008)
визнається необхідність формування таких компетенцій у випускників, які б
сприяли їх успішному працевлаштуванню в умовах постійно мінливого ринку
праці і збільшення масштабів глобалізації.
Розглянемо ступені, що надають в інженерній справі та інженерних
технологіях. Випускники, які засвоїли дворічні освітні програми і здобули
асоційований ступінь в прикладній науці (Associate in Applied Science), зазвичай
працевлаштовуються відразу після закінчення коледжу. Один з різновидів цього
ступеня – асоційований ступінь в інженерних технологіях; випускники, що його
отримали, називаються “техніками”. Випускники асоційованого ступеня в науці
(Associate in Science) більш глибоко вивчають математику і природничі науки і
можуть продовжувати навчання в чотирирічних коледжах. Відповідно до
програм бакалаврату основними ступенями є бакалавр наук в нафтогазовій
інженерній справі (Bachelor of Science in Petroleum Engineering) і бакалавр з

143

нафтогазових інженерних технологій (Bachelor of Petroleum Engineering
technology). У першому випадку студенти стають професійними інженерами і
програмістами, у другому – інженерами-технологами.
На рівні магістратури є два основні ступеня. Магістра наук з інженерної
нафтогазової справи (Master of Science in Petroleum Engineering) готують для
роботи підвищеної складності в інженерній справі або в галузі освіти (термін
навчання 2 роки, при цьому необхідно написати дисертаційну роботу). Освітні
програми для отримання ступеня магістра нафтогазової інженерної справи
(Master

of

Petroleum

Engineering)

спрямовані

на

збільшення

шансів

працевлаштуватися, а не на подальше професійне просування в галузі
досліджень чи освіти. Ці програми тривають близько 12 місяців. Слід
зазначити, що ступінь магістра нафтогазової інженерної справи в деяких
університетах можна отримати і дистанційно (Master of Science in Petroleum
Engineering Online Degree). Як правило, такі програми призначені для фахівців,
які працюють. Хоча випускників інженерного бакалаврату в США називають
інженерами, існує і окремий ступінь інженера. Його рекомендують для
студентів, які планують професійну кар’єру у виробничих галузях. Наприклад,
в Стенфордському університеті програма очної форми навчання інженерів
триває принаймні два роки після закінчення бакалаврату. Для успішного
проходження програми необхідно отримати 90 залікових одиниць і написати
дисертаційну роботу (Stanford Bulletin Explore Degree, 2018).
Для здобуття ступеня магістра інженерної справи в Массачусетському
технологічному інституті (MIT) (Massachusetts Institution of Technology, 2012)
потрібно успішно закінчити освітню програму і мати не менше 90 залікових
одиниць, із яких 66 передбачено на вивчення навчальних дисциплін і 24 – на
написання магістерської дисертації. Водночас для здобуття ступеня інженера в
MIT потрібно набрати 162 залікові одиниці за навчальні дисципліни (не
враховуючи залікових одиниць, передбачених на написання дисертації)
протягом дворічного навчання після закінчення бакалаврату. Мета освітніх
програм для отримання ступеня інженера в MIT: по-перше, здобутті студентами
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більш глибоких і широких знань з інженерної справи і природничо-наукових
дисциплін, ніж в магістерських програмах; по-друге, розвиток у реципієнтів
дослідницьких навичок.
Наголосимо, що звання “професійного інженера” надається тільки після
складання іспитів з основ науки, проходження практики і складання
додаткового
професійного

професійного
інженера.

іспиту

з

Необхідність

подальшим

отриманням

наявності

ліцензії

ліцензії
під

час

працевлаштування залежить від професійних завдань, виконуваних інженером,
сфери діяльності, розміру підприємства і вимог роботодавця. Для фахівців
нафтогазової галузі наявність ліцензії професійного інженера є важливим
аспектом.
Каліфорнійський технічний інститут і Массачусетський технологічний
інститут (Massachusetts Institution of Technology, 2012) здійснюють ґрунтовну
підготовку з інженерної і чистої науки на базі глибокого засвоєння
фундаментальних

дисциплін

–

математики,

фізики,

хімії,

активізуючи

діяльність інституту щедрою матеріальною підтримкою дослідницького
характеру.
Система інженерної підготовки надає студентам можливість наприкінці
першого року навчання в бакалавраті самостійно і на власний розсуд обрати
напрям спеціалізації і скласти орієнтовний індивідуальний план на весь період
навчання або на рік, однак дисципліни спеціалізації починають системно
вивчатися тільки на третьому і четвертому році навчання. Перші два курси
навчання дають розширену фундаментальну фізико-математичну підготовку, а
також хімічну, обов’язкову для всіх.
Технологія складання індивідуального плану є такою: обсяг кожного курсу
оцінюється кількістю кредитних одиниць або залікових годин. Наприклад,
прослухавши лекції з хімічної кінетики (2 академічні години на тиждень
протягом семестру), студент отримує 2 залікові години або 2 кредитні одиниці.
За лабораторно-практичні курси (2 – 3 академічні години на тиждень) він
отримує 1 кредитну одиницю.
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Для здобуття ступеня магістра потрібно мати принаймні 33 залікові години,
а також представити тези дослідження або проекта, на які передбачено понад
4 тис. фактичних контрольованих і неконтрольованих (незалежних) годин.
Освітня програма в США розроблена таким чином, щоб вона повністю
забезпечувала магістрів усім інструментарієм, необхідним у подальшому для
здійснення успішної роботи в нафтогазовій галузі, одночасно надаючи їм
винятковий ступінь професійної гнучкості. Навчання побудовано так, що будьякі нові знання відразу мають практично застосовуватись.
У США фундаментальні і прикладні науки розвиваються в університетах.
Наукова робота магістрів виявляється постійною за характером і є частиною
освітнього процесу. Практично всі студенти з першого курсу, незалежно від
того, чи продовжуватимуть навчання в магістратурі, беруть участь у наукових
дослідженнях разом з викладачами.
Визначальним чинником у підготовці фахівців з вищою освітою в США є
працедавець. Університети відіграють допоміжну роль, гнучко реагуючи на
економічну ситуацію. Кожні 5 років освітні програми і навчальні курси
переглядаються незалежними комісіями фахівців. Відбувається обмін досвідом
роботи із складання програм серед учених, викладачів і працедавців.
Концепція магістратури і післяуніверситетської освіти виникла в Північній
Америці в 1960-х роках, а в наш час набула поширення, вона організована за
підтримки конфедерації організацій (рада вищої школи США (Council of
Graduate

Schools

(CGS)

і

Канадської

асоціації

вищої

школи.

Північноамериканська модель має великий вплив на розвиток Концепції
магістратури і “післяуніверситетської” освіти у Великій Британії, материковій
Європі, Австралії, Новій Зеландії, Китаї і Бразилії. Ступінь магістра чи доктора
наук у нафтогазовій галузі можна здобути в Массачусетському технологічному
інституті

(Massachusetts

Institute

of

Technology),

Каліфорнійському

технологічному інституті (California Institute of Technology), Каліфорнійському
університеті,

відомому

як

Берклі

(University

of

California,

Berkeley),

Прінстонському університеті (Princeton University), університеті Міннесоти в
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Твін Сіті (University of Minnesota, Twin Cities), Стенфордському університеті,
Техаському університеті в Остіні (University of Texas, Austin), Університеті
Вісконсину в Медісоні (University of Wisconsin, Madison), Делаварському
університеті (University of Delaware), Каліфорнійському університеті в Санта
Барбарі (University of California, Santa Barbara). Ці заклади освіти, як правило,
добре обладнані необхідними ресурсами, широко визнані на світовому рівні, і
справді визначають їх пріоритет перед вищою освітою, приваблюючи еліту
світу – дослідників і підтримуючи імідж закладів вищої освіти, які проводять
дослідження світового масштабу.
Налагоджено тісні зв’язки з австралійською системою технічної освіти,
використовується класифікація основних типів інженерів, запропонована
Р. Хедграфтом з Університету Монаш (Австралія), при цьому в основу типології
покладено індикатор типів Майерса-Брігса. Виокремлено такі типи інженерів:
прояв

енергії

(екстравертний

–

інтровертний);

сприйняття

інформації

(усвідомлене – інтуїтивне); стиль життя (осягати – оцінювати); прийняття
рішень (той, хто мислить – той, хто відчуває) (DeGraaff, Ravenstejin, 2001,
c. 421). В американських технічних університетах застосовується тестування
студентів за системою Р. Хедграфта, за результатами якого студентам
рекомендують індивідуальні способи вдосконалення творчих здібностей,
водночас здійснюється їх консультування з питань розвитку креативності.
Студенти беруть активну участь в освітньому процесі, вони виявляють
високу мотивацію та особисту відповідальність за результати навчання.
Ставлення до студентів як до партнерів суттєво підвищує креативність
освітнього процесу, стимулює вияв їх творчих здібностей. Дослідження
Ж. Купер і С. Прескотт (Університет Нового Південного Уельсу, Австралія) і
Дж. Кука, С. Сміта (США) показали, що за умов самостійного визначення
термінів виконання завдання, його продуктивність прирівнюється до 8 одиниць,
якщо терміни встановлені викладачем – показник дорівнював 6,6 одиниць, при
спільному визначенні термінів продуктивність складає 7.8 одиниць. Як бачимо,
у навчанні домінує роль викладача (Cooper, 1993).
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Традиційно студенти вивчають спочатку теоретичні основи науки, а
лабораторні заняття і проєктування розглядаються як доповнення до теорії і
пропонуються в навчальному плані пізніше. На думку дослідників (Sheppard,
Macatangay, Colby, Sullivan, 2008), це перешкоджає цілісному сприйняттю знань
і їх синтезу студентами. До того ж традиційний педагогічний підхід (дедуктивні
методи навчання, лекційні курси, чітко структуровані завдання і лабораторні
заняття), на їхнє переконання, не повною мірою сприяють розвитку творчого
мислення, навичок вирішення задач і навичок підприємництва. Водночас,
дисципліни, що викладаються в інженерних коледжах й університетах,
достатньо спеціалізовані, що, безсумнівно, сприяє глибокому оволодінню
знаннями. Фахівці у сфері освіти США наголошують на переході до нової
моделі інженерної освіти, де студент перестає бути спостерігачем і виступає
активним учасником і “творцем” освітнього процесу, що передбачає постійний
зв’язок теорії і практики.
Доцільно зазначити, що тривалий час в інженерних програмах більшості
американських

технічних

університетів

були

пріоритетними

інженерне

проєктування і практичні навички, а викладачі з великим досвідом роботи в
інженерній справі й одночасно займалися інженерною практикою. Однак у
другій половині минулого століття акцент в інженерній освіті змістився з
практичних навичок на фундаментальні знання з природничо-наукових
дисциплін,

математики

та

інженерних

наук.

Інженерні

школи

стали

запрошувати вчених, які займаються прикладними задачами і дослідженнями. У
результаті більшість інженерних програм останніми роками є програмами з
прикладних наук (Duderstadt, 2008).
Нині технічними університетами усвідомлена необхідність отримання
студентами практичного досвіду роботи під час навчання. З цією метою
американські

університети

пропонують

проходження

практики

і/або

стажування на підприємстві нафтогазової галузі або в дослідницькій
лабораторії. Массачусетський технологічний інститут надає студентам другого
курсу інженерних напрямів можливість поглибити знання з інженерної справи і
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завчасно спланувати свою кар’єру шляхом участі в програмі з проходження
практики (MIT’s Undergraduate Practice Opportunities Program, UPOP), за яку їм
зараховуються кредитні одиниці.
Загалом програма передбачає рік навчання й охоплює п’ять етапів:
1. Осінній семестр, упродовж якого студенти відвідують семінари і
отримують індивідуальні консультації з набуття навичок у написанні резюме,
проходження співбесід і налагодження професійних зв’язків.
2. Тижневий курс практичного навчання (experiential learning), що
проводиться професорсько-викладацьким складом інженерного департаменту і
школи менеджменту, а також представниками нафтогазової галузі, які
виконують функції наставників.
3. Весняний семестр, під час якого студенти відвідують семінари і
отримують індивідуальні консультації з питань професійного етикету, і
зарахування на програму стажування і пошуку роботи.
4. Літня практика (від 10 до 12 тижнів), упродовж якої студент має зробити
три записи в електронному журналі і брати участь у зустрічі, проведеній на
місці проходження практики з представниками університету, керівниками
практики і представниками кадрової служби роботодавця.
5. Обмін досвідом з іншими учасниками програми та наставниками з
нафтогазової галузі після повернення в університет (Massachusetts Institution of
Technology, 2012).
У сучасних американських університетах все більше уваги приділяється
формуванню у студентів навичок підприємництва. Їм пропонуються освітні
програми з підприємництва, а також окремі курси (такі, як фінанси і
підприємництва, венчурний капітал, законодавство у сфері підприємництва,
підприємництво в соціальній сфері). Як відомо, дух підприємництва історично
властивий американцям. Підприємницькі навички не можуть бути сформовані
без оволодіння професійними знаннями. Тут позитивну роль відіграють тісні
зв’язки університетів з різними виробничими галузями. Професори і викладачі
коледжів зазвичай мають досвід підприємницької діяльності, а нерідко й самі є
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підприємцями або курують стартапами, або беруть участь у діяльності бізнесінкубаторів, розташованих на території університетського кампуса. Такий
педагогічний персонал уможливлює підготовку реальних проєктів, вивчення
кейсів і практико-орієнтоване навчання. Безумовно, це сприяє формуванню
“компетенцій для успішного працевлаштування” і формуванню професійних
умінь і навичок випускників.
Ступеня бакалавра з нафтогазової справи недостатньо для професійної
діяльності в галузі. Професію інженера нафтогазової галузі здобувають на
більш високих рівнях освіти, а програми бакалаврату слугують лише основою
професійної освіти. Подібної думки про недостатність ступеня бакалавра
дотримуються і роботодавці. Дослідники наголошують на посиленні тенденції
до працевлаштування на інженерну посаду випускників магістерських або
навіть PhD програм, водночас випускники бакалаврату працевлаштовуються на
роботу, пов’язану з продажами або технічною підтримкою (Duderstadt, 2008).
Американська система вищої технічної освіти орієнтована на навчання на
базі технопарків, що сприяє формуванню інженерної творчості. Здійснюється
орієнтація студентів на інноваційні досягнення науки, техніки, технологій. У
США здійснюють підготовку інженерів, які мають вузьку спеціалізацію в
певній

сфері

високорозвинених

технологій.

У

технопарках

навчання

спрямовується на формування нових інноваційних знань, технологій, техніки й
сприяє розвитку креативності студентів, їх зацікавленості науковими і
дослідними розробками. Освітній процес в американському університеті
передбачає для студентів виробничі практики в технопарках країни. Студенти
детально вивчають тенденції розвитку технологій і технічних приладів,
ознайомлюються і спостерігають за роботою міждисциплінарних команд. У
процесі практик вони прагнуть застосувати здобуті знання і досвід практичної
діяльності.
Порівняно із європейськими технічні університети США в середньому
пропонують вивчення меншої кількості обов’язкових технічних і більшої
кількості гуманітарних курсів, і водночас передбачають більше факультативних
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курсів. В американських університетах більшу частину часу відведено на
виконання курсових робіт.
Вища технічна освіта нафтогазового профілю США спрямована на
виявлення індивідуальних здібностей та інтересів студента, спрямовує його на
побудову успішної кар’єри. Навчання в цій країні спрямовано на здобуття
теоретичного багажа знань, які можна застосувати на практиці. Семінари,
тренінги і безліч інших занять формують у студентів глибокий інтерес до своєї
спеціальності, допомагають їм не боятися працювати за профілем після
закінчення навчання. Американська вища освіта цінується у всьому світі.
Дипломи технічних коледжів і університетів високо котуються

серед

американських та європейських працедавців. Освітній процес в багатьох
закладах цієї країни, передбачає вивчення додаткової іноземної мови. Це
означає, що після закінчення навчання можна працювати і проживати не тільки
в США, а й в обраній для життя і праці країні світу.
Висновки до другого розділу
Теоретичне осмислення й узагальнення результатів вивчення систем
професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в університетах Австрії,
Великої Британії, Німеччини, Франції і США уможливило порівняльний аналіз
досліджуваної проблеми в цих країнах. Спільним для зарубіжних країн є
можливість здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації та професійного розвитку у формальній, неформальній та
інформальній освіті, участь у підготовці фахівців нафтогазової галузі як
державних, так і приватних структур.
Доведено, що програми підготовки магістрів передбачають фахову і
науково-дослідницьку
магістерських

складові.

програм

Значна

розробляється

частина

освітньо-наукових

університетськими

міжнародними

консорціумами, навчання здійснюється англійською мовою. Університетами
пропонуються

різні

за

спрямуванням

національного і міжнародного рівнів.

магістерські

освітні

програми
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У взаємодії зі змістом навчання реалізуються завдання щодо використання
інноваційних технологій. Відповідно до сучасних загальноєвропейських
тенденцій та потреб “суспільства знань”, не відкидаючи традиційних форм і
методів навчання, а оновлюючи їх, технологія освітньої діяльності демонструє
їхній інноваційний і творчий характер. В університетах Австрії, Великої
Британії, Німеччини, Франції і США реалізується принцип студентоцентризму,
набула поширення творча взаємодія викладачів і студентів, панує атмосфера
гуманізму, взаємоповаги
майбутньою

професією.

викладачів і студентів, самостійності в оволодінні
Особливого

значення

надається

поєднанню

індивідуальних і групових форм навчання. Під час освітнього процесу постійно
аналізуються конкретні виробничі ситуації, проводяться імітаційні тренінги,
бліц-турніри, дискусії, розробляються і захищаються реальні технічні проєкти.
Активно використовуються методи самоспостереження, розмірковування,
осмислення, теоретичного узагальнення, робота в мікрогрупах та спільне
навчання з іноземними студентами сприяє інтеркультурному спілкуванню і
навчанню. Здійснюється формування, особливо у магістрантів і докторантів,
компетенцій і готовності до участі у міжнародній науково-дослідницькій
діяльності.
Вищій технічній школі зарубіжних країн притаманна постійна увага
державних, громадських діячів і вчених, працедавців до оцінювання якості
освітніх систем. Результати порівняльного аналізу дозволили виявити ступінь
відповідності змісту освітніх програм і навчальних планів зрослим сучасним
вимогам. Виявлено, що періодичність їх оновлення становить: у США
впродовж 5 років навчальні курси оновлюються на 25–30 %; в Німеччині на 30–
35 %. Відповідно до освітніх програм підготовка фахівців здійснюється за
широким профілем (не за спеціальностями, а за напрямами підготовки)
(Altbach, Gumport, Berdahl, 2011).
У зарубіжних країнах нині накопичено значний досвід модернізації вищої
освіти, що враховує як загальносвітові тенденції, так і специфічні особливості
національного соціально-економічного розвитку. У ЗВТО зарубіжних країн
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спостерігається

активне

впровадження

нововведень,

спрямованих

на

формування інформаційної інфраструктури, забезпечення індивідуалізації,
доступності та якості навчання; тенденція до збільшення прикладної складової
в змісті професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі; перехід до
індивідуально-групових методів навчання з використанням дистанційних та
інформаційних

технологій

навчання.

Завдяки

тенденції

концептуальної

подібності освітніх політик університетів, інтересів університетів зарубіжних
країн створюється загальноєвропейський простір вищої освіти нафтогазового
профілю.
Вивчення досвіду зарубіжних країн, порівняльний аналіз педагогічних
систем і теорій різних країн є одним із важливих шляхів удосконалення теорії і
практики національної освіти. Це сприяє глибшому теоретичному та
практичному осмисленню змін політичної стратегії у галузі освіти та змін
самого типу освітньої політики, розвиткові національної школи, її інтеграції у
світовий педагогічний процес.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких
публікаціях автора: Tymkiv, 2017d, Tymkiv, 2018a, Tymkiv, 2018d.
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
Обґрунтовано

теоретичні

засади

професійної

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі. В їх основу покладено три теоретичні блоки, зокрема:
положення щодо професійної, інженерної педагогіки і педагогіки вищої школи як
важливих субдисциплін педагогічної науки; проаналізовано ключові ідеї і
положення прогресивної концепції CDIO; положення щодо міждисциплінарності
як дидактичної основи підготовки фахівців нафтогазової галузі, а також щодо
їхнього професійного виховання як важливої умови формування особистості
майбутнього інженера-нафтовика.
3.1. Професійна, інженерна педагогіка і педагогіка вищої школи як
теоретична основа підготовки фахівців для нафтогазової галузі
Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів, Болонський процес, старт
масштабної модернізації освіти в умовах сучасної соціально-політичної ситуації
в Україні, зумовили потребу, по-перше, кардинального підвищення статусу
закладів вищої технічної освіти як генераторів інноваційної активності у
формувальній економіці знань; по-друге, системних інновацій у розвитку вищої
школи. На початку ХХІ ст. вища технічна освіта є каталізатором прогресу й
водночас могутнім чинником розвитку інтелектуальних і продуктивних сил
суспільства, забезпечення сталого розвитку держави, покращення добробуту
людини.
Компетентність майбутніх інженерів працедавці у наш час розглядають як
результат і продукт діяльності вищої технічної школи, а ще – як
конкурентоспроможний товар на ринку праці, важливу складову формування
іміджу певного університету. Зміна парадигми вищої освіти на основі
компетентнісного підходу спрямована на зміщення акцентів з організації
процесу професійної підготовки на його кінцевий якісний результат (Єрмакова,
2014). На посилення унікальної ролі інженера у розвитку високотехнологічної
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промисловості

та

суспільстві

вагомо

впливають

стрімка

глобалізація,

гіперконкуренція, складна демографічна ситуація й, безумовно, сучасні
досягнення науки, зростання питомої ваги мультидисциплінарних досліджень,
невпинний розвиток і ускладнення наукомістких технологій.
Питання змісту інженерної освіти у закладі вищої технічної освіти
досліджують як зарубіжні науковці (З. Пудловський, П. Дарвалл, А. Мелецінек,
Ж. Мартін, А. Майоров, Л. Сахарчук, А. Сотов), так і вітчизняні (В. Британ,
А. Величко, В. Іваненко, А. Ясев, О. Кириленко, Л. Климашевський, О. Потап,
А. Рожков

та

ін.).

У

їхніх

роботах

науково

осмислено

безперервну

університетську підготовку майбутнього інженера виробничої галузі в
підсистемі “бакалавр – магістр – аспірант”. Проблему підготовки майбутніх
фахівців технічного профілю широко вивчають також вітчизняні і зарубіжні
науковці, зокрема: теоретичні положення щодо професійної діяльності інженера
та особливості його підготовки (С. Артюх, Н. Брюханова, Е. Зеєр, О. Коваленко,
А. Нізовцев);

педагогічні

аспекти

викладання

інженерних

дисциплін

(В. Бєлікова, О. Бєлова, Г. Ізюмська); методики навчання технічних дисциплін
(Н. Брюханова, В. Богданов, К. Гомоюнов, О. Коваленко); методики викладання
спеціальних дисциплін (Н. Удалов); організація самостійної роботи та її роль у
підготовці фахівців технічного профілю (І. Бендера, Н. Голуб); застосування
професійних

знань

майбутніми

інженерами

у

виробничих

умовах

(Б. Арпентьєв, Т. Дмитренко, М. Лазарєв).
Загальновідомо, що професія інженера є багатогранною і складною.
Сучасна інженерія настільки широка, що можна помилково думати про
кожного, причетного до неї, нібито він здатен приймати правильні технічні
рішення, конструювати та усувати неполадки. Безперечно, ця професія
неодмінно передбачає здібності до точних наук і пов’язана з винаходами,
новими течіями та напрямами. Людина з інженерною освітою реалізовує на
практиці власні ідеї. Фах інженера передбачає, що вагому частку в житті
людини становитиме розумова діяльність, ідеї та їхнє поширення. Однією з
особливостей професії інженера виявляється не лише здатність виконувати
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практичну роботу (наприклад, налагодження та ремонт обладнання, складання і
демонтування будь-якого технічного виробу), а й логічно завершувати її. На
думку О. Баранець (2012, с. 141), справжнім інженером стає той, хто здатен
зробити наш світ кращим завдяки власним талантам і бажанню; у кого завжди є
багато практичних задумів і вміння зробити щось власноруч; у кого є правильна
реалізація власних спонтанності та неординарності. Відповідно до усталеного
уявлення

інженер

–

це

фахівець,

що

виконує

чітко

окреслені

“вузькоспеціалізовані” функції. Нині, особливо в малих високотехнологічних
компаніях, окрім того, що інженер є “основним генератором інновацій”, він має
бути водночас і дослідником, і організатором праці команди (менеджером), і
керівником.
За своєю комунікативною і міжпредметною сутністю професія інженера
об’єднує міждисциплінарні знання, інноваційні уявлення та ознаки середовища
із власними можливостями синтезу різної інформації для створення нової
предметної

реальності. Професійно підготовлений інженер має вміти:

проєктувати і конструювати; користуватися засобами виробничої, управлінськопрактичної,

конструктивно-технологічної,

дослідницької

діяльності;

організовувати виробничий процес; забезпечувати впровадження досягнень
науки у виробництво; розробляти науково-технічну документацію; вміти
використовувати

нормативно-довідкову,

науково-технічну,

виробничу

інформацію; розробляти техніко-технологічні проєкти, плани, регламенти;
нормувати й керувати роботою виробництва; розробляти й реалізовувати заходи
підвищення ефективності виробництва (Нізовцев, 2013, с. 31). Інженерна
діяльність вимагає цілісного уявлення про об’єкт проєктування, сформованого
“багатоекранного” мислення, знання мови формул, креслень і схем, поєднання
наукового і художнього стилів мислення, обґрунтованої сміливості і дару
передбачення.
Професійна підготовка інженера для сучасної нафтогазової галузі потребує
інтеграції фундаментальних природничо-наукових і технічних знань з умінням
виконувати конкретні розробки, забезпечувати їх швидке впровадження в
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практику. Важлива роль у розвитку інноваційних підходів до проблеми
організації освіти інженерів у сучасних умовах високої інформаційної
насиченості освітнього процесу належить інженерній педагогіці.
На думку Н. Ничкало (2010, с. 37), теоретично обґрунтовані стандарти
інтеграції й водночас спеціалізації в педагогічних науках, а також глобалізації в
педагогіці й освіті набувають винятково важливого значення. Особливої уваги
потребують наукознавчі проблеми, аналіз генези й сучасних категорій
спеціалізації та інтеграції. Не підлягає сумніву взаємозалежність цих понять,
які, на перший погляд, суперечливі й навіть, трапляється, взаємовиключні. За
цих умов першочерговим завданням стає звернення до актуальних проблем
сучасної філософії освіти, об’єднання зусиль представників різних галузей
наукового знання з метою здійснення теоретико-методологічних досліджень.
Значним науковим здобутком австрійських учених вважаємо теоретикометодологічне обґрунтування інженерної педагогіки – субдисципліни, яка в 70-х
роках минулого століття стала складовою світової педагогічної науки. Її
основоположник – професор А. Мелецінек (A. Melezinek) – відомий в Європі як
президент Міжнародного товариства інженерної педагогіки (“Internationale
Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik” (IGIP)), педагог-дослідник, талановитий
лектор і організатор інженерно-педагогічної діяльності міжнародного рівня.
Здобувши інженерну освіту в 1957 р., А. Мелецінек став спеціалістом у галузі
електроніки. Згодом він розпочав викладацьку діяльність в університеті
Клагенфурта (до речі, не маючи спеціальної педагогічної підготовки). З
подібною ситуацією знайомі практично всі інженери, котрі розпочинають
педагогічну діяльність у вищій школі, не маючи спеціальних психологопедагогічних і професійно-педагогічних компетенцій.
Цей вчений запропонував використовувати курси педагогіки і психології
для навчання інженерів і сформулював ідею запровадження системної і
планомірної педагогічної підготовки тих, хто розпочинають педагогічну
діяльність. У 1977 р. він створив перший у світовій практиці підручник
“Інженерна педагогіка” (Ingenieurpädagogik) (Melezinek, 1999), який став
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настільною книгою для викладачів технічних дисциплін і в українських ЗВТО.
Ця та інші праці видатного вченого стали науковим фундаментом розвитку
інженерної педагогіки як науки, що дає змогу обґрунтувати розвиток системи
підготовки інженерних кадрів і викладачів вищої школи як важливої підсистеми
у нерозривній тріаді “наука – освіта – виробництво”. У контексті положень,
обґрунтованих А. Мелецінеком, інженерна педагогіка – це дійовий чинник
удосконалення навчання технічних дисциплін та активізації цілей, змісту і форм
навчання.

Учений

враховував

такі

особливості

інженерної

діяльності:

технологічність і цілеспрямованість, алгоритмізація, наукове обґрунтування,
системність.

Основними

принципами

курсу

інженерної

педагогіки

є:

інтегральний характер, науковість, системність, зв’язок теорії з практикою
(Коваленко, 2003, с. 16).
Отже, наприкінці 70-х років минулого століття, завдяки зусиллям і
здобуткам А. Мелецінека стало можливим викладання технічних дисциплін на
науково-педагогічній основі, заощаджуючи сили і час, а сам процес викладання,
організований відповідно до принципів інженерної педагогіки, ставав значно
ефективнішим, результативнішим і цікавішим для студентів. Інженерна
педагогіка, поєднавши техніку, технічні дисципліни і дидактику, допомогла
багатьом викладачам вищої школи опанувати педагогічну майстерність.
Інженерна педагогіка споріднена з багатьма науковими дисциплінами,
зокрема із психологією, антропологією, економікою, політичними науками,
філософією, ергономікою, менеджментом. Вона пов’язана і з загальною
педагогікою, спеціальною педагогікою, андрагогікою, педагогікою вищої школи,
педагогікою культури, педагогікою праці, педагогікою вільного часу тощо.
Методологія

інженерної

педагогіки

і

методика

інженерно-педагогічних

досліджень є стратегією науково-дослідницької діяльності, що визначає
перспективи розвитку цієї субдисципліни, систематичність, послідовність і
доцільність проведення теоретичних та експериментальних дій на основі їх
застосування у сукупності та взаємозалежності способів, методів і прийомів.
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Теоретично під “інженерною педагогікою” розуміємо, по-перше, виявлення
і формулювання законів і закономірностей, що виражають істотні взаємозв’язки
між освітою, наукою і виробництвом та їх вплив на динаміку розвитку як усієї
системи, так і її окремих елементів; по-друге, розроблення концептуальних
засад підготовки інженерів до інноваційної діяльності, що здійснюється у
швидкозмінних зовнішніх умовах. Практичний аспект інженерної педагогіки
полягає в розробленні, реалізації та оптимізації педагогічних систем підготовки
і самопідготовки викладачів та студентів інженерно-технічних ЗВО до
інноваційної професійної діяльності на основі теоретичних уявлень й
емпіричного досвіду розвитку інтеграційних процесів у системі “освіта –
наука – виробництво”, їх вплив на ефективність підготовки інженерів до
вирішення міждисциплінарних проблем у галузі інженерії.
У сучасних умовах інженерна педагогіка є основою формування змісту
підготовки інженерів до інноваційної діяльності в рамках мегапроєктів, що
інтегрують

творчу

активність

багатьох

колективів

учених,

інженерів,

економістів, екологів, бізнесменів та інших фахівців. Основою діяльності
інженерів, задіяних у масштабних міждисциплінарних проєктах, як і раніше,
залишається інженерно-технічне ядро (Современное инженерное образование,
2012, с. 23). Однак система вимог до особистих і соціально-професійних
компетенцій інженерів – учасників мега- і мультипроєктів – істотно
розширюється й охоплює нові компоненти, які, інтегруючись із традиційними,
покликані формувати нову сутність інженера-творця, котрий працює в
полікультурному середовищі.
Поєднання фундаментальних і прикладних знань, сучасних технологій, і
що найважливіше – їх ефективне використання з практичною метою, стає
головним завданням інженера в його інноваційній діяльності. У такий спосіб
розвивається новий підхід до інженерної освіти. У ХХІ ст. теоретики і практики
інноваційної інженерної освіти обговорюють питання необхідності формування
у спеціаліста в галузі техніки і технологій не тільки певних знань, умінь і
навичок, а й особливих “компетенцій”, зосереджених на здатності застосування
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їх на практиці, у процесі створення нової конкурентоспроможної продукції.
Тому компетенції і є “знаннями в дії” (Современное инженерное образование,
2012, с. 27). Відповідним чином змінюються освітні програми і навчальні
плани. Вже на першому році навчання студентам розкривають зв’язок
запропонованого

навчального

матеріалу

з

їх

майбутньою

інженерною

діяльністю, перспективами науково-технічного, технологічного, економічного і
соціального розвитку суспільства. Такий педагогічний прийом уможливлює
формування у студентів мотивації до навчання, прагнення до оволодіння
теорією в процесі практичного застосування.
Об’єктом інженерної педагогіки, як відомо, є педагогічна система
підготовки інженерних кадрів, її цілі, принципи, форми організації, методи і
засоби навчання, а предметом – проєктування змісту освіти, процесу навчання і
формування особи майбутнього фахівця. Інженерна педагогіка розкриває
теорію

і

методику

проєктувальних,

конструктивних,

комунікативних,

управлінських та інших функцій; теорію і методику навчання технічних,
технологічних знань, умінь, навичок, формування специфічних способів
інженерної діяльності. Ця наука обґрунтовує принципи, методи, процедури
проєктування

змісту

освіти

на

рівні

системи

(навчальних

планів,

спеціальностей) і навчального предмета, відбір і структурування навчального
матеріалу. Головний методологічний принцип проєктування змісту освіти –
орієнтація на перспективи розвитку науки, техніки, виробництва, культури
(Пазиніч, Бичко, 2009, с. 166).
Міжнародне товариство з інженерної педагогіки (IGIP) – одна з
найавторитетніших організацій у сфері вищої технічної освіти. Ініціатором
створення IGIP та її незмінним президентом у 1972 – 2002 рр. був саме
професор А. Мелецінек. Мета IGIP – просування наукових методів викладання
технічних дисциплін, тобто педагогіки і методології, вважає А. Мелецінек. Для
здійснення визначених завдань правління IGIP затверджує міжнародний комітет
експертів – Міжнародний моніторинговий комітет (ММК IGIP), а також групи
експертів в окремих країнах – національні моніторингові комітети (НМК IGIP).
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Важливою складовою діяльності IGIP стало проведення щорічних міжнародних
симпозіумів з інженерної педагогіки. Перший такий симпозіум відбувся у
Клагенфурті (Австрія) у травні 1972 р., на якому були присутні делегати з п’яти
країн. Нині членами IGIP є викладачі технічних дисциплін з понад 80 країн
світу (Zafoschnig, 2012).
Зусиллями IGIP обґрунтовано загальні принципи і філософію інженерного
навчання, розроблено і прийнято спеціальний документ – реєстр “ING-PAED
IGIP” (міжнародний інженер-педагог), в якому визначено кваліфікаційні вимоги
до викладачів вищої технічної школи. Ці вимоги уточнюються і доповнюються
відповідно до зовнішніх змін у системі навчання.
Головні завдання підвищення якості інженерно-технічної освіти відповідно
до перспективних вимог наукомісткого виробництва, суспільства, а також
потреб

випускників технічних університетів неможливо вирішити без

комплексу завдань, пов’язаних з підвищенням якості підготовки викладачів до
інноваційної професійно-педагогічної діяльності.
12 вересня 1999 р. на засіданні Європейського моніторингового комітету
(EMC) у Стамбулі було ухвалено рішення про утворення Національного
моніторингового комітету України (NMCU) (Никитюк, Шабанова, 2012, с. 107).
Нині в Україні діють два Центри інженерної педагогіки: з 1999 р. – у Харкові, в
Українській інженерно-педагогічній академії, із 2009 р. – в Дніпропетровську
(нині м. Дніпро) в Національному гірничому університеті. Центри було
створено з метою підготовки викладацьких кадрів до здобуття звання
“Міжнародний інженер-педагог” (ING PAED IGIP). Водночас зазначимо, що
запровадження центрів в українських технічних університетах є істотним
кроком у розвитку інженерної освіти в нашій країні. Активне впровадження
інженерної педагогіки в освітній процес вітчизняних технічних університетів
сприятиме підвищенню рівня підготовки інженерів на основі відповідності
інженерно-педагогічних кадрів світовим вимогам технічної освіти (Никитюк,
Шабанова, 2012, с. 108).
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Необхідні кваліфікаційні умови для включення в реєстр “Міжнародний
інженер-педагог (ING-PAED IGIP)” базуються на: 1) ґрунтовних технічних
знаннях викладача технічних дисциплін (необхідна вища технічна освіта і
досвід практичної роботи); 2) інженерно-педагогічних знаннях. Така підготовка
відповідає одному семестру ЗВО (мінімум 240 годин) (Пазиніч, Бичко, 2009,
с. 166). Цілісно інженерно-педагогічна підготовка має спиратися на інженернопедагогічну модель і цикл дисциплін, її має надати освітній заклад,
сертифікований IGIP. Важливого значення надається інженерно-педагогічній
практиці (наприклад, на посаді доцента, наставника). Практичний досвід – не
менше року.
Послуговуючись афоризмом Б. Шоу, що “єдиний шлях, який веде до
знань, – це діяльність”, міжнародні центри інженерної педагогіки разом
формують

єдиний

інженерно-педагогічний

освітній

простір,

який

дає

можливість здобувати нові інтернаціональні знання. IGIP якнайактивніше
взаємодіє з: Європейським товариством з інженерної освіти (SEFI), Освітнім
товариством

інженерів-електриків

та

інженерів-електронників

(IEEE),

Американським товариством інженерної освіти (ASEE) (Zafoschnig, 2012).
Нафтогазова промисловість має стратегічне значення для розвитку
національної економіки та українського суспільства загалом, тому стан
професійної підготовки інженерів-нафтовиків, перспективи її удосконалення і
розвитку розглядається як одне з важливих завдань освітньої політики.
У “Енергетичній стратегії України на період до 2030 р.” (2006) зазначено,
що ефективність роботи складових ПЕК визначається “інтелектуальним рівнем
кадрового складу”, визнаючи водночас, що в комплексі “втрачено систему
підготовки, перепідготовки інженерно-технічних працівників і спеціалістів
провідних професій, втрачається зв’язок між поколіннями на виробництві”, що
“провідна роль науки майже у всіх секторах ПЕК втрачена”, що витрати на
науку “у розрахунку на одного виконавця у 50 – 80 разів нижчі, ніж у провідних
країнах світу”. Така ситуація у справі підготовки і забезпечення галузі
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фаховими людськими ресурсами відображає очевидний дефіцит кваліфікованих
робітничих, інженерно-технічних, управлінських і наукових кадрів.
Глобальний ринок праці, єдиний інформаційний простір та інші
інтеграційні процеси в економіці висувають особливі вимоги до фахівця
нафтогазової галузі. Поряд з постійним поглибленням професійних знань
інженер-нафтовик

сьогодні

має

володіти

нестандартним

мисленням,

розвиненими професійно важливими якостями, комунікативними навичками,
виявляти творчий підхід до вирішення не тільки технологічних і технічних, а й
соціально-економічних, екологічних, науково-дослідницьких проблем.
Розвиток сучасної інженерної освіти потребує з’ясування мети різних видів
інженерної діяльності у відповідній предметній галузі, бачення комплексу
засобів діяльності, знань і вмінь використовувати основні з них, володіти її
базовими технологіями і розуміти, що є на “вході” і що бажано одержати на
“виході” (Карпаш, 2014, с. 191). Процес формування готовності майбутніх
інженерів базується на педагогічних принципах системності і цілісності,
професійної спрямованості, міждисциплінарної інтеграції, проблемності і
творчої спрямованості, самореалізації і самоактуалізації та здійснюється за
умови впровадження інформаційно-комунікаційного комплексу із профільних
дисциплін.
Професійна діяльність сучасного інженера-нафтовика відбувається в
постійно змінному середовищі, тому професійна компетентність фахівця
нафтогазової галузі має трикомпонентну структуру (загальнокультурний,
предметно-професійний та особистісний компоненти) (Мурадханов, 2007,
с. 12).
Теоретико-методологічні підходи до інженерної педагогіки, положення,
введені в науковий обіг А. Мелецінеком у 70-х рр. ХХ ст., набули непересічного
значення для становлення й розвитку інженерної педагогіки як науки. Її зміст
учений обґрунтував на основі системи знань, оволодіння якими забезпечує
формування професійних навичок і вмінь, потрібних для майбутньої інженерної
діяльності.
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Сучасні умови диференціації наук, профілізації навчальних дисциплін,
мультиплікації стандартів діяльності породжують труднощі, які, на думку
В. Приходька і З. Сазонової, можна порівняти з ефектом “вавилонського
стовпотворіння” (Приходько, Сазонова, 2013, с. 61). Пошук загальновживаної
мови спілкування стає головним завданням розвитку нафтогазової галузі.
На подолання труднощів і формування єдиних вимог до викладача
технічних дисциплін спрямована діяльність міжнародних товариств викладачів
і практиків інженерної справи. У “творенні мови”, тобто у вирішенні завдання
побудови

середовища

взаєморозуміння,

справжній

прорив

здійснив

А. Мелецінек, створивши міжнародну мову інженерної педагогіки. Це дає змогу
викладачам різних країн з різними традиціями, різними системами інженерної
освіти, різними умовами виживання в рамках Болонського процесу належно
розуміти один одного. Завдяки використанню інтелектуального і наукового
потенціалу

світового

інженерно-педагогічного

співтовариства

в

умовах

постійної тісної взаємодії вчених і викладачів-практиків удосконалюється
процес підготовки інженерів до творчої діяльності у глобалізованому світі.
Інженерна педагогіка є субдисципліною педагогіки, має інтегрований
характер і обґрунтовує свої теорії з урахуванням результатів досліджень в інших
галузях наукового знання. Це зумовлено їхнім системним об’єктом –
професійною освітою, що охоплює всі предметні галузі знання, діяльність,
формування й розвиток усіх інженерів виробничих галузей, яка дає можливість
професійній педагогіці генерувати нові теорії в умовах інтеграційних процесів,
інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Узагальнюючи досить
стислий аналіз окресленої проблеми, зазначимо, що українська педагогічна
наука й практика потребують посилення уваги до системного дослідження
наукознавчих проблем власних субдисциплін і, особливо, інженерної педагогіки
в умовах навчання протягом життя, а також неодноразової зміни використання
знань і вмінь інженера протягом його активного періоду життєдіяльності.
Особливість методології інженерної педагогіки полягає у сприйнятті її як
учення про найбільш загальні принципи і методи науково-пізнавального,
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науково-технічного пізнання, як організації інноваційної навчальної, науководослідницької,

виробничої

і

професійно-педагогічної

діяльності

в

їх

взаємозв’язку і взаємодії.
Головна відмінність інженерної педагогіки від загальної педагогіки полягає
у тому, що в ній окреслюються інші цілі та утверджуються нові цінності
професійної і технічної освіти. Ними стають знання, уміння, навички, здібності,
необхідні для сучасної інженерної діяльності, інноваційні підходи до вирішення
широкого кола інноваційних навчальних, науково-дослідницьких і виробничих
завдань.
В умовах поглиблення інтеграції освіти, науки і виробництва педагогічні
знання вступають у взаємодію з технічними і технологічними знаннями. Це
виявляється: у поняттєво-категоріальному апараті наукових субдисциплін
(інженерна педагогіка, інженерна психологія, технічна дидактика), що охоплює
в єдиному гносеологічному полі всі лінії синтезу, закладені у змісті цих
дисциплін (наукознавчий напрям); у процесі проєктування, конструювання і
створення кібернетичної та іншої техніки (структурно-морфологічний напрям);
у використанні технічних засобів навчання, у тому числі комп’ютерних
(технологічний напрям); у використанні технічних знань як компонента змісту
навчання (у цьому випадку співвідношення між педагогічними, технічними і
технологічними знаннями будуються за схемою “засоби – зміст” (Линенко,
2011, с. 13).
У системі підготовки і підвищення кваліфікації інженерів вищої технічної
школи основні категорії педагогіки – освіта, виховання і навчання – набувають
нового змісту і стають професійно спрямованими. Їхня взаємодія виявляється у
діалектичному

взаємозв’язку:

особистісне

зростання

фахівця

підвищує

продуктивність професійної діяльності, а якісний рівень фахової діяльності, в
свою чергу, стимулює його особистісне зростання. За цих умов у нього
формуються такі інтегративні якості, як освітній потенціал, творча активність,
творчий інтелектуальний потенціал, інженерні здібності, загальна і професійна
культура, професійна компетентність.
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С. Батишевим розроблено теорію ступеневої системи підготовки і
підвищення кваліфікації робітників на виробництві, що уможливлювала
формування робітників широкого профілю. До цього слід додати і теорію
стадійного навчання як основу підготовки в закладах професійної освіти
робітників-професіоналів (Энциклопедия профессионального образования,
1998, с. 65). Отже, вчений обґрунтував засади цілісного розвитку системи
професійної освіти, яка є важливою підсистемою освіти. Відповідно вона має
свою мету, завдання, функції, а також соціально-економічні і психологопедагогічні механізми їх реалізації. Це потребує наступності на різних етапах
професійного розвитку особистості.
Не можна забувати, що не дали позитивних результатів підходи (теоретичні
і практичні), спрямовані на автономізацію різних освітянських підсистем та
виробничої сфери. Концепція неперервної освіти – освіти впродовж життя,
обґрунтована у доповіді ЮНЕСКО „Освіта: прихований скарб”, підготовлена
під керівництвом Жака Делора, дає багато інноваційних ідей щодо наступності,
взаємозв’язку,

наскрізності,

диференціації

та

індивідуалізації

процесу

підготовки професіонала.
На цій підставі дослідники (С. Батишев, О. Новіков) зазначають, що
„об’єктом професійної педагогіки є не тільки відносно вузька сфера спеціальної
(професійної) підготовки людини до праці, але і вся цілісна система освіти”
(Профессиональная педагогика, 2010, с. 12).
З урахуванням такого визначення наголосимо, що сфера підготовки
людини до праці не є вузькою. Вона досить широкоаспектна, міждисциплінарна
й інтегрує знання та види діяльності у різних сферах життя суспільства.
Водночас не можна ігнорувати думку про те, що ця сфера є не лише об’єктом
професійної педагогіки. Інші галузі наукового знання також охоплюють
широкий спектр проблем, пов’язаних з підготовкою майбутнього трудівника, з
формуванням його професійно важливих якостей. Вважаємо, що заслуговує
позитивної оцінки визначення предмета професійної педагогіки як „процесу
формування професійно важливих якостей особистості з урахуванням
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специфічних

особливостей

того

чи

іншого

рівня

й

профілю”

(Профессиональная педагогика, 2010, с. 13). Хоча, на нашу думку, не можна
обмежувати предмет цієї субдисципліни лише процесуальним аспектом.
Теоретичні і методичні засади, покладені в основу відбору і структурування
змісту навчання (із загальноосвітніх, спеціальних дисциплін та виробничого
навчання і практики), програмно-методична документація для підготовки
кваліфікованих робітників, класифікація технологій – усе це перебуває в сфері
інтересів професійної педагогіки. Отже, зміст навчання, методи, засоби,
організаційні форми і технології невід’ємно пов’язані із системою цілей
професійної педагогіки.
Професійна педагогіка розкриває суть методологічних, теоретичних і
методичних основ освітнього процесу в професійній школі будь-якого рівня, в
системі професійної підготовки фахівців, у тому числі й короткотермінової в
умовах виробництва, а також перепідготовки, підвищення кваліфікації
безробітних у центрах зайнятості, додаткової освіти. Професійна педагогіка
вивчає проблеми теорії і практики професійної освіти і навчання, взаємозв’язок
між цими категоріями на різних етапах професійного розвитку особистості
працівника. Забезпечення взаємозв’язку педагогічного і виробничого процесів
(з урахуванням

особливостей

кожної

галузі промисловості, сільського

господарства та сфери послуг) має принципово важливе значення для розвитку
безперервної професійної освіти – освіти впродовж життя.
Методологічні підходи до професійної педагогіки, теоретично обґрунтовані
положення і введені в науковий обіг С. Батишевим у 80-х роках XX ст.,
відіграли визначальну роль у становленні і розвитку професійної педагогіки як
науки, їх зміст вчений обґрунтував на основі системи знань, оволодіння якими
забезпечувало формування професійних навичок і вмінь, необхідних для
майбутньої виробничої діяльності.
З огляду на різні підходи до визначення педагогіки та її предмета,
опубліковані результати наукових розвідок і дискусій з цієї складної проблеми,
пропонуємо в її визначенні врахувати й аспекти, пов’язані із: системами і
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процесами освіти, теоретичного, практичного і виробничого навчання,
виховання і формування особистості; положеннями щодо єдності і зв’язку між
ними; їх метою й особливостями, змістом професійної освіти, що визначається
соціальним замовленням та розкривається й змінюється відповідно до змін,
зумовлених науково-технічним, інформаційно-технологічним розвитком, а
також

з

особливостями

оволодіння

науково-технічними

знаннями,

професійними навичками, способами професійної діяльності, розвитком
професійно важливих якостей особистості професіонала, його професійних
компетенцій та компетентності (Ничкало, 2013, с. 46).
Звертаючись до методологічних засад професійної педагогіки, зазначимо,
що це передусім положення філософії, логіки, соціології, економіки і психології
освіти. За С. Батишевим, такий підхід дає змогу піднести узагальнення на більш
високий рівень синтезу професійно-педагогічних явищ, охопити широкий
діапазон взаємодії наук в обґрунтуванні освітніх систем, у виявленні умов
соціальної реальності, саме того середовища, в якому функціонує професійна
школа. “Людина як продуктивна сила до недавнього часу не була предметом
наукового дослідження, детально вивчалися лише соціальні основи праці.
Спеціальне вивчення процесу праці, трудових можливостей людського
організму є об’єктивною необхідністю. Тільки на основі цих досліджень можна
визначити шлях всебічного розвитку робітника” (Батышев, 1979, с. 189) – цей
висновок науковця орієнтує на ґрунтовне дослідження сучасних проблем
професійної педагогіки. Теорія педагогіки професійної школи, на відміну від
інших галузей педагогічного знання, розвивається на основі постійної взаємодії
законів педагогіки, законів і закономірностей функціонування різних галузей
виробництва та сфер професійної діяльності людини. В умовах ринкової
економіки, динамічних змін на ринку праці її важливість значно зростає.
Закономірним є те, що професійна педагогіка та інженерна педагогіка тісно
пов’язані з різними науками, які вивчають людину – з філософією, соціологією,
психологією, медициною. Вони органічно взаємопов’язані між собою. Такий
органічний зв’язок забезпечує функціонування і цілісний розвиток систем:
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„людина – суспільство – природа”, „техніка – виробництво – суспільство”,
„людина – праця – виробничий колектив” (Батышев, 1979). На забезпечення
цілісності педагогічних процесів у кожній педагогічній системі в оволодінні
майбутньою професією студентами, слухачами, а також різними категоріями
дорослого населення в умовах неперервної освіти впливають міжпредметні та
міжциклові зв’язки.
На думку С. Батишева, професійна освіта, як системний об’єкт, охоплює
всі предметні галузі трудової діяльності, формування і професійного розвитку
людини на різних життєвих етапах. В умовах інформаційно-технологічного
суспільства ці процеси значно прискорюються, стають більш динамічними і
взаємопов’язаними.
Професійна педагогіка обґрунтовує такі принципи професійної освіти:
випереджувальний

характер

професійної

підготовки;

безперервність;

фундаменталізація; інтеграція професійної освіти, науки і виробництва; рівний
доступ до здобуття якісної професійної освіти різними категоріями населення;
гнучкість і взаємозв’язок процесу професійного навчання з реструктуризацією
та подальшим розвитком економіки і зайнятості населення, розвитком різних
форм власності; диверсифікація; регіоналізація професійної освіти; поєднання
загальноосвітньої і професійної підготовки; єдність професійного навчання і
виховання, екологізація, варіативність, індивідуалізація і диференціація.
Складовими наукового фундаменту професійної педагогіки, поряд із загальною,
є загальна і педагогічна психологія. Вона також спирається на відповідні
технічні й економічні науки (Психолого-педагогический словарь, 2006, с. 575).
До цього визначення вважаємо за доцільне додати положення щодо
взаємозв’язку професійної педагогіки з філософією, соціологією і психологією
праці, ергономікою, гігієною праці тощо.
Отже, професійна, інженерна педагогіка і педагогіка вищої школи – це
субдисципліни педагогіки, що мають інтегрований характер й обґрунтовують
свої теорії з урахуванням результатів досліджень з інших галузей наукового
знання. Це зумовлено їх системним об’єктом – професійна освіта, що охоплює
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всі предметні галузі знання, діяльності, формування і розвиток фахівців різних
виробничих галузей. Це дає можливість професійній педагогіці генерувати нові
теорії в умовах інтеграційних процесів, інформаційно-технологічного розвитку
суспільства.
Осмислення

змісту

понять

“інженерна

педагогіка”,

“професійна

педагогіка” і “педагогіка вищої школи” уможливлює висновок, що вони не є
окремими галузями педагогічної науки. Вважаємо, що їх доцільно розглядати на
основі інтегрованого підходу. Адже інтегрування змісту і видів діяльності,
спрямованих на оволодіння професією, професійний розвиток особистості,
адаптацію до нових соціально-економічних і виробничих умов, професійну
гнучкість в умовах динамічних змін на ринку праці дасть змогу забезпечити
підготовку конкурентоспроможних фахівців для нафтогазової галузі. Вважаємо,
що таке розуміння уможливить закономірний підхід від окремих галузей
педагогіки до нової наукової субдисципліни – професійної педагогіки.
З

урахуванням

результатів

досліджень

з

професійної,

інженерної

педагогіки і педагогіки вищої школи доцільно обґрунтувати положення щодо
психолого-педагогічних

аспектів

прогнозування

потреб

ринку

праці

у

кваліфікованих фахівцях на загальнодержавних і регіональних рівнях;
консолідації зусиль відповідних міністерств і відомств, роботодавців, науковців
і громадських об’єднань; розвитку соціального партнерства; посилення
відповідальності за якісну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
інженерів, законодавчого забезпечення підготовки конкурентоспроможних на
ринку праці фахівців нафтогазової галузі.
3.2. Комплексний підхід CDIO до інженерної освіти як концептуальна
основа професійної підготовки фахівців для нафтогазової галузі
Проблеми і суперечності в системі вищої, і зокрема, інженерної освіти
нафтогазового профілю викликають пильну увагу науковців. Розуміючи
необхідність перегляду підходів до навчання в нових умовах, дехто з них
пропонує власні підходи до реформування системи вищої освіти. Одна з таких
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ініціатив – CDIO як новий комплексний підхід до інженерної освіти, що
зародився як ідея в 1997 р. і сформувався в 2001 р. завдяки співпраці
Массачусетського

технологічного

інституту

з

кількома

шведськими

університетами.
Перші публікації в наукових виданнях з означеної тематики, згідно з
даними Scopus, датовані 2002 р. (ДЖЕР). Відтоді інтерес до теми наукової
спільноти проявляється більше. У наш час щорічна кількість академічних
публікацій, пов’язаних з темою CDIO, зросла вшестеро. У зв’язку з поступовим
розширенням сфери публікацій на тему CDIO, можна визначити тенденції в
інтересах дослідників. Водночас цікавість науковців зафіксована більше у
збірниках наукових конференцій, ніж в академічних виданнях.
Цій тематиці присвячені праці багатьох дослідників. З-поміж найбільш
цитованих авторів доцільно виокремити зарубіжні дослідження: E. Crawley,
D. Brodeur, D. Soderholm, A. Kolmos, L. Woollacott, G. Padfield, Y. Wang, Z. Qi,
Z. Li,

L. Zhang,

Н. Гафурової,

С. Осипової,

О. Чучаліна,

К. Костикова,

Н. Шепотенко, О. Замятіної, Р. Акмаєвої, Л. Усачової та ін. (Padfield, 2006; Wang
et al, 2011; Woollacott, 2009).
Тематика праць цих та інших вчених пов’язана з практичними
можливостями використання підходу CDIO в металургійній освіті, навчанні
майбутніх інженерів математики, в кількох роботах наведено результати
дослідження очікувань стейкхолдерів з приводу професіоналізму реципієнтів за
стандартами CDIO (Чучалин, 2014; Kupstasthien et al, 2014). Більшості статей
притаманний емпіричний характер, вони описують аналіз конкретних випадків
(case study) запровадження, використання CDIO в практиці ЗВО, освітньої
програми. Це ще раз підтверджує думку, що концепція CDIO потребує більш
глибокого розуміння, пояснення та узагальнення.
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Як позиціонують творці CDIO, концепція є комплексним підходом до
інженерної освіти нафтогазового профілю, насамперед бакалаврату, що охоплює
загальні принципи створення освітніх програм, їх матеріально-технічного
забезпечення, добору та навчання викладачів. Отже, CDIO передбачає системну
підготовку інженерів, які вміють генерувати ідеї, проєктувати, виробляти,
використовувати та утилізувати продукти інженерної діяльності (Чучалин, 2014,
c. 14). Задекларована мета CDIO: інженер-випускник вищого технічного
навчального закладу здатний створити новий продукт чи нову технічну ідею,
здійснити всі конструкторські роботи з її втілення, запровадити у виробництво
те, що стало результатом успішного експерименту.
Концепція CDIO була розроблена з участю науковців, представників
галузей, інженерів і студентів як алгоритм дії. CDIO – це відкрита модель,
доступна всім вищим технічним спеціальностям. Вона може бути адаптована до
конкретних потреб і нині вже визнана багатьма закладами технічної освіти в
усьому світі.
Міжнародний

проєкт

CDIO

Initiative

спрямовано

на

розв’язання

суперечностей і встановлення консенсусу між теорією і практикою в інженерній
освіті. Основою модернізації інженерної освіти нафтогазового профілю
відповідно до концепції CDIO є підготовка випускників до комплексної
інженерної діяльності на всіх етапах життєвого циклу продуктів, процесів і
систем, яка передбачає (Crawley et al, 2014): вивчення потреб у продуктах
інженерної діяльності та можливостей їх задоволення, планування виробництва
продукції – технічних об’єктів, систем і технологічних процесів, проєктний
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менеджмент розробки і виробництва продуктів (Conceive); проєктування
продуктів інженерної діяльності на дисциплінарній та міждисциплінарній
основі (Design); виробництво продуктів інженерної діяльності, в тому числі
апаратури і програмного забезпечення, їх інтеграцію, перевірку, випробування і
сертифікацію продукції (Implement); застосування продуктів інженерної
діяльності, управління їх життєвим циклом і утилізацію (Operate).
Ця концепція передусім спрямована на вдосконалення базової інженерної
освіти (бакалаврат) і підтримується двома документами: CDIO Syllabus, що
визначає вимоги до результатів навчання, і CDIO Standards, які визначають
вимоги до освітніх програм з технічних напрямів.
Під час проєктування освітніх програм вимоги CDIO Syllabus дають змогу
відповісти на три головні питання: “Що має вміти робити випускник?”, “Що
необхідно зробити, щоб він навчився цього?” і “Що має зробити випускник,
щоб продемонструвати свої вміння?”. Іншими словами, це означає вирішення
трьох найважливіших завдань: планування, досягнення та оцінювання
результатів навчання.
CDIO Standards визначають основні принципи розроблення і реалізації
програм базової інженерної освіти: філософію освітніх програм (Standard 1
CDIO), вимоги до формування навчального плану (Standards 2, 3 і 4 CDIO),
освітнього середовища (Standards 5 і 6 CDIO), методів навчання (Standards 7 і 8
CDIO), викладачів (Standards 9 і 10 CDIO) і методів оцінки результатів навчання
студентів і програми загалом (Standards 11 і 12 CDIO). Для кожного CDIO
Standard передбачено його опис, логічне обґрунтування і докази, що містять
взірці документування фактів, які демонструють рівень відповідності освітньої
програми того чи іншого стандарту (Додаток М).
Це допомагає розробникам освітніх програм у ЗВО зробити порівняльний
аналіз відповідності програм до міжнародних вимог CDIO Standards і за
необхідності їх осучаснити. Багато зарубіжних університетів використовують
CDIO Syllabus і CDIO Standards під час оцінювання освітніх програм для
підготовки їх до акредитації, поряд із відповідними критеріями.
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Компетенції бакалаврів у галузі техніки і технологій, які заплановано
сформувати в результаті засвоєння освітніх програм у ЗВО, визначаються CDIO
Syllabus і класифікуються за чотирма основними розділами на чотирьох рівнях.
Професійні та універсальні компетенції сучасного інженера представлено в
Додатку Н.
У процесі розроблення і вдосконалення CDIO Syllabus учасниками
міжнародного проєкту здійснювався порівняльний аналіз з урахуванням вимог
до компетенцій випускників із запитами нафтогазової галузі. Зокрема, в проєкті
брали участь компанія Boeing і професійні організації, які акредитують
програми інженерної освіти (ABET, США). Враховувалися також вимоги
Європейської рамки кваліфікацій (EQF), стандартів EUR-ACE і міжнародних
організацій в галузі освіти, зокрема UNESCO Four Pillars of Learning та ін.
(Crawley et al, 2014).
Отже, проведений аналіз показав актуальність подальших пошуків у сфері
перспектив розвитку інженерної освіти у вітчизняних ЗВТО. Підхід відповідно
до концепції CDIO стає одним із чітких втілень уявлень про те, яким має бути
навчання у ЗВО і за допомогою яких інструментів цього можна досягти.
Ініціатива CDIO є інноваційною освітньою базою для підготовки інженерів
для нафтогазової галузі наступного покоління й передбачає основи технічної
освіти, які ставляться до систем і продуктів реального світу. Ініціатива
складається із задуму (conceiving), проєктування (designing), впровадження
(implementing) та експлуатації (operating). У всьому світі партнери ініціативи
CDIO взяли її за основу для обгрунтування і розроблення освітніх програм та
оцінювання результатів.
Університети-учасники CDIO визнають, що технічну освіту можна
здобувати впродовж тривалого періоду в різних університетах, інститутах і
коледжах, а викладачі можуть працювати в різних закладах. Отже, ініціатива
CDIO запрошує до співпраці учасників з будь-яких установ, починаючи від
міжнародних дослідницьких університетів до місцевих коледжів, які мають на
меті забезпечити студентів початковими знаннями в техніці (http://www.cdio.org/

174

content/cdio-standard-21). Розроблення та впровадження системи життєвого
циклу продукту, процесу чи системи життєзабезпечення (а саме: задум,
проєктування, впровадження та експлуатація) є частиною технічної освіти.
Концепція CDIO ґрунтується на тому принципі, що розробка та
розгортання життєвого циклу продукту, процесу та системи належить до
технічної освіти. Модель продукту, процесу та життєвого циклу: задум,
проєктування, впровадження та експлуатація – це завершений і повний цикл
системи. Етап задуму передбачає виявлення потреб клієнтів; розгляд технології
і стратегії розвитку підприємства та правил; розробку концептуальних,
технічних і бізнес-планів. Етап проєктування зосереджений на створенні
дизайну, тобто планів, креслень та алгоритмів для опису майбутнього продукту.
Етап впровадження означає перетворення дизайну в продукт, процес або
систему, включаючи виготовлення, кодування, тестування та перевірку. На
завершальному етапі експлуатації використовується реалізований продукт або
процес, який забезпечує виконання поставленого завдання, включаючи
підтримку, розвиток і виведення системи з експлуатації (Crawley, Malmqvist,
Östlund, Brodeur, Eström, 2014).
Відомо, що запровадження CDIO в українську освітню практику
стримується

відсутністю

необхідної

лабораторної

бази

для

реалізації

експериментального компонента парадигми, а також низьким рівнем розвитку
можливостей запровадження і використання інженерних досліджень на
практиці. До обмежень можна додати і недостатній рівень педагогічних
компетенцій у самих викладачів, а також брак можливості у ЗВО здійснювати
постійне навчання педагогів, передбачене стандартами CDIO. Творці підходу
намагалися стандартизувати всі ключові аспекти діяльності освітньої установи,
яка прагне запровадити в свою практику CDIO. Нині розроблено та
використовується 12 стандартів.
Стандарти виявляються взірцями, еталонами, моделями, які приймаються
за вихідні, для порівняння з ними інших подібних об’єктів. Об’єктами
стандартизації можуть виступати практично будь-які об’єкти в організації:
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продукти, послуги, процеси, документи, діяльність тощо. Отже, стандарт
встановлює комплекс правил і вимог до об’єкта стандартизації. Водночас
стандарт – не жорстко зафіксована вимога, а відправна точка відліку для набору
заходів з удосконалення діяльності, оскільки діяльність передбачає регулярну
зміну стандартів з метою підвищення ефективності діяльності освітньої
установи.
Діяльність ЗВО у зв’язку із суспільною важливістю в Україні майже цілком
стандартизована. Будь-яке відхилення від стандарту передбачає варіації, а,
відповідно, необхідні додаткові зусилля з контролю. Якщо освітня діяльність
контролюється в Україні Міністерством освіти і науки, а також відповідними
наглядовими органами, то дотримання стандартів CDIO передбачає взяття ЗВО
на себе зобов’язань з реалізації вимог, прописаних у них.
Стандарти CDIO (Worldwide CDIO Initiative. Gothenburg, 2001–2016)
містять достатньо багато матеріалів, які прямо чи опосередковано стосуються
теми міждисциплінарності в інженерній освіті. Як відомо, ініціатива CDIO
передбачає таку організацію викладання інженерних програм, щоб їхні
випускники змогли продемонструвати не тільки глибокі теоретичні і практичні
знання технічних засад своєї інженерної професії, а й уміння створювати та
використовувати нові продукти, процеси і системи, затребувані ринком,
враховуючи водночас важливість і стратегічне значення науково-технічного
розвитку суспільства.
Стандарти CDIO як методичний ресурс уможливлюють створення
належних умов для формування таких інженерних освітніх програм, які
охоплюють взаємопов’язані дисципліни, в рамках яких навчання передбачає
оволодіння навичками створення продуктів, процесів і систем, професійного
міжособистісного спілкування і розвитку особистісних якостей майбутніх
інженерів

для

нафтогазової

галузі,

що

відповідно

потребує

суттєвої

міждисциплінарності в освітньому процесі.
У Стандарті 1 “CDIO як загальний контекст розвитку інженерної освіти”
йдеться: “Прийняття принципу, згідно з яким створення і розвиток продуктів,
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процесів і систем протягом усього їхнього життєвого циклу є загальним
контекстом інженерної освіти”. Очевидно, що врахування всього життєвого
циклу нового продукту – завдання міждисциплінарне за своєю суттю, і спонукає
до використання знань із найрізноманітніших галузей (техніка, екологія,
економіка і т. д.) (CDIO Standards 2.0, 2014).
У Стандарті 2 “Результати програми CDIO” зазначено, що “на доповнення
до результатів навчання для опису технічних знань у Планованих результатах
навчання CDIO виокремлюються особистісні і міжособистісні вміння, а також
навички створення продуктів, процесів і систем”. При цьому, особистісні
результати навчання зосереджені на когнітивному та емоційному розвитку
кожного студента (на постановці технічних завдань і вирішенні проблем,
експериментуванні та здобутті нових знань, системному, творчому і критичному
мисленні, професійній етиці), а міжособистісні результати навчання описують
покрокові уміння індивідуальної та групової взаємодії в процесі інженерної
діяльності (робота в команді, лідерство, професійне спілкування і мовні
комунікації).
У

цьому

стандарті

визначено,

що

“навчання

особистісних,

міжособистісних і професійних умінь, а також навичок створення продуктів,
процесів і систем не має бути просто доповненням до програми навчання, а
становити її невід’ємну частину. Дисципліни програми є взаємодоповнюваними
за умови, якщо наявні чіткі взаємозв’язки між змістом і результатами навчання з
окремих дисциплін. Необхідним є також чіткий план дій, який визначає шляхи
інтеграції навичок і міждисциплінарних зв’язків у рамках усієї програми”
(CDIO Standards 2.0, 2014).
Стандарт 7 “Інтегроване навчання” пояснює, що “інтегроване навчання –
це таке навчання, яке допомагає здобути дисциплінарні знання одночасно з
розвитком особистісних і міжособистісних навичок, навичок створення
продуктів, процесів і систем”. У цьому стандарті подано приклад реалізації
інтегрованого навчання з інженерної програми: “Наприклад, студенти могли б
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виконувати в одному завданні аналіз продукту, його проєктування і розглядати
питання соціальної відповідальності інженера, який спроєктував цей продукт”.
Ще одна важлива й посутня практична порада з практичної реалізації
міждисциплінарності подана в Стандарті 8: “активне навчання в лекційних
курсах може охоплювати такі методи, як дискусії в невеликих групах, активні
семінарські обговорення, презентації, спільне вирішення концептуальних
питань. Активне навчання є практично-орієнтованим у тому випадку, якщо
студенти апріорі випробовують себе в ролях, які моделюють професійну
інженерну діяльність, наприклад, конструювання, моделювання та аналіз
ситуацій, вирішення практичних завдань” (CDIO Standards 2.0, 2014).
Усі дванадцять стандартів структуровано: 1-й стандарт описує загальний
контекст ініціативи; 2, 3, 4-й подає вимоги до розроблення освітніх програм; 5,
6 – до проєктної діяльності і робочого простору; 7, 8 – до методів, які
використовуються під час навчання студентів; 9, 10 – до форм підвищення
кваліфікації викладачів, які задіяні в навчанні; 11, 12 – до оцінки результатів
наслідування програми.
Кожен стандарт передбачає оцінювання поточного рівня розвитку
відповідного напряму освітньої діяльності, а також заходи, які має вжити ЗВО,
щоб

відповідати

стандарту

CDIO.

Низка

вимог

кожного

стандарту

формалізована й обмежує розвиток ініціативи мінімальним рівнем у випадку,
якщо керівництво ЗВО не звернулося в асоціацію CDIO для запровадження
цього підходу. Отже, важливішим виявляється дотримання формалізації
бажання вступити в CDIO порівняно з реальними напрацюваннями, які вже
зроблено менеджментом освітньої організації.
Розглянемо зміст стандартів CDIO версії 2. 0, поданої на сайті
www.cdio.org (Додаток М). У кожному стандарті наведено опис, обґрунтовано
використання, очікувані результати від наслідування, а також таблиця з
критеріями оцінки рівня виконання вимог стандарту (від 0 до 5). Нульове
значення оцінки з кожного із стандартів наочно доводить, що освітня установа
не має жодних програм, не виконує ніяких дій із впровадження різних аспектів
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CDIO у своїй діяльності. Кожний наступний рівень передбачає виконання
попереднього, в результаті можливе хибне уявлення про виконання вимог
останнього рівня, а, відповідно, і представлення про повну відповідність
вимогам стандарту. Розробники уточнюють, що саме четвертий рівень
підтверджує, що організація запровадила всі вимоги, передбачені стандартом;
п’ятий рівень необхідний для підтвердження факту наявності в організації
процедур, які передбачають гарантоване продовження запровадження та
використання вимог.
Для вступу до спільноти CDIO освітня установа має здійснити такі кроки:
ознайомитися із спільнотою CDIO – подання заявки на приєднання до
ініціативи CDIO – отримання відгуків від учасників CDIO в регіоні –
презентація ЗВО на конференції CDIO – рішення Ради CDIO – отримання
офіційного повідомлення про включення ЗВО в асоціацію. Як бачимо, ЗВО
необхідно пройти певні формальні процедури, одна з яких (презентація ЗВО на
конференції CDIO) може бути пов’язана із значними часовими і фінансовими
витратами, у той час як формалізована перевірка відповідності підходів до
освіти стандартам CDIO не проводиться.
Концепція CDIO стала певною мірою відповіддю університетів на нові
виклики ринку праці, працедавців і вимоги часу. Дотримання цієї концепції
передбачає коригування навчальних планів, освітніх програм і освітніх
технологій таким чином, щоб забезпечити можливість випускникам інженерних
програм набути за час навчання таких компетенцій, які суттєво скоротять період
їхньої адаптації до умов виробництва або взагалі зведуть його до нуля. Метою
реалізації такого підходу є задоволення вимог роботодавців до якості
підготовки фахівців, тобто розв’язання згаданої суперечності. Концепцією
CDIO скористалися понад 115 університетів Європи, Північної і Латинської
Америки, Азії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Африки.
Застосування стандартів концепції CDIO в інженерній освіті нафтогазового
профілю дає змогу істотно змінити підхід до формування та реалізації освітніх
програм і, в результаті цього поглибити у випускників ті компетенції, які
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істотно підвищують їхню конкурентоспроможність на ринку інженерної праці.
Зокрема, стандарти CDIO передбачають: застосування основної концепції CDIO
протягом усього життєвого циклу продукції; чіткий опис особистісних,
міжособистісних і професійних компетенцій, схвалених усіма учасниками
програми; навчальний план, крім усього іншого, має вказувати на формувальні
компетенції, що дають можливість фахівцеві створювати продукти і системи;
включення в навчальний план вступного курсу з основ інженерної практики
стосовно створення продуктів і систем; забезпечення участі студента в процесі
його навчання, принаймні, в двох проєктах зі створення виробів на різних
рівнях; забезпечення умов для створення близьких до реальних умов проєктних
організацій; забезпечення умов для інтегрованого характеру підготовки фахівця
(навчання, реальна робота); застосування активного практичного підходу під
час

проведення

занять;

засвідчення

компетентності

професорсько-

викладацького складу в сфері CDIO; створення і застосування систем оцінки
успішності студентів не тільки після засвоєння ними дисциплінарних знань, а й
згідно з оцінкою їхніх здібностей створювати нові продукти і системи,
забезпечення оцінки освітньої програми і освітніх технологій усіма ключовими
стейкхолдерами (студентами, роботодавцями, експертами з університетської
спільноти і профільних відомств).
Як свідчать документальні джерела, в Європі створено такі міжнародні
організації, як Європейська мережа з акредитації інженерної освіти (ENAEE) і
Європейська федерація національних інженерних асоціацій (FEANI), які
займаються питаннями акредитації освітніх програм у сфері техніки і
технологій (стандарти EUR-ACE) і відповідно сертифікації професійних
інженерів (стандарти EurIng). Подібні завдання в глобальному масштабі
вирішують Вашингтонська угода (Washington Accord), Міжнародна угода із
сертифікації професійних інженерів (IPEA, до 2013 р. EMF), a також APEC
Engineers в рамках стандартів IEA Graduate Attributes and Professional
Competences Міжнародного інженерного альянсу (IEA).
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Увага до якості інженерної освіти нафтогазового профілю загострюється в
усьому світі насамперед з причин ускладнення технологій, технічних систем і
посилення їхньої ролі в розвитку економіки і суспільства в цілому. Головною
постійною суперечністю в цій сфері є неузгодженість між вимогами
стейкхолдерів (працедавців, включаючи виробництво, бізнес, владні структури,
батьків, студентів) і якістю підготовки фахівців для нафтогазової галузі. До
найбільш істотних причин сталості цієї суперечності доцільно віднести
невисокий престиж інженерних професій, недостатній зв’язок між ЗВО та
основними стейкхолдерами, а також консерватизм університетської спільноти.
У ЗВО уявлення про компетенції майбутніх фахівців зміщено в бік знаннєвих
компетенцій, вимоги ж роботодавців містять компетенції, які дають можливість
випускнику закладу освіти відразу після прийняття на роботу активно
включитися в реальну виробничу діяльність. Зокрема, на думку роботодавців,
випускник інженерної програми нафтогазового профілю зобов’язаний володіти
здатністю: генерувати ідеї, проєктувати, виробляти і застосовувати продукти
інженерної діяльності; ефективно застосовувати здобуті в університеті знання
для вирішення реальних інженерних завдань; мислити системно і критично,
бачити проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення; мислити творчо,
вирішувати реальні виробничі завдання, бути винахідником; ефективно
працювати в команді в ролі підлеглого чи в ролі лідера; поділяти принципи
професійної етики.
3.3.

Міждисциплінарність

у

професійній

підготовці

фахівців

нафтогазової галузі
Проблему міждисциплінарності як одну з найновіших у розвитку сучасної
науки і культури активно досліджують вітчизняні і зарубіжні філософи,
соціологи, педагоги, економісти та багато інших представників дисциплінарних
напрямів. Предмет міждисциплінарності як явища (наукової категорії)
перебуває на стадії становлення, тому закономірності наукового пізнання тільки
окреслюються. Етос сучасної науки полягає в різноманітності її вимірів,
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пояснює фундаментальні засади пізнавальних відносин, що впливають на
формування самої людини, її світ в інтегральному вигляді. Йдеться про те, що
потрібна співпраця і напрацювання спільного наукового знання представниками
різних наукових напрямів (галузей, дисциплін), які часто спілкуються різними
дисциплінарними й лінгвістичними мовами, по-різному пізнають реальність,
однак їхні цінності не завжди збігаються. Отже, є потреба детальніше
розглянути проблеми методологічного характеру. Перед методологією науки
постали складні завдання, що потребують інтегрування змісту багатьох
дисциплін.
Посилення уваги до проблеми міждисциплінарності зумовлюються
внутрішніми і зовнішніми чинниками (Киященко, Моисеев, 2009). До зовнішніх
відносять:

практичну

необхідність

розвитку

проблемно

орієнтованих

досліджень, пошуку вирішення екзистенціальних завдань – екологічних,
демографічних, культурологічних, освітніх та інших. Міждисциплінарність
набуває

актуальності,

фундаментального

і

коли

вирішуються

прикладного

знання,

питання

координації

інтеграції

різноманіття

дисциплінарних знань, проблеми їх практичного використання й теоретичного
забезпечення. У таких ситуаціях автономія й відносна незалежність наукового
знання порушується, межі дисциплін втрачають чіткість, виникають і
вирішуються питання співвідношення істини та практичної користі.
Критерії акредитації EUR-ACE, розроблені Європейською мережею з
акредитацїі інженерної освіти ENAEE (The EUR-ACE system. Europ. Network
for Accreditation of Eng. Education, 2012), – це ще один нормативно-методичний
документ, що визначає вимоги до міждисциплінарності у програмах підготовки
майбутніх інженерів нафтогазової галузі. На основі рамкових критеріїв EURACE акредитаційні агентства – члени ENAEE розробили власні версії критеріїв
для оцінювання програм бакалаврату і магістратури, враховуючи специфіку
національних систем підготовки фахівців нафтогазової галузі (Criteria and
Procedure of Public Professional Accreditation of Engineering Programmes, 2014).
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У передмові до критеріїв акредитації програм прикладного бакалаврату
зазначено:

“Вирішення

прикладних

інженерних

проблем

пов’язане

із

дослідженнями і аналізом літератури, роботою з нормативними документами,
базами даних, проведенням експериментів, участю в проєктуванні об’єктів,
систем і технологічних процесів з урахуванням економічних, екологічних,
соціальних та інших обмежень. Випускники прикладного бакалаврату
зобов’язані володіти базовими знаннями у сфері менеджменту для управління
прикладною інженерною діяльністю, вміти ефективно діяти індивідуально і в
команді, бути готовими до роботи з проєктною та експлуатаційною
документацією, вміти складати звіти, чітко давати і виконувати інструкції”
(Criteria and Procedure of Public Professional Accreditation of Engineering
Programmes, 2014).
Більш

конкретніше

вимоги

до

міждисциплінарності

для

програм

прикладного бакалаврату викладено у підкритерії 2.3 критерію 2 “Зміст
програми”: “Навчальний план має містити дисципліни і міждисциплінарні
модулі, що забезпечують

формування у випускників професійних та

універсальних, у тому числі особистісних і міжособистісних компетенцій, а
також досвіду застосування технічних об’єктів, систем і технологічних
процесів”. У підкритерії 5.1 критерію 5 “Підготовка до професійної діяльності”
зазначено: “Досвід прикладної інженерної діяльності формується в процесі
вивчення міждисциплінарних модулів, проходження виробничих практик, у
тому числі з освоєння робочих професій, виконання курсових робіт і випускної
кваліфікаційної

роботи”

(Criteria

and

Procedure

of

Public

Professional

Accreditation of Engineering Programmes, 2014). Як бачимо з наведених
фрагментів

критеріїв,

міждисциплінарний

у

підхід

процесі

підготовки

орієнтований,

в

прикладних

основному,

на

бакалаврів
інтеграцію

професійних і спеціальних компетенцій (Олізько, 2015, с. 163).
Для освітніх програм академічного бакалаврату міждисциплінарність має
спрямовуватися

не

тільки

на

об’єднання

професійних

і

спеціальних

компетенцій, а й на поглиблення винятково професійних компетенцій.
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Випускники освітніх програм академічного бакалаврату зобов’язані бути
готовими до “комплексної інженерної діяльності, до вирішення комплексних
інженерних проблем, пов’язаних із дослідженнями, аналізом і проєктуванням
об’єктів, систем і процесів на основі базових знань математики, природничих,
технічних та інших наук, які відповідають напряму підготовки, а також
спеціалізованих знань, у тому числі міждисциплінарних, що відповідають
профілю”. “Академічний бакалавр має вміти ефективно діяти індивідуально і в
команді, а також мати і навички лідерства. Він зобов’язаний бути готовим до
управління

міждисциплінарними

проєктами,

володіти

принципами

менеджменту, здійснювати ефективну комунікацію в суспільстві і професійному
товаристві” (Patil, 2004, с. 133).
Вимоги до міждисциплінарності у вищій освіті нафтогазового профілю
послідовно посилюються в програмах магістратури. Випускник магістратури
для нафтогазової галузі “має бути готовим до керування міждисциплінарними
проєктами, володіти принципами менеджменту, здійснювати ефективну
комунікацію в суспільстві і професійній спільноті”. Комплексна інженерна
діяльність, до якої готується випускник магістратури, суттєво впливає на
суспільство і навколишнє середовище і має суттєві соціальні та екологічні
наслідки. Випускник такої освітньої програми “має вирішувати технічні
проблеми з урахуванням юридичних і культурних аспектів, питань охорони
здоров’я і техніки безпеки, усвідомлювати відповідальність за прийняті
рішення” (Criteria and Procedure of Public Professional Accreditation of
Engineering Programmes, 2014). Не випадково у підкритерії 2.3 критерію 2
“Зміст програми” чітко визначено: “Навчальний план має містити дисципліни і
міждисциплінарні модулі, які забезпечують інтеграцію набуття випускниками
професійних та універсальних, у тому числі особистісних і міжособистісних,
компетенцій, а також досвіду створення технічних об’єктів, процесів і систем”
(Criteria and Procedure of Public Professional Accreditation of Engineering
Programmes, 2014). Далі, у підкритерії 5.1 критерію 5 “Підготовка до
професійної діяльності”, наголошується: “Досвід комплексної інженерної
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діяльності має формуватися в процесі освоєння міждисциплінарних модулів
програми, проведення наукових досліджень, проходження практик, виконання
курсових проєктів і випускної кваліфікаційної роботи” (Criteria and Procedure of
Public Professional Accreditation of Engineering Programmes, 2014).
До внутрішніх чинників активного розвитку міждисциплінарності, що
нерозривно пов’язані із зовнішніми, вчені відносять зміну характеру науки.
Вона виходить за межі лабораторій, перетворюючись на форму суспільного
виробництва, гібрид фундаментального (зацікавленого в одержанні істинного
знання) і прагматичного (зацікавленого в одержанні корисного ефекту)
дослідження. До того ж у масовому продукуванні знання беруть участь, окрім
представників різних наукових дисциплін, численні соціальні агенти, що
забезпечують сприйняття, накопичення, розподіл і практичне використання
здобутої наукової інформації. Наука перетворюється з монодисциплінарної в
трансдисциплінарну (Hadorn, Bradley, Pohl, Rist, Wiesmann, 2006, c. 121).
Внутрішньонауковим

чинником

появи

і

прояву

явища

трансдисциплінарності є також зростання значення проблемно орієнтованих
форм

дослідницької

діяльності,

зокрема

проєктування,

прогнозування,

конструювання, моделювання, цільове програмування тощо. У контексті таких
досліджень відбувається багатовимірна трансгресія дисциплінарного знання за
межі своєї класичної самоідентифікації на основі істотного ускладнення як
предмета, так і методів дослідження. Йдеться про складність, яка пов’язана не
тільки з редукованою багатомірністю досліджуваної проблеми, а передусім з
тими обставинами, що в ситуації трансгресії предмет і метод самі виявляються
в середовищі наукового становлення (Горбачук-Наровецька, 2011, с. 428).
Сфера міждисциплінарності постає з новітніх технологічних, екологічних,
біоетичних, етичних, культурологічних, освітніх, правових і багатьох інших
напрямів наукових досліджень, які потребують узгоджених дій, досягнення
взаєморозуміння, встановлення єдиних норм поведінки. Такі теоретикопрактичні об’єднання стають природним ґрунтом для виокремлення і
встановлення особливостей функціонування міждисциплінарності як однієї з
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форм постнекласичної науки.
По-перше, зустріч професіоналів різних наук передбачає необхідність
перекладу кожної мови, що є учасником спілкування, на мову загально- чи
спільнозрозумілу й доступну типу “есперанто” чи англійської. Звісно, рідна
природна мова традиційного спілкування є найзручнішою. Це не випадково,
тому що кожний професіонал у своїй галузі відчуває певну лінгвістичну
незручність.
Усе більше ускладнений світ змушує вчених, викладачів, представників
бізнесу і багатьох інших професій голосніше говорити про важливість
міждисциплінарних досліджень і діяльності на стику кордонів предметних
знань, створюючи вкрай необхідну конкурентну перевагу. Міждисциплінарна
робота, крім безпосереднього створення продукту, також передбачає процеси
координації, співпраці, цілевизначення, що пов’язані зі створенням нових знань.
Тому виникає питання щодо ефективності методик цілеспрямованої організації
праці представників різних професій, задіяних у різноспрямованих експертних
сферах, з особливостями бачення реалізації проєктів і напрямів розвитку
компанії.
Міждисциплінарність відображає інтегративний характер сучасного етапу
наукового пізнання, передбачає не просто накладення чи сумування знань,
методів і підходів різних наук, а й їхню взаємодію, взаємозбагачення;
дослідники її розглядають як методологічний підхід, що має безумовну
перспективу завдяки синергетичному характеру. На думку багатьох дослідників,
“сучасну науку все більше характеризує поділ не стільки на окремі дисципліни,
скільки на проблеми, що мають комплексний, міждисциплінарний характер”
(Кирсанов, Кочнев, 2005, с. 26). Як один із механізмів розвитку мислення
педагоги і психологи пропонують перенесення ідей та концепцій з однієї сфери
знань в іншу. Більшість наукових відкриттів минулих десятиліть, які здобули
світове визнання, виконано на стику двох і більше наук.
Дидактичним

еквівалентом

міжнаукових

зв’язків

є

міжпредметні

(Курамшин, Иванов, 2000, с. 17). Більш високим рівнем їх втілення сучасні
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вчені-дидакти вважають інтегрування, зумовлене завданнями формування
системи наукових знань і переконань, що відображають єдність реального світу
(Ибрагимов, Ибрагимова, Андрианова, 2011, с. 162).
Отже, міждисциплінарність дослідники розглядають таким чином:
1. Міждисциплінарність – це запозичення і використання підходів і методів
різних наук (дисциплін).
2. Міждисциплінарність – це здатність побачити, розпізнати, сприйняти те,
що стає доступним в межах окремо взятої науки (дисципліни), як використання
методів та інструментарію інших наук (дисциплін).
3. Міждисциплінарність у практиці наукових досліджень нафтогазового
профілю

означає,

з

одного

боку,

перенесення

соціально-економічних,

управлінських методів, інструментарію за межі вивчення власне природничих
наук, математики, хімії, а з другого, взаємодію різних фахівців галузі (геологів,
бурильників

і

т. д.),

запозичення

їхнього

методичного

і

прикладного

інструментарію.
4. Міждисциплінарність – це розширення (між різними науками) зв’язків,
“протидія надмірній вузькості” як предмета, сфери наукових досліджень, так і
звуженню змісту технічних дисциплін.
5. Міждисциплінарність – це запозичення взаємопов’язаними науками
(дисциплінами) як методів, інструментарію, так і здобутих результатів
дослідження та постійне звернення до їх теоретичних схем, моделей, категорій,
понять.
6. Міждисциплінарність – це прагнення збагатити технічні науки
здобутками інших сучасних філософських, соціологічних, економічних теорій.
7. Міждисциплінарність – це не лише просте запозичення методів,
інструментарію з інших наук (дисциплін), а й інтеграція останніх на рівні
конструювання міждисциплінарних об’єктів, предметів, опрацювання яких дає
змогу здобути нові наукові знання.
8. Міждисциплінарність – це науково-педагогічна новація, що породжує
здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним в межах
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окремо взятої науки (дисципліни) з її специфічним, вузькоорієнтованим
об’єктом, предметом і методами дослідження.
9. Міждисциплінарність у широкому, функціональному її розумінні – це
зіткнення, взаємопроникнення, синергія різних наук (дисциплін), що передбачає
розвиток інтеграційних процесів, зростаючу взаємодію, взаємозбагачення
методів, інструментарію задля отримання нового наукового знання. Слід
наголосити на тому, що йдеться не про просте, механічне запозичення, а про
інтеграцію, конструювання нових парадигм, появу нових міждисциплінарних
об’єктів і предметів дослідження) (Колот, 2014, с. 18).
На практиці міждисциплінарний підхід реалізується за двома основними
форматами, сценаріями або підходами. За першого, найбільш поширеного,
міждисциплінарність, образно кажучи, наводить “мости” між різними науками
(дисциплінами), неформально поєднує їх, не порушуючи їхньої самостійності,
унікальності, своєрідності. У цьому випадку плюралізм, диференціація наук
(дисциплін) зберігається, може навіть зростати, а міждисциплінарність
надбудовується

над

ними,

пов’язує,

об’єднує

на

методологічному

та

інструментальному рівнях. За умови другого формату міждисциплінарність
постає

як

реальний

інструмент

об’єднання

наук

(дисциплін),

появи

інтегрованих продуктів, проєктів, міждисциплінарних об’єктів дослідження,
подальше опанування яких є принципово важливим і для науки, і для освіти.
Міждисциплінарність стосується усіх галузей знань. Водночас наголосимо,
що саме для технічних галузей знань, науки та освіти нафтогазового профілю
міждисциплінарність є особливо актуальною. Це пов’язано з тим, що в центрі
уваги дослідників є активна людина, її професійна діяльність і ті відносини, що
супроводжують цю діяльність.
Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з проблеми
компетенцій, набуття яких необхідне для випускників програм інженерного
навчання

нафтогазового

профілю,

уможливлює

висновок,

що

міждисциплінарність на практиці виявляється одним із ключових чинників, що
забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
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Міждисциплінарність завжди відігравала важливу роль в інженерній
діяльності. Наприклад, розвиток мікроелектроніки потребує використання
знань із хімії, фізики, тісного зв’язку з іншими галузями техніки і технологій.
Природні потреби і очікування користувачів приладів і пристроїв (зручність у
використанні,

безпека,

економічність,

ергономічність

тощо)

змушують

розробників використовувати знання і технології з різних галузей.
Знання професіоналів дуже часто зосереджено в досить вузьких сферах. В
умовах нових знань, обсяг яких постійно зростає, це цілком виправдано.
Водночас вирішення нових проблем в умовах вузькоспеціалізованих знань
відбуватиметься шляхом виокремлення цих проблем з більш широкого
контексту, навіть відриву від загального контексту. Очевидно, що такий підхід
сприятиме повною мірою прийняттю комплексних рішень, і для їх одержання
важливим є міждисциплінарний підхід.
Деякі дослідники вважають, що нафтогазової науки як такої взагалі не
існує, оскільки в ній поєднуються хімія, фізика, геологія, геодезія, механіка,
економіка та ін. Справді, наука про нафту і газ – складна й багатогранна
мегамонолітна галузь знань, “вона дає теоретичну та методичну основу для
пошуків

родовищ,

буріння

свердловин,

видобутку,

транспортування

і

перероблення вуглеводневої сировини” (Бойко, 1998, с. 8).
Поняття міждисциплінарності (трансдисциплінарності) доволі загальне і
відображає не тільки об’єднувальний характер дій у процесі вирішення того чи
іншого завдання, а й перенесення методів, смислів і парадигм із однієї сфери
діяльності (дисципліни) в іншу. Особливо затребуваною міждисциплінарність
виявилась у період застосування проблемно-орієнтованого і практикоорієнтованого підходів для вирішення завдань у науці, інженерній справі,
соціальному житті, економіці і політиці. Міждисциплінарність дає змогу не
тільки сподіватися на отримання нового, іноді навіть унікального результату,
але і формулювати якісно нові перспективи, виводити на ринок новаторські
конкурентоспроможні рішення, результати і продукцію.

189

Міждисциплінарність

в

освіті,

зокрема

нафтогазового

профілю,

простежується вже не один десяток років. Поряд з такими поняттями, як
фундаменталізація, інтернаціоналізація, соціальна відповідальність, сталий
розвиток, тренд міждисциплінарності спостерігається в інженерній освіті
нафтогазового профілю більшості розвинених країн світу. Особливо яскраво він
виявляється під час використання методу групового проєктного навчання.
Тим часом широке вживання терміну “міждисциплінарність” саме в освіті,
в ряді випадків, призводить до “затертості” і “заговорювання” самої проблеми.
У

результаті

цього

замість

реальних

результатів

запровадження

міждисциплінарності в освітній процес, частіше з’являються звіти на багатьох
сторінках і жваві репортажі.
Міждисциплінарність в інженерній освіті нафтогазового профілю доцільно
розглядати як поєднання в освітньому процесі різних галузей науки і техніки в
їх взаємозв’язку. На практиці, міждисциплінарність у підготовці майбутніх
інженерів

часто

підміняється

мультидисциплінарністю,

донесенням

до

студентів результатів і методів із різних галузей без пояснення їх взаємозв’язку
та взаємовпливу. Отже, міждисциплінарність – це природний освітній контекст,
що знімає межі окремих галузей знань й не використовує звичну парадигму
вивчення окремих дисциплін.
Ще в 70-х рр. ХХ ст. тема міждисциплінарності в університетській освіті
була висвітлена (на жаль, нечітко) у професійній літературі, хоча сам термін уже
використовувався в академічній практиці. Першою публікацією, в якій
пропонувалось визначення міждисциплінарності, була стаття Р. Міта (Meeth,
1978, с. 10), в якій міждисциплінарність в освітніх програмах формулювалась
як “спроба інтегрувати внески декількох дисциплін для вирішення завдання,
проблеми або життєвої ситуації”. Ще один американський дослідник,
І. МакГрат

(McGrath,

1978,

с. 7),

зазначив:

“Основним

призначенням

міждисциплінарної роботи є об’єднання відповідних знань для вирішення
серйозної проблеми”. Власне, в цій праці вчений наголошував на тому, що
“великий відсоток міждисциплінарних курсів, що пропонують університети, не
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містить ніякого реального об’єднання знань різних предметних галузей, окрім
як на рівні каталогу курсів”.
Першим серйозним методичним документом, що відображає питання
міждисциплінарності в університетській освіті, була праця А. Левіна (Levine,
1978),

в

якій

темі

міждисциплінарності

присвячено

окремий

розділ.

Міждисциплінарний підхід визначено цим вченим як “процес знаходження
відповіді на питання, вирішення проблеми чи завдання, яке доволі широке чи
складне для того, щоб бути певним чином вирішеним за допомогою окремої
дисципліни або професії”.
Дискусії університетських методистів поступово змістились із сфери
концептуалізації міждисциплінарності в навчанні до сфери її практичної
реалізації. Серед публікацій найпомітнішими є праці А. Репко (Repko, 2005;
Repko, 2011), в яких автор розглядає міждисциплінарність не лише в освітньому
процесі, а й у наукових дослідженнях.
Однак, як і в дослідженнях зарубіжних авторів, особлива увага в цих
працях зосереджувалася на теоретичних аспектах міждисциплінарності, а
методичні й практичні питання її реалізації майже залишалися поза увагою
організаторів освітнього процесу в університетах.
Сучасні інженери – це насамперед професіонали, діяльність яких суттєво
впливає на технічну інфраструктуру суспільства. Ось як схарактеризовано
портрет майбутнього інженера в документах Норвезького національного
комітету з регулювання освітніх програм (National guidelines for engineering
education, 2011): “Як інженер ви маєте застосовувати як аналітичні, так і творчі
навички і знання для вирішення соціально важливих технологічних проблем.
Ви зобов’язані підходити до вирішення завдань інноваційно, системно, творчо.
Вам необхідно вміти аналізувати, пропонувати рішення, оцінювати, визначати,
виконувати і звітувати – бути хорошим підприємцем. Окрім здатності
використовувати природничо-наукові знання і знання з інженерних дисциплін,
ви маєте володіти лінгвістичними навичками як письмовими, так і усними, як
рідною, так й іноземними мовами. Здатність до професійної комунікації дуже
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важлива у сучасному суспільстві, і ви зобов’язані вміти працювати і самостійно,
і в команді, як з колегами з вашої предметної галузі, так і з колегамипрофесіоналами з інших галузей, тобто в міждисциплінарних командах. Як
інженеру, вам необхідно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою етичну і
природоохоронну відповідальність. Ваша праця виявляє суттєвий вплив на
розвиток суспільства”.
Рекомендації відповідно до Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК)
(Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF) були
прийняті Європейським Парламентом і Радою Європи як схема, що полегшує
розуміння і порівняння кваліфікацій, які отримують громадяни у закладах
освіти країн Європейського освітнього простору з метою розвитку безперервної
освіти (lifelong learning) і мобільності трудових ресурсів. ЄРК описує
кваліфікації,

які

здобуваються

на

всіх

рівнях

навчання

(шкільне,

університетське, післяуніверситетське); три вищих рівні рамок відповідають
бакалаврату, магістратурі і докторантурі (або її еквіваленту).
Рівні ЄРК базуються на описі результатів навчання (знання, розуміння,
здатність щось виконувати), а не на вхідних параметрах рівня навчання
(тривалість навчання, тип закладу освіти і т. п.). Для рівнів 6, 7 і 8
(університетська освіта) за мету поставлено: підготовка студента до вимог
ринку праці; підготовка активних громадян до життя в демократичному
суспільстві; особистісний розвиток; розвиток і обслуговування широкого
спектру основ передових знань (Філіпова, 2015, с. 85).
Розглянемо цілі навчання з погляду необхідності міждисциплінарності
освіти. Підготовка до ринку праці – мета, яка найбільш широко обговорюється
під час суспільної дискусії про освіту. Роботодавці зазначають, що сучасні
системи навчання багатьох європейських країн надають студентам недостатню
підготовку до ринку праці, що й стало однією з рушійних сил Болонського
процесу. До речі, ця ж проблема свого часу послужила імпульсом для розвитку і
поширення проєктно-орієнтованого підходу в інженерній освіті за стандартами
CDIO. Стандарти CDIO (conceive, design, implement, operate – задумай, розроби,
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впровадь, експлуатуй) – це комплексний підхід до компетенцій цілісного
бачення проєкту: від розроблення нового продукту чи нової технічної ідеї до їх
впровадження у виробництво і подальшу експлуатацію (Worldwide CDIO
Initiative. Gothenburg, 2001–2016).
Очевидно, успіх випускника інженерної програми нафтогазового профілю
на ринку праці залежить не тільки від його вузькоспеціальних умінь і знань, а й
від здатності оцінювати ринкову затребуваність нових продуктів і процесів,
враховуючи у своїй роботі норми і вимоги суспільства і навколишнього
середовища, працювати в команді, виявляти навички спілкуватися з колегами
тощо, тобто від міждисциплінарних знань й умінь.
Мультидисциплінарний

підхід,

який

також

передбачає

глобально

зумовлену міждисциплінарність, активно обговорюється в контексті інженерної
освіти з початку ХХІ століття. У світової спільноти немає сумнівів щодо
важливості міждисциплінарного підходу для інженерів, основним питанням
залишається те, як застосувати теорію на практиці, як у процесі розроблення
навчальних планів, освітніх програм, так і безпосередньо в процесі навчання.
Проблемно-орієнтоване навчання та ініціатива CDIO є конструктивними
підходами, які привертають особливу увагу до цих питань. Цей підхід охоплює
декілька основних складових, зокрема: структуру, процес, мову, ідентичність та
використовувані

технології.

від

Успіх

мультидисциплінарного

і

міждисциплінарного навчання залежить інтелектуального рівня й загальної
динаміки команди (Edström, Kolmos, 2014, с. 543).
Отже, різні аспекти міждисциплінарного підходу в реалізації програм
інженерної

освіти

нафтогазового

профілю

висвітлюються

у

багатьох

міжнародних нормативно-методичних документах: Критерії акредитації EURACE, розроблені Європейською мережею з акредитації інженерної освіти
ENAEE

(The

EUR-ACE

system,

2012;

Рекомендації

з

Європейських

кваліфікаційних рамок (ЄКР) (Descriptors defining levels in the European
Qualifications Framework (EQF), 2015 та ін. Проте на практиці, замість
міждисциплінарності часто реалізується мультидисциплінарність, що дає змогу
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досягти різносторонніх компетенцій випускників, хоча не повною мірою
забезпечує інтеграцію знань окремих дисциплін у міждисциплінарні знання і
вміння випускників освітніх програм. За останні роки можна спостерігати
розвиток безлічі освітніх програм, в яких компетентність майбутніх інженерів і
привабливість програм на ринку праці зростають через те, що ключову
компетентність

у

пропонованій

галузі

посилюють

більш

обмеженою

компетентністю з інших галузей, наприклад, професійна іноземна мова,
менеджмент, охорона середовища тощо.
Міжнародні

нормативно-методичні

документи

у

частині

розвитку

міждисциплінарного підходу до підготовки фахівців нафтогазової галузі
зумовлюють необхідність створення інструментів практичної реалізації такого
підходу, насамперед, методичного забезпечення системи міждисциплінарного
підвищення кваліфікації викладачів й обгрунтування механізмів проєктування
технології планування і реалізації інженерних освітніх програм на основі
міждисциплінарного підходу для забезпечення планованих компетенцій.
Отже, міждисциплінарність завдань нафтогазової галузі сприяє розвитку
міжнародної співпраці та міжкультурної взаємодії, тому і виникає необхідність
формування глобальної професійної іншомовної компетентності як інженерного
персоналу, так і фахівців середньої ланки, що є важливим чинником
випереджувальної підготовки майбутніх нафтовиків до практичної роботи в
міждисциплінарній і міжнародній команді однодумців.
3.4. Професійне виховання майбутнього фахівця нафтогазової галузі
Складовою

цілісного

освітнього

процесу

сучасного

технічного

університету є професійне виховання, яке є основою формування та розвитку
професійної культури майбутніх фахівців нафтогазової галузі, їх підготовки до
активної професійної діяльності і суспільного життя. Професійне виховання –
цілеспрямований, спеціально організований процес, що сприяє формуванню
особистості

фахівця,

розвитку

його

професійних

якостей,

потреби

в

продуктивній праці, комунікативності, мобільності, здатності працювати “в
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команді”, особистої ерудиції, здорової амбітності, професійної компетентності,
культури праці, відповідальності, почуття власної гідності, творчої професійної
спрямованості, підприємливості й самодостатності, професійної гідності та
етики, відданості обраній справі, професійного патріотизму і соціальної
відповідальності. До професійного виховання віднесено: формування мотивів
професійної діяльності з урахуванням переходу соціальних і професійних
вимог у систему ціннісних орієнтацій, активності особистості; формування
професійного обов’язку, свідомого ставлення до вимог і моральних засад
(Ігнатюк, 2009, с. 182).
Інтенсифікація освітнього процесу у ЗВО є надзвичайно важливим
напрямом підвищення ефективності професійного розвитку особистості
студента. Актуальність інтенсивного формування професійних якостей у
студентів ЗВО нафтогазового профілю зумовлена зростаючими вимогами до
випускників, необхідністю підготовки професіоналів високого рівня. Правильно
окреслити напрями покращення професійного розвитку особистості студентів
допоможе вироблення чіткого уявлення про суть і структуру цього процесу
(Бабанський, 1987; Барабанщиков, Дерюгин, 1995).
Формування професійних якостей майбутніх фахівців нафтогазової галузі –
складний і водночас суперечливий процес, на який впливає безліч різних
чинників. Педагогічна практика показує, що такий процес є ефективним тільки
тоді, коли він здійснюється на основі сучасних теорій, інтенсифікації навчання,
концепції формування професійних якостей. Обґрунтування цієї концепції дасть
змогу з’ясувати сутність професійного розвитку особистості студентів ЗВО
нафтогазового профілю (Ананьєв, 1977; Архангельский, 1980).
Численні дослідження цієї проблеми свідчать, що концепція сутності
професійного розвитку студентів базується на синтезі кількох психологопедагогічних

підходів

до

процесу

формування

професійних

якостей.

Основними підходами є: особистісний, системний, проблемно-діяльнісний,
поетапного нарощування професійних якостей, інтенсифікація навчання та ін.
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Особистісний підхід передбачає організацію і управління процесом
професійного розвитку особистості майбутнього фахівця нафтогазової галузі з
позиції окремої особистості студента. Особистість студента розглядається як
сукупність професійних і соціальних якостей, що мають вагоме значення в
майбутній діяльності. Ідея особистісного підходу реалізується у ході
педагогічного процесу, який забезпечує всебічний розвиток особистості і
враховує, що зовнішні педагогічні впливи завжди діють лише опосередковано,
через внутрішні умови особистості, спираючись на її власну активність.
Цінність особистісного підходу полягає в тому, що він актуалізує роль
особистості студента і створює наукову основу для організації процесу
поетапного

формування

професійних

якостей

у

майбутніх

фахівців

нафтогазової галузі (Асеев, 1976; Афанасьєв, 1973; Ашев, 1981).
Проаналізовані нами документальні і літературні джерела, професіограми,
а також анкетування фахівців нафтогазової галузі дали змогу визначити
професії у нафтогазовій промисловості, що різняться умовами праці: геолог з
пошуку та розвідки нафти, інженер-будівельник трубопроводів – здійснюють
свою діяльність на відкритому повітрі, в будь-яку погоду, а іноді, і в умовах
моря; інженер-технолог хімічного виробництва працює в умовах різких змін
температури, загазованості, іноді на висоті; інженер з буріння нафтогазових
свердловин працює в незвичайних умовах на висоті, в будь-яку погоду, на
відкритому повітрі. Найближчі перспективи розвитку нафтогазової галузі
передбачають розширення спектру цих професій, а також обов’язковий
скрупульозний і відповідальний відбір фахівців для роботи в складних умовах.
Одержані дослідницькі дані дають можливість класифікувати професії
нафтогазового профілю, а також пріоритетні професійні схильності студентів
ЗВО нафтогазового профілю, об’єднавши їх у три великі групи (за
Є. Клімовим).
Перша – “людина-техніка”, до якої відносять спеціальності, які здобувають
на факультетах: інженерно-механічному; розробки нафтогазових родовищ;
трубопровідного

транспорту;

хіміко-технологічному;

автоматики

та
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обчислювальної техніки. Молодий фахівець у такому випадку мусить бути
компетентним як теоретично, так і обізнаним практично з механізацією
відповідних виробництв.
Друга – “людина-знакова система”, до неї входять спеціальності, яких
набувають на факультетах: геології і геофізики нафти і газу; автоматики та
обчислювальної техніки; економіки і управління (економісти). Тут фахівець
зобов’язаний

стати

компетентним

програмістом,

унікально

володіти

комп’ютером, мати відповідні навички відстежування професійних новин у
системі

Інтернет,

постійно

самонавчатися

й

удосконалювати

власну

спеціальність.
Третя – “людина-людина”, до якої належать спеціальності, яких
здобувають на юридичному факультеті та факультеті економіки і управління
(менеджери).

Стосунки

в

системі

“людина-людина”

насправді

часто

виявляються значно складнішими, ніж “людина-техніка” або “людина-знакова
система”.

Високий

рівень

комунікативності,

володіння

психологічними

технологіями впливу на людську психіку, глибокими знаннями зі свого
предмета у цьому випадку обов’язкові і визначальні (Климов, 2006, с. 16).
Зміцнення захисту об’єктів нафтогазової галузі потребує від фахівців
високої організованості, вмілого застосування техніки, психологічної стійкості,
витримки, повного напруження всіх моральних і фізичних сил. Вибухи і пожежі
на об’єктах нафтогазової галузі завдають непоправної шкоди екології, великих
матеріальних збитків, іноді супроводжуються і людськими жертвами. Події у
Мексиканській затоці (вибух на нафтогазовому комплексі навесні 2010 р. і
тривала, багатомісячна ліквідація наслідків розливу нафти) свідчать про те, що
розробка нафтових родовищ у майбутньому потребує створення якісно нових
протипожежних систем. Це, відповідно, підвищує вимоги до рівня професійної
підготовки інженерів нафтогазової галузі.
Велика відповідальність з підготовки цієї категорії фахівців покладено на
ЗВТО нафтогазового профілю. Теорією і практикою професійної освіти
доведено, що тільки в умовах врахування індивідуальних характеристик
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кожного студента можна досягти максимального результату в реалізації його
можливостей в навчанні. Для якісного вирішення цього завдання необхідно
використовувати

індивідуально-диференційований

підхід

до

процесу

професійної підготовки інженерів у ЗВТО (Егорычев, 2003; Титушина, 2008).
Виявлено

психолого-педагогічні

умови,

необхідні

для

ефективного

професійного розвитку студентів нафтогазової галузі. Структура визначених
умов представлена в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Психолого-педагогічні умови професійного розвитку студентів
закладів вищої освіти нафтогазового профілю
Рейтингове
місце

Психолого-педагогічні умови

1

Підвищення аргументованої мотивації студентів до навчання

2

Удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки
викладачів ЗВО

3

Підвищення рівня психологічної підготовленості студентів
до умов майбутньої професійної діяльності в нафтогазовій галузі

4

Покращення методів психолого-педагогічної діагностики
студентів з метою визначення їх готовності до ефективної роботи
в нафтогазовій галузі

5

Підвищення
мотивації
викладачів
до
педагогічного вдосконалення освітнього процесу

6

Постійний пошук резервів підвищення активності студентів
до професійного самовдосконалення

7

Визначення психолого-педагогічних вимог до майбутнього
фахівця нафтогазової галузі

психолого-

8

Підвищення
рівня
психолого-педагогічної
культури
викладачів ЗВО
Джерело: систематизовано автором на основі Мурадханов, 2007;
Титушина, 2008a.
Поряд з психолого-педагогічними умовами для ефективного професійного
розвитку студентів нафтогазової галузі необхідні й організаційні умови.
Рейтингові місця цих умов викладено в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2
Організаційні умови професійного розвитку студента закладів вищої
освіти нафтогазового профілю
Рейтингове
місце

1

Організаційні умови
Інтенсифікація процесу навчання студентів

2

Комплексне
використання
інноваційних засобів навчання

традиційних

3

Інтеграція змісту навчання на основі міжпредметних зв’язків з
урахуванням особливостей професійного розвитку студентів

4

Розвиток матеріально-технічної і спортивної бази закладу
вищої освіти

5

Розробка поетапних блочно-модульних технологій навчання,
які відповідають етапам професійного розвитку студентів

6

Зміна структури освітнього процесу для підтримки
стабільного інтересу студентів до професійної діяльності в
нафтогазовій галузі

7

Науково-методичне забезпечення
процесу в ЗВО нафтогазового профілю

8

Якісне проведення виробничої практики після кожного етапу
формування професійних якостей студентів

9

Розвиток спрямованості викладацького
підвищення якості освітнього процесу

10

Облік і об’єктивність в оцінці досягнутих кожним студентом
результатів у своєму професійному розвитку

11

Поширення і запозичення передового досвіду з розвитку
професійних якостей

успішного

і

сучасних

освітнього

складу ЗВО

на

12

Створення системи стимулювання педагогів до ефективної
діяльності з професійного розвитку студентів
Джерело: систематизовано автором на основі Кожевникова, 2007;
Титушина, 2008a.
Педагогічна технологія поетапного професійного розвитку особистості
майбутнього інженера нафтогазової галузі складається з чотирьох етапів.
Кожний етап має свій зміст процесу професійного розвитку студентів
(табл. 3.3).
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Таблиця 3.3
Педагогічна технологія поетапного професійного розвитку особистості
майбутнього інженера нафтогазової галузі
Етапи
професійного
розвитку
студентів

Мета етапу

Зміст процесу
Засоби
професійного
професійного
розвитку студентів
розвитку
особистості
студентів

Методи
професійного
розвитку
студентів

1-й етап
(І, ІІ курси
навчання в
ЗВО)

Вивчення
Застосування
Спеціально
індивідуальних
предметної і
розроблені
психологоблочно-модульної завдання, тести
педагогічних
побудови
на
характеристик
навчання з
виявлення
студентів.
яскраво
рівня
Формування
вираженою
професійної
первинних
практичною
придатності.
професійних
спрямованістю
Традиційні
якостей на основі
кожної
засоби навчання
врахування
дисципліни для
у поєднанні з
індивідуальних
засвоєння
інтерактивними
особливостей
спеціальності
розвитку
нафтогазової
особистості
галузі

Анкетування.
Психологопедагогічне
спостереження,
особистісний
підхід до
набуття
професійних
знань, умінь,
навичок

2-й етап
(ІІІ курс
навчання в
ЗВО)

Розвиток
Побудова змісту
Переважає
професійних
навчання на
застосування
якостей і навичок інтегративній
комплексних
на рівні
основі з опорою
завдань, які
заступника
на вирішення
вимагають
одного з
основних
участі всіх
керівників
професійних
студентів групи.
нафтогазового
завдань з
Організаційнокомплексу
широким
діяльнісні ігри
використанням
міжпредметних
зв’язків в
інтересах
формування
організаторських
якостей

Спостереження
за професійним
розвитком.
Застосування
комплексного
методу
розвитку
професійних
якостей

3-й етап
(IV, V курси
навчання в
ЗВО)

Подальший
розвиток
професійних
якостей з
урахуванням

Зміст навчання Аналіз ситуацій Диференційова
добирається на
(ситуаціїне
інтегративній
вправи;
прогнозування
основі з опорою
ситуаціїпри оцінці
на вирішення
проблеми);
професійних
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особливостей
професійної
діяльності
фахівців
нафтогазової
галузі

4-й етап
(перший рік
професійної
діяльності
випускника
ЗВО)

Вивчення
особливостей
професійного
зростання
випускників під
час професійної
діяльності

типових
професійних
ситуацій, а також
складних питань,
пов'язаних з діями
в екстремальних
ситуаціях при
видобутку нафти і
газу в різних
природних умовах

ситуаційнорольові ігри

можливостей
студентів.
Використання
методу тестрейтингової
оцінки

Збір та аналіз Засоби обробки
Аналіз
відгуків на
здобутих даних результатів і
випускників,
з виробничих
внесення
виявлення
колективів, у
коректив в
слабких сторін їх яких працюють
освітній
професійної
випускники
процес.
підготовки,
ЗВО
Розроблення
внесення змін у
індивідуальних
навчальні
методичних
програми з
рекомендацій
окремих
для
дисциплін
професійного
зростання

Джерело: систематизовано автором на основі Титушина, 2008b.
Як показало вивчення, основними чинниками, що спричиняють зниження
ефективності

професійного

розвитку

студентів

закладу

вищої

освіти

нафтогазового профілю, є: недостатнє використання досягнень педагогіки і
психології з питань поетапної підготовки фахівців нафтогазової галузі;
відсутність налагодженої системи відбору та підготовки кращих викладачів для
роботи у технічних університетах; відсутність конкретності в процесі
поетапного формування професійних якостей у студентів; нерівномірність
розвитку професійних якостей у студентів; відсутність єдності та узгодженості
дій всіх педагогів у формуванні професійних якостей у студентів; недооцінка
пріоритетних професійних схильностей студентів.
Отже, поряд з психолого-педагогічними умовами для ефективного
професійного розвитку студентів ЗВО нафтогазового профілю, необхідні й
організаційні умови. До них належать: інтенсифікація процесу навчання;
комплексне використання традиційних і сучасних інноваційних засобів
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навчання; інтеграція змісту навчання на основі міжпредметних зв’язків з
урахуванням

особливостей

професійного

розвитку

студентів;

розвиток

матеріально-технічної та спортивної бази ЗВО; розроблення поетапних блочномодульних технологій навчання, які відповідають етапам професійного
розвитку студентів; зміна структури освітнього процесу для підтримки
стабільного інтересу у студентів до професійної діяльності в нафтогазовій
галузі; науково-методичне забезпечення освітнього процесу у профільному
університеті; проведення виробничої практики після закінчення кожного етапу
формування професійних якостей у студентів; розвиток спрямованості у
викладацького складу ЗВО на підвищення якості освітнього процесу; облік і
об’єктивність в оцінці досягнутих кожним студентом результатів у своєму
професійному розвитку; поширення передового досвіду з розвитку професійних
якостей; створення системи стимулювання педагогів до ефективної діяльності з
професійного розвитку студентів.
З урахуванням результатів нашого дослідження розроблено педагогічну
технологію поетапного професійного розвитку особистості студента ЗВО
нафтогазового профілю, що складається з чотирьох етапів. Кожний етап має
чітко окреслений зміст процесу професійного розвитку студентів.
На першому етапі (І, ІІ курси навчання в ЗВО) вивчаються дисципліни,
зміст яких становить основу загальнотеоретичної підготовки майбутніх
фахівців нафтогазової галузі. Як інструментарій застосовується поєднання
предметної і блочно-модульної побудови процесу навчання з вираженою
практичною спрямованістю кожної дисципліни.
На другому етапі (III курс) – побудова змісту навчання проводиться на
інтегративній основі з опорою на вирішення основних професійних завдань з
широким використанням міжпредметних зв’язків в інтересах формування
організаторських якостей у студентів.
На третьому етапі (IV, V курси) – здійснюється відбір і структурування
змісту навчання з урахуванням типових професійних завдань, а також складних
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питань, пов’язаних з діями в екстремальних ситуаціях під час видобутку нафти і
газу в різних природних умовах.
На четвертому етапі (перший рік професійної діяльності) збираються,
систематизуються й аналізуються відгуки на випускників, виявляються слабкі
сторони їх професійної підготовки, за результатами цього аналізу вносяться
зміни до освітніх програм з окремих дисциплін.
Як відомо, професійні якості можуть успішно й ефективно формуватися
лише тоді, коли навчальне середовище діяльності студентів, увесь освітній
процес у ЗВО максимально наближені до умов майбутньої професійної
діяльності.
Методика реалізації індивідуального диференційованого підходу до
навчання інженерів нафтогазової галузі в ЗВТО, розроблена А. Лідгеттом
(Lidgett,

2016),

передбачає:

на

першому

“проєктувальному”

етапі

–

проєктування рівня сформованості професійних навичок і якостей, з огляду на
індивідуальні особливості і можливості студентів; визначення завдань щодо
професійного вдосконалення у ЗВО, з урахуванням індивідуальних інтересів
студентів; на другому “пізнавальному” етапі – вивчення індивідуальних
особливостей щодо засвоєння навчального матеріалу і на основі цього
підготовка рекомендацій з професійного самовдосконалення; на третьому
“діяльнісному” етапі – використання комплексу засобів, форм і методів
індивідуально-диференційованого підходу зі стимулювання студентів до
оволодіння

окремими розділами програми професійної

підготовки; на

четвертому “коригувальному” етапі – вивчення результатів за допомогою
оцінювання рівня професійної готовності до діяльності інженера нафтогазової
галузі; коригування процесу професійної підготовки і з’ясування, якої допомоги
потребує у плануванні подальшого самовдосконалення.
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Таблиця 3.4
Методика застосування індивідуально-диференційованого підходу до
навчання майбутніх інженерів нафтогазової галузі в ЗВТО
I етап “Проектувальний” Проектування
професійного
розвитку,
рівня
сформованості професійних навичок і якостей, з
огляду на індивідуальні особливості і можливості
студентів;
розробка
завдань
професійного
вдосконалення у ЗВО на підставі індивідуальних
інтересів студентів
II етап “Пізнавальний”

Вивчення індивідуальних особливостей студентів
щодо засвоєння навчального матеріалу і на основі
цього розроблення індивідуальних рекомендацій до
професійного самовдосконалення

III етап “Діяльнісний”

Використання всього різноманіття засобів, форм і
методів індивідуально-диференційованого підходу зі
стимулювання студентів на успішне й водночас
оптимальне
оволодіння
окремими
розділами
програми професійної підготовки

IV етап “Коригувальний” Вивчення результатів за допомогою оцінювання
професійної готовності до діяльності інженера
нафтогазової
галузі;
коригування
процесу
професійної підготовки і з’ясування, якої допомоги
потребує
у
плануванні
подальшого
самовдосконалення
Джерело: систематизовано автором на основі Lidgett, 2016.
Професійна

діяльність

інженера-нафтовика

належить

до

категорії

напружених видів праці із значним нервово-емоційним компонентом, зважаючи
на великий обсяг інформації, що надходить, і високого ступеня ймовірності
виникнення аварій. Порушення технологічних процесів (аварії, техногенні
катастрофи) супроводжуються вираженою реакцією з боку серцево-судинної
системи вражених осіб, а виконання фізичних зусиль у загазованих умовах
викликає підвищену захворюваність нервової, дихальної, серцево-судинної
систем і органів кровообігу (Стымковский, 2017). Аналізуючи

підвищені

вимоги до стану здоров’я інженерів нафтогазової галузі, не можна не згадати
про санітарно-гігієнічні умови праці цих фахівців. Передусім доцільно
враховувати вплив концентрацій хімічних речовин і пилу, шуму і вібрації,
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несприятливих метеорологічних умов, підвищені фізичні навантаження при
виконанні окремих видів робіт, стресові ситуації в аварійних випадках і
пожежах. Фізіологічні зміни здебільшого спричинені складністю діяльності
інженера нафтогазової галузі, режимом його праці і санітарно-гігієнічними
умовами.
Отже, основними чинниками, що визначають умови праці фахівців
нафтогазової галузі, є забруднення повітря комплексом токсичних речовин,
високочастотний шум, зміна температури – вихід з теплого приміщення для
роботи на повітрі. Рішення завдань професійно-прикладної підготовки можливе
тільки після розроблення професіограми, яка охоплює детальний опис умов
праці, її характер і специфіку. На підставі аналізу професійної діяльності
фахівців нафтогазової галузі нами визначено пріоритетні прикладні фізичні
якості, які найбільше необхідні кожній групі фахівців.
В. Бар’яхтар зазначає, що повноцінним фахівцем стають після п’яти років
навчання і десяти років праці за умови, що раніше він був успішним студентом,
який любить науку і прагне до знань, плюс п’ять років навчання і десять років
роботи складають ціну підготовки. Висновок науковця однозначний: треба вже
зараз вкладати кошти в освіту і науку, тоді можна очікувати стабільного
розвитку суспільства. На думку вченого, молодий фахівець після закінчення
ЗВТО ще не є фахівцем у повному сенсі цього слова. Для того, щоб стати
кваліфікованим

механіком,

технологом

чи

конструктором,

майбутньому

інженеру потрібно працювати під керівництвом досвідченого фахівця не один
рік. Інакше він може стати потенційно небезпечним як для виробництва, так і
для споживачів продукції, яку виробляє. Історії відомо чимало таких сумних
прикладів. І чим складніша в технологічному плані галузь, тим глибший слід
залишають по собі непрофесійні помилки в ній (Вдовиченко, Байбородін, 2012,
c. 105).
Сучасна професійна діяльність фахівця нафтогазової галузі спонукає до
пошуку нових підходів до організації навчання студентів у ЗВО, створення
гнучких систем освіти, які забезпечують високу якість професійної підготовки.

205

Це пов’язано насамперед з високою значимістю нафтогазової галузі в економіці
будь-якої держави.
Залежність економіки держави від стану і розвитку нафтогазової галузі і
світової спільноти величезна. На пошуки і освоєння нафтогазових родовищ
витрачаються чималі фінансові та матеріальні ресурси, в нафтогазовій
переробці застосовують новітні технології, їх розробленням і пов’язаними з
ними дослідженнями займаються наукові колективи, очолювані відомими
вченими сучасності. У результаті престиж фахівців у сфері геології і геофізики
нафти і газу, буріння свердловин і нафтовидобутку, проєктування і спорудження
нафтопроводів, нафтогазопереробки і нафтохімії, нафтогазової економіки і
менеджменту надзвичайно високий. Це пояснює і зростаючу кількість ЗВО, що
здійснюють підготовку фахівців різного профілю і рівнів для нафтогазового
виробництва, і прагнення багатьох молодих людей в усьому світі здобути вищу
освіту нафтогазового профілю (Владимиров; Жуков, Симакова, 2002).
Не викликає сумнівів, що умови праці в нафтогазовій галузі висувають
підвищені вимоги до інтелектуальних, фізичних і особистісних якостей і
здоров’я фахівців. Дослідники зазначають, що фахівці нафтогазової галузі,
геології та інші працюють вахтовим методом і стикаються з “чинниками впливу,
що передбачають: а) кліматичний контраст районів постійного проживання і
роботи; б) зміщення або ослаблення геофізичних джерел часу; в) інтенсивна
праця, що змінюється тривалим періодом відпочинку; г) зміна соціального
оточення і психологічного мікроклімату вахтових колективів” (Егорычев, 2003,
с. 42). Такі умови і характер праці виробничого персоналу у нафтогазовій галузі
передбачають розбудову процесу підготовки майбутніх фахівців на основі
індивідуалізації, надаючи неабиякої уваги врахуванню рівня психічної і
фізичної готовності до професійної діяльності.
Служби

управління

персоналом

нафтогазових

компаній

практично

вирішують цю проблему на засадах відбору фахівців (Дятлов, 2000). Деякі
характеристики психічної і професійної готовності є доволі консервативні. Це
насамперед властивості нервової системи, психофізіологічні показники. Інші
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показники мають достатню лабільність – фізичні якості і працездатність.
Водночас сучасні тенденції формування професіоналізму свідчать, що до
моменту

початку

активної

діяльності

годі

очікувати

сформованої

профпридатності. Доцільна стратегія полягає в тому, щоб “виявляючи –
будувати, формувати” необхідні якості (Егорычев, 2003).
Наголосимо, що формування фахівця відбувається в ході діяльності, в яку
людина входить з індивідуальними, тільки їй притаманними, властивостями
нервової системи, інтелектуальними, психофізіологічними показниками, рівнем
розвитку професійних якостей і працездатності. Все це перебуває у
цілеспрямованому поетапному професійному розвитку студента ЗВО.
Аналіз відгуків про випускників технічних університетів, які працюють у
нафтогазовому виробництві свідчить, що багатьом молодим фахівцям в умовах
професійної діяльності не вистачає самостійності, ініціативності, творчості в
роботі, психолого-педагогічних знань, уміння працювати у виробничому
колективі, стресостійкості, вміння організовувати ефективне виробництво в
умовах ринкової економіки, що негативно впливає на результати їх професійної
діяльності (Глухов, 2006). Отже, формування професійних якостей студентів
ЗВО нафтогазового профілю є важливим практичним завданням, яке потребує
наукового вирішення.
Різні проблеми процесу формування професійних якостей та його
вдосконалення висвітлювалися в дисертаційних дослідженнях багатьох учених
(Горобець, 1993; Дятлов, 2000; Дулясов, 1999; Егорычев, 2003; Матлашов, 2003;
Чумаков, 2000 та ін.). Як показало наше вивчення, досі серед учених нема
єдиного погляду щодо розуміння сутності поетапного формування професійних
якостей у студентів, не розроблено технологію поетапної професійної
підготовки, немає чіткості у визначенні критеріїв і показників оцінювання
ефективності процесу професійного розвитку, недостатньо досліджені методи і
умови професійного розвитку особистості студентів технічних університетів,
що здійснюють підготовку фахівців для нафтогазової галузі.
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Висновки до третього розділу
На основі аналізу теоретичних праць вітчизняних і зарубіжних дослідників
(С. Артюх, М. Ауер, С. Батишев, В. Васильєв, З. Вятровський, О. Коваленко,
А. Мелецінек, Н. Ничкало, Т. Новацький, О. Новіков, В. Радкевич, Ф. Шльосек)
обґрунтовано положення щодо диференційованого підходу до визначення
змісту понять “інженерна педагогіка” і “професійна педагогіка”. Доведено, що
інженерна педагогіка як міждисциплінарна наукова субдисципліна спрямована
на вивчення теорії і методики професійної освіти, зокрема, дидактичного
пошуку методик навчання технічних дисциплін та оновлення цілей, змісту і
форм підготовки майбутніх фахівців. Інженерну педагогіку, за А. Мелецінеком,
передусім розглядаємо як інтегровану наукову субдисципліну, спрямовану на
виявлення й обгрунтування законів і закономірностей взаємозв’язків між
освітою, наукою і виробництвом та їх впливу на динаміку розвитку як усієї
системи, так і її окремих підсистем, а також визначення концептуальних засад
підготовки інженерів до інноваційної діяльності, що здійснюється в умовах змін
на ринку праці. Практичний аспект інженерної педагогіки полягає в
розробленні, реалізації та оптимізації педагогічних систем підготовки і
самопідготовки викладачів і студентів технічних університетів до інноваційної
професійної діяльності з урахуванням теоретичних положень та емпіричного
досвіду розвитку інтеграційних процесів у системі “освіта – наука –
виробництво” та їх впливу на ефективність підготовки майбутніх інженерівнафтовиків до вирішення перспективних завдань розвитку галузі. Інженерна
педагогіка є основою відбору і структурування змісту підготовки фахівців до
інноваційної діяльності в мегапроєктах, що інтегрують творчу діяльність
багатьох колективів учених, інженерів, економістів, екологів, бізнесменів,
менеджерів та інших фахівців. Основою діяльності учасників великих
міждисциплінарних проєктів є інженерно-технічне ядро.
Доведено, що наукові субдисципліни інженерну педагогіку і професійну
педагогіку

доцільно

розглядати

на

основі

їх

взаємозв’язку,

оскільки

інтегрування змісту і видів діяльності, адаптація до нових соціально-
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економічних і виробничих умов, забезпечення професійної гнучкості в умовах
динамічних

змін

на

ринку

праці

уможливлює

підготовку

конкурентоспроможних фахівців нафтогазової галузі.
Запровадження
гальмується

концепції

відсутністю

експериментальної

роботи,

CDIO

сучасної
а

в

українську

лабораторної

також

освітню

бази

відсутністю

для

належних

практику
проведення
умов

для

використання результатів інженерних досліджень на практиці. До цього також
можна додати і невідповідний рівень педагогічних компетенцій у багатьох
викладачів технічних університетів, а також недооцінку важливості постійного
навчання педагогів згідно із стандартами CDIO. Ініціатори цієї концепції
прагнули стандартизувати ключові аспекти діяльності закладу освіти, який
передбачає запровадити положення CDIO. Нині розроблено і впроваджується
12 стандартів.
У

розділі

доведено,

що

міждисциплінарність

в

технічній

освіті

нафтогазового профілю доцільно розглядати як поєднання різних галузей науки
і техніки в їх взаємозв’язку. Нерідко міждисциплінарність у підготовці
майбутніх інженерів

підміняється мультидисциплінарністю, донесенням до

студентів результатів і методів із різних галузей без обгрунтування їх
взаємозв’язку та взаємовпливу. Хоча міждисциплінарність – це природний
освітній контекст, що знімає межі окремих галузей знань й не обмежується
звичною парадигмою вивчення окремих дисциплін.
Від інтелектуального потенціалу і професіоналізму команди залежить
ефективність

міждисциплінарного

і

мультидисциплінарного

навчання.

Доведено, що міждисциплінарність завдань нафтогазової галузі сприяє
розвитку міжнародної співпраці та міжкультурної взаємодії. Це зумовлює
необхідність формування глобальної професійної іншомовної компетентності як
інженерного персоналу, так і фахівців середньої ланки, що є важливою умовою
випереджувальної підготовки майбутніх нафтовиків до практичної роботи в
міжнародній і міждисциплінарній команді фахівців.
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Доведено, що основні підходи до професійного виховання майбутнього
фахівця нафтогазової галузі спрямовані на формування професійної гідності та
етики, відданості обраній справі, професійного патріотизму і соціальної
відповідальності.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких
публікаціях автора: Тимків, 2013, Тимків, 2016, Тимків, 2018а, Тимків, 2018с,
Тимків, 2019, Tymkiv, 2020.
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РОЗДІЛ 4.
РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НАФТОГАЗОВОГО
ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У розділі представлено загальну характеристику сучасної університетської
освіти нафтогазового профілю в Україні; розглянуто напрями діяльності
технічних університетів України з підготовки фахівців для нафтогазової галузі;
проаналізовано освітні програми і навчальні плани з підготовки фахівців цієї
галузі у трьох технічних університетах, зокрема в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу, Національному університеті
“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Національному технічному
університеті “Дніпровська політехніка”; запропоновано авторське бачення
основних напрямів підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі до
міжнародної науково-дослідної діяльності, а також викладено методологічні
положення щодо неперервного професійного розвитку технічного персоналу
нафтогазового комплексу.
4.1. Загальна характеристика освіти нафтогазового профілю
Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі пройшла тривалий і
складний шлях від зародження до створення системи вищої професійної
підготовки професіоналів цієї галузі: від робітника з середньою освітою до
доктора з найвищим рівнем технічної освіти.
Вища технічна освіта – це системний результат, який цілеспрямовано
створюється впродовж декількох років планованої роботи багатьох людей. У
цьому результаті праця розробників освітніх програм і навчальних планів, що
пов’язана з відбором із об’єктивного досвіду відомостей і знань, поєднана з
працею та досвідом інженерів, які впродовж століть накопичували ці знання, з
працею викладачів, які керують процесом навчання, з наполегливою працею
самого студента, яка полягає у засвоєнні цих знань задля досягнення вищої
інженерної освіти.
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Нові стратегії розвитку вищої технічної школи й підготовки фахівців для
нафтогазової галузі, поглиблення ринкових відносин, демократизація і
підвищення конкуренції виробництва актуалізують питання необхідності
подальшого вдосконалення роботи науково-педагогічних колективів закладів
освіти. Такий підхід сприяє підготовці майбутніх інженерів, здатних творчо
мислити, конструктивно, по-раціоналізаторськи підходити до виконання
професійних обов’язків, самостійно розробляти та впроваджувати авторські,
ексклюзивні проєкти і технічні програми, здійснювати розробку й управління
виробничими лініями на високому інтелектуально-технологічному рівні
(Артемчук, 2001; Вощевська, Лузан, 2006).
Для подальшого розвитку системи підготовки майбутніх інженернотехнічних працівників характерним є пошук нових підходів до удосконалення
освітнього процесу на основі системного використання сучасних засобів,
змісту, методів і технологій освіти. Це потребує забезпечення переходу на
компетентнісний рівень організації професійної підготовки випускників через
залучення їх до розв’язання фахових проблем, виконання посадових обов’язків,
вирішення винахідницьких, конструктивно-технологічних, раціоналізаторських
і творчих завдань упродовж навчання (Нероба, 2003).
Нині в теорії і практиці вищої школи накопичено значний досвід, який
може стати основою для побудови системи професійної підготовки інженернотехнічного персоналу підприємств і організацій. Проблеми професійної
підготовки студентів досліджували у своїх працях К. Власенко, І. Горчакова,
В. Клочко, Т. Крилова, В. Моляко, А. Найн, С. Панькіна, П. Романова, О. Скаф,
Г. Токмазова та ін. Ці та інші дослідники розв’язували проблеми запровадження
системного й комплексного вивчення циклу дисциплін загальнонаукового і
спеціально орієнтованого напряму, що безпосередньо впливає на подальший
розвиток професійних компетенцій майбутніх випускників.
Проблеми удосконалення освітнього процесу в ЗВТО висвітлювались у
працях

М. Згуровського,

В. Ледньова,

Ю. Зіньковського,

В. Лозовецької,

П. Лузана,

О. Коваленко,
В. Манько,

В. Кулешової,
А. Мелецінека,
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Ю. Нагірного, Г. Півняка, І. Сопівника, О. Г. Романовського, Л. Товажнянського
та багатьох ін. Здійснений ними аналіз досвіду реалізації методик і технологій
підготовки інженерів свідчить про значні можливості для підвищення рівня
фахових компетенцій, формування професійних якостей особистості інженера,
ініціативності й творчості.
Система інженерної підготовки в Україні сформувалася на традиціях
кращих європейських та світових інженерних шкіл. До ключових напрямів
європейської технічної освіти науковці відносять поєднання фундаментальної
природничої підготовки із загальноінженерною та набуття практичних навичок
на виробництві, у проектно-конструкторських установах і науково-дослідних
організаціях. Окремі дослідники (І. Бендера, В. Бобріков, О. Вощевська,
М. Згуровський, Є. Лавров, М. Лут, Е. Нероба, Д. Чернілевський та ін.)
виокремлюють проблеми сучасних технологій підготовки інженерів: недостатні
мотивація й уміння студентів до самостійної роботи; несистематична та
обмежена пізнавальна і практична діяльність студентів; неузгодженість
моніторингу й корекції підготовки інженерних кадрів; невідповідність рівнів
набутих студентами компетенцій вимогам Державних освітніх стандартів; брак
оперативної поінформованості організаторів освітнього процесу щодо якості
підготовки

фахівців;

непродуктивні

витрати

навчального

часу

на

екзаменаційних сесіях; недостатня ефективність використання інноваційних
технологій та наукових досягнень.
Органічне поєднання освіти і науки завжди було показовим для діяльності
провідних технічних університетів світу. Епоха науково-технічного прогресу
посилила роль інженерних ЗВО у практичному вирішенні завдань підготовки
затребуваних суспільством кваліфікованих фахівців. В Україні, як і в інших
державах, цьому сприяли такі чинники: посилення ролі інженерів у становленні
і розвитку важливих інститутів державної влади; підвищення статусу інженера
в умовах цифрового суспільства, створення науково-інженерних шкіл і
професорсько-викладацьких колективів у технічних університетах.
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Важливим етапом у розвитку української інженерної освіти стало
створення потужної системи технічних університетів. Сучасний технічний
університет покликаний готувати фахівців для науково-виробничої, інженерноекологічної та управлінської сфер суспільної діяльності. Технічний університет
у наш час є елітарним ЗВО, в якому поряд з глибокими професійними знаннями
студенти здобувають фундаментальну природничо-наукову, загальноінженерну,
соціально-економічну і гуманітарну підготовку.
Особливо слід наголосити на ролі фундаментальної підготовки студентів
цих закладів освіти. Формуючи методологічно систематизовані інваріантні
знання, саме вона створює основу для оволодіння професійно-прикладним
навчальним матеріалом, розвиває творчі здібності та системне мислення,
озброює методами здобуття знань, сприяє становленню й удосконаленню
наукового світогляду, підвищує рівень професійної та загальної культури
майбутнього фахівця.
Надаючи винятково великого значення фундаментальній підготовці
(зазвичай це пов’язано із зростанням кількості дисциплін фундаментального
циклу в освітній програмі). Наголосимо, що в жодному разі не варто, на нашу
думку, обмежувати обсяги професійних дисциплін і практичних занять, що
проводяться в навчальних і науково-дослідницьких лабораторіях, а також під
час виробничих практик. Така робота переважно здійснюється на старших
курсах університету, коли спеціальні дисципліни вивчаються з активним
використанням фундаментальних знань, засвоєних студентами на попередніх
курсах.
Характерна

особливість

системи

знань,

необхідних

для

фахівця

нафтогазової галузі, полягає в міцному природничо-науковому, математичному і
світоглядному фундаменті здобутої освіти, широті системно-інтегративного
міждисциплінарного світогляду, що охоплює природу, суспільство і людину, а
також у високому рівні загальної та спеціальної професійної підготовки, яка
забезпечує успішну й креатину діяльність у проблемних ситуаціях (Балаба,
2012a, с. 17).
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Невід’ємним атрибутом інноваційної технічної освіти є високий рівень
методологічної культури, творчого володіння методами пізнання і діяльності.
Мова йде не тільки про застосування методів класичного природознавства,
орієнтованих на пошук правильного рішення, але й про формування і широке
впровадження

в

навчальну

культуру

багатокритерійної

постановки

інноваційних проблем із пошуком найкращих, найпродуктивніших і технічно
безпечних варіантів вирішення завдань, використанням методів системного
підходу

до

вибору

найраціональніших

рішень,

що

оптимально

задовольнятимуть потреби споживачів.
Повноцінне оволодіння професією інженера передбачає не тільки високий
рівень здобутої фахівцем освіти, а і такий же високий рівень духовноморальної, соціально-психологічної і фізичної культури людини. Тому,
проектуючи зміст інноваційної технічної освіти, необхідно враховувати
належне в цій системі місце для набуття навичок знань, умінь і методів,
спрямованих на полегшення самопізнання і самореалізації людини.
Перебудова освіти з метою підготовки фахівців нафтогазової галузі
потребує

насамперед

фундаменталізації

змісту

освіти,

забезпечення

формування у майбутніх нафтовиків інноваційного мислення і спеціальної
підготовки з трансферу технологій. Доцільно виокремити такі основні
характеристики процесу формування готовності до інженерної діяльності:
спрямованість змісту і форм освітнього процесу ЗВТО на підготовку інженера,
здатного за насущної потреби виходити за межі унормованої діяльності та
здійснювати інноваційні дії; активна спрямованість процесу формування
професійної

готовності

зарубіжного

досвіду;

інженера

гуманістична

до

конструктивного

спрямованість

вітчизняного

підготовки

і

інженера;

виведення процесу підготовки інженера на технологічний рівень.
З 1991 р. в Україні почала формуватися власна політика у вищій освіті,
орієнтована

на

досягнення

сучасного

світового

рівня,

відродження

самобутнього національного характеру, докорінне оновлення змісту, форм і
методів

навчання,

примноження

інтелектуального

потенціалу

країни.
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Актуалізується вимога щодо формування змісту навчально-виховного процесу в
інженерних ЗВО України відповідно до досягнень науки, техніки і культури.
Уже з 1998 р. офіційно була сформована ступенева система вищої освіти
(Товажнянський, Мамалуй, 2009, с. 10). Відповідно до обраних орієнтирів до
1993 р. розроблено та впроваджено нові навчальні плани на основі
диференційованого підходу до підготовки фахівців для виробничої, проєктноконструкторської

та

науково-дослідницької

діяльності,

що

підвищило

відповідність змісту інженерної освіти до вимог, які стали визначальними
інженерного фаху.
Упродовж 1994–1995 рр. розроблено освітньо-професійні програми (ОПП)
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Ці програми та
розроблені окремо кожним закладом освіти навчальні плани, однак, не стали
такими, що регламентують якісну підготовку фахівців із певної спеціальності. З
1998 р. розроблялося нове покоління нормативної та навчально-методичної
документації, що регламентувало підготовку фахівців із вищою освітою,
частина якої входить до системи стандартів вищої освіти. Основу цих
документів становлять результати вивчення і прогнозування структури
соціальної та виробничої діяльності фахівців із вищою освітою з урахуванням
потреб ринку праці.
Як відомо, основним документом, що визначає всі наступні дії щодо
формування змісту інженерної освіти, є ОКХ (освітньо-кваліфікаційна
характеристика) – державний нормативний документ, відповідно до якого
узагальнюється зміст освіти, визначається місце фахівця у структурі
господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально
важливих характеристик (Кузьміченко, 2010, с. 166).
Метод формування змісту інженерної освіти, що використовується при
створенні стандартів освіти, можна назвати методом “від функцій”, оскільки він
полягає у русі від посадових функцій інженера, типових завдань, що
вирішуються ним у науковій, проєктно-конструкторській і виробничій
діяльності, через комплекс умінь, необхідних для успішного вирішення цих
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завдань і зміст цих умінь через природничі та технічні науки до змістовних
модулів (знань), що відповідають цьому змісту, до навчальних природничонаукових і технічних дисциплін, у які об’єднуються змістовні модулі. Це
надзвичайно гнучкий і складний метод.
Для формування змісту інженерної освіти використовувалися два методи:
“від об’єкта” і “від функцій”. Наприклад, “інженер-конструктор повинен вміти,
використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою обладнання
автоматизованого робочого місця проєктувати деталі та вузли механізмів та
устаткування”, тут, при формулюванні умінь обов’язково вказується об’єкт
(Кузьміченко, 2010, с. 167). Тобто після виявлення змісту вміння відбувається
перехід від методу “від функцій” до методу “від об’єкта”, який фактично
використовується при складанні ОПП, освітніх програм і навчальних планів
дисциплін.
Втім, порівняння освітніх програм і навчальних планів дисциплін
інженерних спеціальностей, складених останніми десятиліттями на основі обох
методів, не дало змоги виявити ні принципової відмінності номенклатури
навчальних дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної
підготовки, ні принципової різниці освітніх програм цих дисциплін.
Як свідчать нормативно-правові державні документи, у стандартах освіти
розглядається практично повний перелік техніко-технологічних функцій
інженера на всіх етапах існування і відновлення техніко-технологічного об’єкта,
його діяльності, а навчальні дисципліни визначені так, як і в попередньо
розглянутому методі “від об’єкта” (Кузьміченко, 2010, с. 169).
Уже сам факт, що обидва методи приводять до однакового змісту
інженерної освіти свідчить, що недоліки, подолання яких і спонукало
використовувати метод “від функцій” замість методу “від об’єкта”, досі не
вдалося усунути. З огляду на те, що об’єкт діяльності і діяльність із цим
об’єктом пов’язані системно, можна стверджувати, що при формуванні змісту
інженерної освіти, на жаль, не враховуються певні реальні властивості об’єкта
інженерної діяльності та функції інженера, що зумовлені цими властивостями.
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Розглядаючи перелік і зміст дисциплін гуманітарного та соціальноекономічного циклу, які введено до змісту вищої інженерної освіти, можна
помітити, що вони формуються особливим способом, поза межами обох
розглянутих методів формування змісту інженерної освіти і практично не
пов’язані ні з об’єктом інженерної діяльності, ні з функціями інженера, а
націлені насамперед на формування у студента комплексу знань і вмінь, що не є
специфічними для інженера, а лише забезпечують усебічний розвиток студентів
як особистостей, які мають оволодіти найвищими цінностями суспільства,
розвинути свої таланти, розумові і фізичні здібності, моральні якості,
сформуватися як громадяни, здатні до свідомого суспільного вибору (Букалова,
2014, с. 76).
Отже, уміння і здатності вирішувати проблеми, що виникають у соціумі,
практично не пов’язані з професійною діяльністю інженера і виконують таку
саму роль основи, як природничо-наукові дисципліни відносно дисциплін
професійної і практичної підготовки. Якщо першу частину змісту інженерної
освіти (назвемо її техніко-технологічною) становить система навчальних
дисциплін, сформована за принципом “фундаментальні науки – технічні науки”
і забезпечує формування техніко-технологічної професійної компетентності
майбутнього інженера, то другу частину (назвемо її соціально-гуманітарною)
представляють лише фундаментальні науки, які дають змогу формувати
світогляд майбутнього інженера як члена суспільства, надаючи йому
соціологічні, психологічні, правові та інші знання на загальнолюдському рівні,
але не виходять на рівень соціально-економічних і гуманітарних знань,
специфічних для інженерної діяльності.
В Україні підготовку фахівців для нафтогазової галузі здійснюють такі
університети: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу (ІФНТУНГ), Національний університет “Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка” (НУ “ПП”), Одеська національна академія харчових
технологій (ОНАХТ), Національний університет водного господарства та
природокористування

(НУВГП),

Національний

технічний

університет
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“Дніпровська політехніка” (НТУ “ДП”), Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), Міжнародний науковотехнічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ), Харківський
національний

університет

міського

господарства

імені

О. М. Бекетова

(ХНУМГ).
Перелік спеціальностей для підготовки фахівців нафтогазової галузі
представлено у табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Перелік спеціальностей для підготовки фахівців нафтогазової галузі в
університетах України
ЗВО

184 – Гірництво

185 – Нафтогазова інженерія та технології

Буріння нафтових і Газонафтопроводи
газових свердловин
та
газонафтосховища

Видобування
нафти та газу

Обладнання
нафтових та
газових
промислів

ІФНТУНГ

+

+

+

+

МНТУ

–

–

–

+

НТУ “ДП”

+

–

–

+

НТУ “ХПІ”

–

–

+

–

НУВГП

+

–

–

–

НУ “ПП”

+

–

+

+

ОНАХТ

–

+

–

–

ХНУМГ
–
+
–
–
Джерело: систематизовано автором на основі офіційних сайтів ІФНТУНГ,
МНТУ, НТУ “ДП”, НТУ “ХПІ”, НУВГП, НУПП, ОНАХТ, ХНУМГ.
Сьогодні вища технічна школа вирішує складне завдання: як за більш
короткий термін (уже не за звичні п’ять років навчання, а за чотири) дати
студенту не тільки необхідні для його майбутньої професійної діяльності
“знання-вміння-навички”, а й допомогти йому оволодіти компетенціями
практикуючих фахівців у сфері техніки і технологій (а це не тільки те, що
знаєш, але й те, що вмієш робити, якими компетенціями володієш). Це складно
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буде зробити вищій школі при збереженні нинішнього рівня підготовки
абітурієнта в середній школі.
Реалізуючи Закон про освіту, вищій школі необхідно перебудувати увесь
освітній процес, змінити зміст і технології навчання, ширше використовувати
інтерактивні форми і методи навчання, що формують у студентів компетенції
(метод проєктів, ділові та рольові ігри, навчальні ігри, кейс-стаді, моделювання
проблемних ситуацій та ін.), перетворити студента з об’єкта в суб’єкт
освітнього процесу. Запровадження компетентнісного підходу до навчання
передбачає зміну ролі викладача і студента в освітньому процесі, зміщення
акценту у викладанні з процесу навчання на його результат – оволодіння
компетенціями (постановка завдань перед студентами, поточний контроль,
оцінка результатів їх самостійної роботи). Формування ж компетенцій у
студента багато в чому залежить від розуміння викладачами суті змін, які
відбуваються у вищій школі. Це спонукає до перегляду системи підвищення
кваліфікації та професійної перепідготовки університетських викладачів
(підвищення кваліфікації викладачів не раз на п’ять років, як раніше
зазначалося в нормативних документах, а кожен викладач має усвідомлювати
необхідність систематичної роботи над підвищенням своєї педагогічної
майстерності). Актуальні проблеми сучасної інженерної освіти неможливо
вирішити без відповідної фахової та психолого-педагогічної підготовки
професорсько-викладацького складу. На думку президента IGIP М. Ауера,
неперервна професійна педагогічна освіта має стати обов’язковою вимогою для
викладачів вищої школи (Auer, Zafoschnig, 2015). Необхідно розробити і ввести
для викладачів модульно-накопичувальну систему обліку елементів підвищення
кваліфікації, організацію постійно діючих семінарів та шкіл педагогічної
майстерності; створення факультету підвищення кваліфікації викладачів,
кафедри або центру інженерної педагогіки; розробити заходи з метою
стимулювання професорсько-викладацького складу до активного підвищення
власної педагогічної майстерності; активно використовувати стажування
викладачів на підприємствах.
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Формування переліку загальнокультурних і професійних компетенцій
освітньої

програми

бакалавра

та

магістра

побудовано

відповідно

до

професійних стандартів і державних освітніх стандартів з урахуванням думки
працедавців,

студентів,

випускників

і

викладачів.

Підготовка

фахівців

нафтогазової галузі має спрямовуватись на інноваційну економіку. Сьогодні це
вимога часу, тому ЗВО необхідно постійно враховувати потреби промисловості,
щоб встигати за новими технологіями, які надзвичайно швидко зазнають змін.
Слід спільно з працедавцями розробити критерії та методики оцінювання
володіння студентом компетенціями. Звертаємо увагу на те, що оцінювання
володіння компетенціями не випускником ЗВО, який прийшов на виробництво
(для цього кожна компанія має свої методи оцінювання), а володіння
компетенціями студентом у процесі його навчання в університеті. При розробці
самостійних освітніх програм кафедрам доцільно періодично уточнювати
перелік

необхідних

випускникам

компетенцій

шляхом

анкетування

роботодавців та випускників минулого року щодо якості навчання в ЗВО за
певною освітньою програмою і проходять зміни в професійній діяльності
фахівця. Розробляючи освітні програми необхідно брати до уваги, що в
невеликих компаніях (підприємствах) випускник інженерної програми часто
виявляється

одночасно

і

дослідником,

і

аналітиком,

і

керівником,

і

консультантом з найширшого кола фахових питань.
Державні освітні стандарти третього покоління, варіативна частина яких
досягає 50 % загальної програми, дають можливість ЗВО нафтогазового
профілю самостійно вирішувати, що саме викладати за освітньою програмою.
Програми побудовано на основі засвоєння бакалавром базових знань з
математики, природничих, гуманітарних, технічних та інших наук, відповідних
до напряму підготовки, а також поглиблених або спеціальних знань, які
відповідають профілю підготовки. Досвід професійної діяльності у студента
формується в процесі освоєння ним міждисциплінарних модулів освітньої
програми, проведення наукових досліджень, проходження практик, виконання
курсових проєктів і робіт, випускної кваліфікаційної роботи. Укладачі
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університетської освітньої програми мають розуміти і володіти принципами її
проєктування і чітко уявляти кінцевий результат освоєння програми. Перехід на
кредитно-модульну систему навчання дає змогу студентам самостійно або з
допомогою викладача-тьютора вибудовувати свою індивідуальну освітню
траєкторію програми підготовки з урахуванням потреб та інтересів.
Оскільки освіта спрямована на майбутнє, то не всі знання і набутий досвід
доцільно транслювати молоді, а лише ті, які будуть необхідні їй у найближчому
і віддаленому майбутньому. Для вирішення питань “чого навчати і як” потрібне
не тільки звернення до життєвого досвіду старшого покоління, а й виявлення
стратегічних ліній розвитку людства, які закладуть перспективу необхідних і
достатніх знань. Цей обсяг (рівень) розкривається за допомогою принципу
залежності і свободи при побудові конкретної системи навчання. Однак
найбільше свобода студента проявляється у виборі і формуванні свого
навчального маршруту, в самовизначенні. Принцип залежності і свободи
акцентує увагу, з одного боку, на залежності людини від соціокультурних умов
навчання і рівня розвитку науки, а з другого – на його свободі як у виборі лінії
життя, так і в побудові власної освітньої траєкторії.
Процеси

і

тенденції,

породжені

революцією

в

інформаційно-

комунікаційних технологіях, засвідчують виникнення соціуму нової якості, що
ставить завдання щодо переосмислення цінностей, смислів і перспектив
подальшої діяльності фахівця. Стрімкі процеси технократизації суспільства не
відокремлюють сенс людського життя від безпосередніх досягнень у сфері
науки і техніки. Разом із тим недостатність осмислення того, що відбувається,
відсутність належних теоретичних рефлексій щодо власних дій змушують
людину жити в умовах одномоментності та нав’язаних їй установок, зазвичай
відмовляючись від можливості здійснити власний життєвий вибір (Кремень,
2016, с. 4).
Вважаємо за доцільне наголосити, що основу концептуальної моделі
університетської технічної освіти нафтогазового профілю становлять три
взаємопов’язані групи чинників (рис. 4.1).
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Рис. 4.1.

Концептуальна

нафтогазового профілю

модель

університетської

технічної

освіти
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Перша група чинників пов’язана з формулюванням головної мети
інженерної діяльності, сфери інженерної діяльності, вимог до інженерної
діяльності, що, в свою чергу, визначає вимоги до підготовки сучасного інженера
(компонент 1). Таким чином, концептуальна модель університетської технічної
освіти нафтогазового профілю має бути орієнтована на актуалізацію підготовки
фахівця підвищеного творчого потенціалу.
Друга група чинників передбачає необхідність переходу від галузевого до
університетського типу освіти, посилення гуманітарної і фундаментальної
підготовки, забезпечення міждисциплінарності в навчанні і підготовці фахівців,
взаємозв’язку

природничо-наукових,

гуманітарних

і

технічних

знань

(компонент 2).
Третя група чинників містить концепцію університетського принципу
навчання,

концепцію

фундаменталізації

і

концепцію

гуманітаризації

університетської технічної освіти (компонент 3).
Дослідження

зазначених

груп

чинників

дає

можливість

системно

розробити концепцію технічного університету (ТУ), яка має стати основою
формування університету як великого науково-навчального і соціальнокультурного центру, здатного забезпечити випереджувальну підготовку фахівців
для нафтогазової галузі.
На основі рис. 4.1. (компонент 4) можна оцінити обсяг навчальнометодичного забезпечення, необхідний для реалізації концепції на практиці.
Потрібно створити нове покоління підручників і навчальних посібників, що
забезпечуватимуть

посилення

міждисциплінарних

зв’язків,

інтеграцію

гуманітарних, фундаментальних і технічних знань, розробити нові навчальні
технології, освітні програми і навчальні плани, здійснити підготовку і
перепідготовку

професорсько-викладацького

складу

(ПВС)

технічних

університетів і розробити відповідні ДСТУ.
Викладене вище дає змогу дійти висновку, що основу технічного
університету, де готують фахівців для нафтогазової галузі, має становити:
реалізація університетського, а не галузевого типу освіти; більш високий рівень
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фундаментального

і

гуманітарного

навчання;

забезпечення

міждисциплінарності в навчанні студентів і взаємозв’язку природничонаукових, гуманітарних і технічних знань шляхом застосування інтегрованих
курсів.
Високий рівень фундаментальної і гуманітарної підготовки в ТУ гарантує
майбутнім фахівцям якісну освіту, дає їм можливість виявити себе в різних
галузях професійної діяльності, розвиває у них не лише інтелект, а й духовність
і соціальну відповідальність.
Головною

ідеєю

вважають

ідею

гуманізації,

гуманітаризації

та

фундаменталізації вищої професійної освіти у процесі інтеграції гуманітарних,
фундаментальних і технічних знань (Шукшунов, Лозовский, 2003). Це
пояснюється тим, що інтеграційні процеси сприяють активізації сприйняття
студентами знань різних галузей, водночас відбувається їх систематизація.
Через процеси здобуття інтегрованих знань, рефлексію, системний аналіз і
вторинний синтез, який може бути варіативним (з огляду на потреби чи оцінки),
системне мислення з робочого інструменту, необхідного для навчання, ніби
“проростає” у свідомості особистості і стає новою якістю, яка буде
активізуватися у професійній, соціальній діяльності, впливатиме на цілісне
сприйняття світу, знаходження свого місця у професії і соціумі (Щербатюк,
2007).
В історії розвитку людства процеси диференціації та інтеграції знань
відбуваються одночасно. Перші, як відомо, сприяють поглибленню наукових
досліджень у тій чи іншій галузі науки, другі – допомагають цілісному баченню
наукового знання як відкритої системи.
Диференціація наук у поєднанні із синтезом наукових знань, перенесення
методів

дослідження

характеризують

з

розвиток

однієї

галузі

сучасного

в

іншу,

наукового

інтегративні
пізнання,

тим

процеси
самим

допомагаючи знаходити нові шляхи розвитку освіти ХХІ ст., головна мета якої –
підготувати не вузького фахівця, а творчу особистість, інтегровану у
загальноцивілізаційний духовний простір, відкритої для світу, готової зберігати

225

духовні цінності свого народу (Шукшунов, Лозовский, Буланова-Топоркова,
Сучков,2004, с. 22).
Предметна диференціація у ЗВТО призводить до втрати цілісного
сприйняття наукового знання, до послаблення міжпредметних зв’язків і не
сприяє формуванню системно-логічного мислення майбутніх фахівців. Щоб
позбутись цих негативних явищ, слід поглиблювати міжпредметні зв’язки і
підтримувати інтегративні процеси для формування у студентів системного
мислення.
Вивчення практики переконує, що необхідно застосовувати одночасно два
варіанти інтеграції: посилення міждисциплінарних зв’язків (рис. 4.2) і
створення системи інтегрованих курсів, вбудованих в навчальний план
спеціальності (табл. 4.2).

Рис. 4.2. Формування змісту інтегрованих курсів і міждисциплінарних
іспитів

Джерело: опрацьовано автором.
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Фундаментальні та гуманітарні курси “Концепція природознавства” і
“Людина в соціокультурному просторі сучасної цивілізації”, що є ключовими в
оволодінні системними знаннями про світ, вивчаються у 5 і 6 семестрах, що
збігається з логікою особистісного зростання студентів. Інтегровані курси у
7 – 8 семестрах (табл. 4. 1 і рис. 4.2) сприяють формуванню системного бачення
обраної спеціальності, її професійних і соціальних аспектів, умінню приймати
самостійні та відповідальні рішення, у тому числі і в позаштатних ситуаціях.
У запропонованій нами структурі інтегрованих курсів використовуються
різні види інтегративних зв’язків (навчально-міждисциплінарні і науковоміждисциплінарні

прямі,

ментально-опосередковані

та

опосередковано-

прикладні). Наскрізна система інтегрованих курсів (рис. 4.2, центральна
частина) помітно підвищує виховний потенціал професійної освіти – через
рефлексію, самооцінку, самовиховання, компенсуючи відсутність соціальних
інститутів виховання та ідеологічних структур.
Сукупність інтегрованих курсів у рамках вищої технічної освіти має
інноваційний характер; покладена в її основу ідея вписується у загальносвітові
тенденції розвитку освіти. Вона дає можливість майбутнім фахівцям
нафтогазової галузі бачити інженерну професію у всіх її взаємозв’язках,
формувати єдину картину світу, людини і соціуму, системне професійне
мислення. Крім того, вона вирішує завдання гуманітаризації і фундаменталізації
інженерного знання (рис. 4.2).
На рис. 4.2 (ліва частина) представлено блоки дисциплін технічного
університету, на базі яких створюються відповідні інтегровані курси.
Таблиця 4. 2
Перелік і розподіл інтегрованих курсів по семестрах навчального плану

№

Назви курсів

семестру
1
3

Вступ до спеціальності
Культурологія (інтегрований курс
теорії та історії матеріальної і

Кількість

Форма

годин

контролю

34

залік

68

залік

227

духовної культури)
3

Діалог культур (іноземна мова)

51

залік

3, 4 Філософія (традиційний курс з
інтегрованими розділами: філософія
техніки, технологій)

85

залік, іспит

5

Концепції природознавства

36

залік

6

Людина
в
соціокультурному
просторі сучасної цивілізації

36

іспит

7

Підсумковий курс, що інтегрує
фундаментальні
основи
загальноінженерних і спеціальних
дисциплін

планується

залік

8

Інженер – техносфера – соціум

планується

залік

7, 8

Безпека життєдіяльності (базовий
курс перероблений в інтегрований)

66

залік, іспит

8

Безпека в надзвичайних ситуаціях
(базовий курс перероблений в
інтегрований)

32

залік

8

Підсумковий
міждисциплінарний
курс зі спеціальності

планується

державний
іспит

Джерело: систематизовано автором на основі вивчення навчальних планів
ІФНТУНГ (184 – Гірництво і 185 – Нафтогазова інженерія та технології)
Запропонована система інтегрованих курсів передбачає важливі для
становлення

університетської

технічної

освіти

нафтогазового

профілю

особливості: органічно вписується в навчальний план спеціальностей ТУ
завдяки курсам за вибором і перетворення традиційних курсів в інтегровані;
поширюється на увесь період навчання (з 1-го по 8-й семестр); охоплює
основні предметні знання у ЗВТО.
Якості фахівця нафтогазової галузі, які мають сформуватися в результаті
здобуття університетської технічної освіти, базованої на викладених вище ідеях,
викладено в табл. 4.2. Рисунок 4.2 демонструє, що структура інтегрованих
курсів саме завдяки своїй цілісності посилює виховний вплив на студентів,
формуючи систему цінностей і знань.
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Таблиця 4.3
Професійні якості інженера-нафтовика, які формуються
в освітньому процесі технічного університету
Професійні якості
Громадянські, особистісні
1.
Інтегроване
мислення
і
якості
системний аналіз.
1. Гуманістичний світогляд,
2. Інтелектуальна культура.
моральність, духовність.
3. Креативний рівень професійної
2.
Достатньо
високий
діяльності.
креативний рівень.
4.
Здатність
до
прийняття
3. Сталий поріг естетичних і
конструктивних альтернативних рішень соціокультурних потреб.
на основі діалогу.
4. Кроскультурне мислення.
5. Здатність передбачати ситуацію в 5.
Вироблення
способу
професійній сфері.
життєдіяльності
на
основі
6. Відповідальність за результати особистісних орієнтацій.
професійної діяльності.
Джерело: систематизовано автором на основі вивчення Chan, Fishbein,
2009; Линенко, 2011; Мурадханов, 2007.
Таблиця 4.2 демонструє, що інтегровані курси дають змогу формувати в
інженера-нафтовика багатий соціокультурний світ шляхом інтеграції в його
свідомості технократичної (табл. 4.2, ліва частина) і гуманістичної (табл. 4.2,
права частина) культур. Саме ці якості (професійні, громадянські та
особистісні) мають бути притаманні сучасному інженеру-нафтовику. Таким
чином міждисциплінарність, інтегровані курси поряд із традиційними
дисциплінами, які викладаються у ЗВТО, є могутніми механізмами переходу від
галузевої до університетської технічної освіти.
Слід наголосити, що досягнення цілей гуманізації і гуманітаризації
інженерної освіти за допомогою розширення блоку гуманітарних дисциплін або
залучення культурологічної, історичної та іншої гуманітарної інформації до
структури

негуманітарних

предметів

не

видається

можливим.

Тому

гуманітаризація являє собою перетворення цільових, змістових і процесуальних
характеристик вищої технічної освіти в поєднанні з гуманітарним і освітнім
середовищами ЗВТО.
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Така

система

інтегрованих

курсів

потребує

науково-методичного

забезпечення і психолого-педагогічної адаптації викладачів до нових умов
освітнього процесу.
Проблема
актуальною.

фундаменталізації
Наголосимо,

що

вищої
в

технічної

обґрунтуванні

освіти

завжди

концептуальних

була
основ

фундаменталізації освіти вища школа досягла вагомих результатів. Однак
прикладні аспекти цієї проблеми ще не дістали ефективного вирішення.
Визначення фундаменталізації освіти вперше було здійснено, ймовірно,
німецьким гуманістом В. Гумбольдтом понад 150 років тому (Московченко,
2005). Воно відображало необхідність насичення освіти відомостями про
новітні досягнення науки і вбудованість в освіту наукових досліджень. Пізніше
це визначення доповнювалося новими ознаками і варіювалось різними
авторами в достатньо широких межах. Досі не склалося однозначного,
прийнятного для всіх формулювання. Неоднозначними є трактування таких
понять,

як

“фундаментальні

науки”,

“фундаментальні

дисципліни”,

“фундаментальні знання”, “фундаменталізація освіти”. На наш погляд,
змістовно наповненими є такі визначення:
– фундаментальні науки – природничі науки (тобто науки про природу):
фізика, хімія, біологія, науки про космос, землю, людину та ін., а також
математика й інформатика, без яких неможливе глибоке осмислення знань про
природу; будь-яка інженерна творчість, яка дає реальний практичний ефект і
здійснюється лише завдяки відкритим фундаментальними науками, законам
природи;
– фундаментальні навчальні дисципліни – дисципліни, які базуються на
фундаментальних науках;
– фундаментальні знання – знання про природу, що набуваються людиною
у процесі вивчення фундаментальних дисциплін (чи фундаментальної складової
інших дисциплін);
– фундаменталізація вищої технічної освіти – системне і всеохопне
збагачення освітнього процесу фундаментальними знаннями і методами

230

мислення, виробленими фундаментальними науками чи на їх основі іншими
науками (Лозовский, Лозовский, Шукшунов, 2006).
Оскільки прикладні науки виникли і розвиваються на основі використання
законів природи, то фундаментальну складову мають практично всі інженерні
дисципліни. Тому в процес фундаменталізації мають бути залучені майже всі
дисципліни, що вивчаються студентом протягом навчання у ЗВТО. Важливо
зазначити, що гуманітарна, фундаментальна і технічна (професійна) освіта
жорстко прив’язані до трьох сфер сучасної цивілізації – культури, науки і
практики.

У

свою

чергу,

сучасна

цивілізація

–

результат

прояву

фундаментальних законів природи. Як бачимо, усі складові розвитку
цивілізації, в тому числі практика, вторинні стосовно фундаментальних законів.
Відповідно власні засадничі положення прикладних наук також вторинні і є
прямими чи непрямими наслідками фундаментальних законів природи. Тому
прикладні

науки

(загальноінженерні

та

спеціальні),

хоча

і

містять

фундаментальні аспекти, їх не можна відносити до фундаментальних наук.
Актуальність посилення фундаменталізації вищої технічної освіти в
сучасних умовах пов’язана з тим, що технічний університет повинен не тільки
готувати кваліфікованого фахівця, а й формувати високоосвічену особистість
(Шукшунов, Лозовский, 2003). Інженеру має бути притаманне творче інженерне
мислення, здатність усебічно аналізувати будь-яке професійне завдання, швидко
адаптуватися до змін у своїй та суміжних спеціальностях, мати прагнення і
навички постійно підвищувати свій професійний рівень і не тільки “встигати”
за науково-технічним прогресом, а й брати активну участь у ньому.
Важливість

уваги

до

фундаменталізації

вищої

технічної

освіти

усвідомлювалася завжди. Тому практично всі нормативні документи, що
з’являлися протягом багатьох десятків років керівництвом вищої школи,
містили вимоги щодо посилення фундаменталізації. Доцільно зазначити, що
така система передбачає: перегляд робочих програм дисциплін математичного і
природничо-наукового блоку з метою посилення їх внеску у фундаменталізацію
інженерної освіти нафтогазового профілю та уніфікацію обсягів і методики
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викладання цих дисциплін для майбутніх інженерів; модернізацію робочих
програм курсів загальнопрофесійних дисциплін і спеціальних дисциплін з
метою акцентувати увагу майбутніх інженерів на фундаментальній складовій
цих дисциплін; запровадження трьох додаткових навчальних курсів у 5, 7 і 8
семестрах, що інтегрують фундаментальні основи природничо-наукових,
загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін відповідно; включення в
підсумковий державний іспит (8 семестр) найважливіших питань, пов’язаних з
фундаментальними основами спеціальності; модернізацію курсу “Вступ до
спеціальності”, мета якого – ознайомити першокурсників з важливістю
виокремлювати та інтегрувати фундаментальні основи всіх дисциплін
навчального плану; видання навчально-методичної літератури, що акцентує
увагу на фундаментальних аспектах освіти; перепідготовку персоналу,
залученого до процесу посилення фундаменталізації вищої технічної освіти.
4.2. Аналіз освітніх програм і навчальних планів з підготовки фахівців
нафтогазового профілю
Освітня програма має циклову структуру і передбачає вивчення
обов’язкових дисциплін (циклів загальної і професійної підготовки) і
вибіркових дисциплін (професійно орієнтованих дисциплін і дисциплін
вільного

вибору

студента

за

двома

вибірковими

блоками:

загальних

компетентностей (соціально-економічного та гуманітарного спрямування) і
спеціальних компетентностей (виробничого, інженерно-технічного та/або
професійного спрямування).
Особлива увага до проблем вищої освіти нафтогазового профілю цілком
виправдана: реалізація стратегії модернізації економіки і технологічного
розвитку країни, про яку багато мовиться у наш час, значно залежить від якості
вітчизняної освіти, особливо у справі масової підготовки бакалаврів з технічних
напрямів.
На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) “бакалавр” у навчальних
планах українських технічних університетів передбачено 3 роки 10 місяців, ОКР
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“магістр” 1 рік 10 місяців. Дисципліни плану підготовки бакалавра поділяються на
дві частини: обов’язкові (нормативні) і вибіркові. Обов’язкові навчальні
дисципліни згруповані у два цикли: загальної і професійної підготовки.
Таблиця 4.4
Дисципліни циклу загальної підготовки і загальна кількість кредитів
ЄКТС на їх вивчення за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та
технології” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за навчальними планами університетів (2018 р.)
Кількість кредитів
Назва дисципліни

ІФНТУНГ

НУПП

НТУ “ДП”

Обов’язкові дисципліни
Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки
Історія України

4

3

3

Українська мова

4

4

4

Іноземна мова

6

6

6

Психологія

3

Філософія

4

4

4

Фізичне виховання

6

6

6

Ціннісні компетенції фахівця
Правознавство

6
3

3

Цивілізаційні процеси в українському
суспільстві
Цивільна безпека

3
3

3

3

3

Разом:
33
29
38
Джерело: систематизовано автором на основі офіційних сайтів ІФНТУНГ,
НУ “ПП”, НТУ “ДП”.
Аналіз матеріалів, систематизованих у таблиці 4.4, уможливлюють такий
висновок: єдиним та однаковим компонентом для всіх навчальних планів
підготовки фахівця для нафтогазової галузі у розглянутих університетах, була його
структура. Якщо склад обов’язкових дисциплін (дисциплін загальної підготовки) й
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обсяг годин на їх вивчення більш-менш однакові у всіх навчальних планах цих
ЗВТО, то склад дисциплін загальної підготовки збігається лише щодо таких
дисциплін як “Історія України”, “Українська мова”, “Іноземна мова”, “Фізичне
виховання”.
Таблиця 4.5
Дисципліни циклу професійної підготовки і загальна кількість
кредитів ЄКТС на їх вивчення за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія
та технології” першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за навчальними планами університетів (2018 р.)
Кількість кредитів
Назва дисципліни

ІФНТУНГ

НУ “ПП”

НТУ “ДП”

Обов’язкові дисципліни
Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки
Вища математика

13

8

5

Фізика

10

6

5

Хімія

6

5

5

Інформатика та програмування

4

3

4

Теоретична механіка

7

5

Опір матеріалів

4

4

8

5

3

3

Нарисна геометрія,
комп’ютерна графіка

інженерна

та

Основи екології в нафтогазовій галузі
Природоохоронні технології в галузі
Загальна геологія

3

Морські нафтогазові технології

3

3

4

3

4

4

4

Геодезія

3

3

3

Економіка підприємства

3

3

4

Електротехніка та електропостачання

4

4

4

8

6

Гідравліка

6

5

4

Термодинаміка та теплопередача

5

5

4

Основи
машин

проектування

механізмів

і
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Основи метрології, стандартизації та
контролю якості в нафтогазовому
комплексі

3

3

Основи автоматизації
процесів

3

3

Матеріалознавство

3

3

3

Безпека життєдіяльності та цивільний
захист

3

Основи охорони праці

3

3

4

Нафтогазова інженерія та технології

3

3

Спецрозділи математики

3

3

Нафтогазова механіка

4

3

3

Нафтогазова геологія

3

3

3

4

4,5

3

4

виробничих

Нафтогазове обладнання
Буріння нафтових і газових свердловин

3

Підготовка родовищ нафти і газу до
розробки

4

Дослідження свердловин

3

3

Промислова геофізика

3

3

Спорудження
газонафтопроводів

та

захист

Інтенсифікація припливу вуглеводнів

4

4
3

Основи транспортування і зберігання
вуглеводнів

8

Транспортні системи та технології

3

4

Вступ до спеціальності

3

3

Основи нафтогазової справи

5

5

Курсовий проект з буріння на нафту та
газ

0,5

Комплексний курсовий проект з
транспортування
вуглеводневих
енергоносіїв

3

Автоматизація технологічних процесів
у нафтогазовій галузі

4

Основи наукових досліджень

3

3
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Технічна механіка та опір матеріалів

4

Деталі машин і механізмів

4

Інтернет-технології
справі

у

нафтогазовій

3

Практична підготовка за спеціальністю
Виробнича практика

6

6

6

Навчальна практика (геологічна)

3

Навчальна практика (геодезична)

3

Навчально-ознайомча практика

6

Державний іспит

3
Разом у циклі 2

3

3

149

Разом:
170
170
180
Джерело: систематизовано автором на основі офіційних сайтів ІФНТУНГ,
НУ “ПП”, НТУ “ДП”.
Щодо дисциплін професійної підготовки, то в розглянутих університетах до
цього циклу включено такі як “Вища математика”, “Фізика”, “Хімія”,
“Інформатика та програмування”, “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна
графіка”, “Геодезія”, “Економіка підприємства”. Щодо інших дисциплін, то тут
спостерігаємо різне бачення їх ролі і місця у підготовці фахівця нафтогазової
галузі. Більш помітним є розходження у переліку і змісті дисциплін, циклів
професійної та практичної підготовки і самостійного вибору університету (табл.
4.5).
Навчальні програми постійно доповнюються та оновлюються згідно з
динамічними умовами професійно технічної і вищої освіти нафтогазового
профілю,

новітніми

теоретичними

дослідженнями

та

практичними

досягненнями психологічних і педагогічних наук, змінами до вимог в освітньокваліфікаційних

характеристиках

і

освітньо-професійних

програмах

з

підготовки фахівця нафтогазової галузі.
Згідно з навчальним планом у процесі підготовки фахівців напряму
підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа” у Національному університеті
“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” (НУ “ПП”) дотримано
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нормативно встановлене співвідношення навчального часу між циклами
підготовки.

Співвідношення

циклів

навчальних

дисциплін

підготовки

бакалаврів становить: гуманітарні та соціально-економічні дисципліни – 648
год.; дисципліни професійної і практичної підготовки – 2580 год. Вибіркові
навчальні дисципліни самостійного вибору закладу вищої освіти: гуманітарні та
соціально-економічні дисципліни – 132 год.; дисципліни професійної і практичної
підготовки – 2232 год. Навчальні дисципліни вільного вибору студента, зокрема
дисципліни професійної і практичної підготовки – 726 год. На фахову і виробничу
практику відведено 576 год., державну атестацію (комплексний кваліфікаційний
державний екзамен) – 45 год.
Відповідно до навчального плану для засвоєння дисциплін передбачено
самостійну роботу студентів (4740 год. або 57,9 % від обсягу теоретичного
навчання). Навчальний план підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304
“Нафтогазова справа” містить 77 дисциплін, зміст яких в сукупності відповідає
галузевим стандартам за напрямом підготовки.
Бакалаврська підготовка зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та
технології в ІФНТУНГ пропонує такі напрями: “Газонафтопроводи та
газонафтосховища”, “Обладнання нафтових і газових промислів”, “Видобування
нафти і газу” та зі спеціальності 184 Гірництво “Буріння нафтових і газових
свердловин” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Нормативний
термін навчання становить 3 роки 10 місяців (8 семестрів; 240 кредитів),
скорочений термін навчання 1 рік 10 місяців (4 семестри; 120 кредитів) для осіб,
які здобули ОКР молодшого спеціаліста. Загальний обсяг підготовки бакалавра
навчання становить 240 кредитів (7200 академічних годин), з яких 139 кредитів
(4170 академічних годин) передбачено на вивчення обов’язкових дисциплін і 101
кредит (3030 академічних годин) – на засвоєння дисциплін вибіркової частини
підготовки. Серед вибіркових дисциплін навчальним планом встановлений
перелік професійно орієнтованих дисциплін підготовки, обсягом 39 кредитів (1170
годин) і дисциплін вільного вибору студента, обсягом 62 кредити (1860 один).
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Загальний обсяг підготовки бакалавра зі скороченим терміном навчання
відповідно 1 рік 10 місяців (4 семестри) становить 120 кредитів (3600 академічних
годин), з яких 48 кредитів (1440 академічних годин) передбачено на вивчення
обов’язкових дисциплін і 72 кредити (2160 академічних годин) – на засвоєння
дисциплін

вибіркової

частини

підготовки.

Серед

вибіркових

дисциплін

навчальним планом встановлений перелік професійно орієнтованих дисциплін
підготовки, обсягом 21 кредит (630 годин) і дисциплін вільного вибору студента,
обсягом 51 кредит (1530 годин).
Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачається виробнича
практика тривалістю чотири тижні, впродовж яких студенти ознайомлюються з
особливостями

функціонування

об’єкту

практики,

сучасним

програмним

забезпеченням, технічною та нормативною документацією, вивчають нові
досягнення науки і техніки. Під час проходження виробничої практики студенти
ознайомлюються

із

геометричними

і

технологічними

характеристиками

нафтогазового підприємства (НГП), генпланом, технологічною схемою НГП,
характеристиками технологічного обладнання НГП, проводять збір статистичних
даних режимів роботи НГП за всіх сезонів, беруть участь у виробничій діяльності
НГП, ознайомлюються із станом охорони праці та охорони довкілля,
економічними аспектами діяльності НГП.
Для забезпечення високої якості підготовки випускників освітніх програм
першого рівня для нафтогазової галузі, необхідна модернізація інженерного
бакалаврату, в тому числі з використанням досвіду провідних країн, які давно і
успішно реалізовують багаторівневу підготовку фахівців для цієї галузі.
Насамперед слід вивчити сучасні міжнародні вимоги до професійних інженерів
і програм їхньої підготовки.
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Рис. 4.3. Співвідношення циклів навчальних дисциплін для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та
технології”

Рис. 4.4. Співвідношення циклів навчальних дисциплін для здобувачів
другого (магістерського) рівня за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та
технології”
Згідно з “Освітньо-професійною програмою (ОПП) магістра-випускника
Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”
(нормативна частина) (Напрям підготовки 0902 – Інженерна механіка,
спеціальність 8.090217 – Обладнання

нафтових і

газових промислів,

кваліфікація 2145 – Професіонал в галузі інженерної механіки)”, майбутні
магістри нафтогазового виробництва мають володіти такими психолого-
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педагогічними вміннями (які складають основу їхньої психолого-педагогічної
компетентності):
– для забезпечення високої ефективності виробництва, якості виконуваних
робіт, належної виробничої та технологічної культури, уміти організовувати
навчання;
– уміти складати і використовувати навчальні плани підготовки кадрів;
– уміти розробляти робочі програми навчальних дисциплін;
– уміти розробляти систему контролю знань для підготовки та атестації
кадрів;
– уміти організовувати контроль знань кадрів;
– спираючись на основні принципи менеджменту, уміти планувати,
організовувати і проводити ділові засідання, наради, переговори;
– уміти улагоджувати конфліктні ситуації;
– уміти створювати належні соціально-економічні та виробничі відносини
між членами колективу на правовій основі і на демократичних принципах.
Кваліфікаційною характеристикою випускника визначено вимоги до
особистості (знання, вміння і навички у сфері нафтогазового виробництва) і
діяльності (види і рівні діяльності, окреслене коло професійно важливих
проблем і функцій).
На основі результатів аналізу змісту кваліфікаційних характеристик і вимог
до

рівня

підготовки

магістрів

виявлено

розмитість

і

неконкретність

кваліфікаційних вимог. Аналіз співвідношення когнітивних, діяльнісних і
особистісних компонент показує значне домінування когнітивної і діяльнісної
складової. Вимоги освітнього стандарту до рівня підготовки магістра напряму
“Інженерна

механіка”,

спеціальність

“Обладнання

нафтових

і

газових

промислів” можна класифікувати як вузько професіональні й соціальні, мінімум
уваги надається особистісній компетенції, ключові компетенції прописані
недостатньо. Отже, розглядаючи питання психолого-педагогічної підготовки
магістрів нафтогазового виробництва, слід особливу увагу звернути на вимоги
професійно-особистісного характеру. Психолого-педагогічна компетентність

240

магістра нафтогазового виробництва має не лише специфіку прояву, а й свою
динаміку становлення: перший рівень – інформованість, грамотність, знання
максимально формалізовані й відособлені; другий рівень – знання алгоритмів,
смислів, структур і зв’язків, можливість навчати інших; третій рівень – вміння
діяти за алгоритмом, володіє кваліфікацією викладача; четвертий рівень –
творчість,

психолого-педагогічна

майстерність.

Порівняння

вимог

до

професійної компетентності викладача з рівнями психолого-педагогічної
компетентності магістра нафтогазового виробництва показує, що дотримання
лише цих вимог забезпечить підготовку магістра нафтогазового виробництва,
зосередженого на “інтересах справи”, а не інтересах людей, авторитарного,
негнучкого у поведінці, нездатного вибудовувати культуру

управління

людськими ресурсами, працювати в команді, впливати на корпоративну
культуру (Матвієнко, 2011, с. 174–175).
Магістр нафтогазового виробництва має відповідати певним вимогам щодо
його особистості і діяльності. Першою з цих вимог є психолого-педагогічна
компетентність. Магістр нафтогазового виробництва як викладач і менеджер
має досконало знати свою справу, застосовувати найефективніші прийоми і
методи викладання спеціальності й управління людьми. Психолого-педагогічна
компетентність невипадково посідає провідне місце в ієрархії якостей магістра
нафтогазового виробництва: вона є своєрідною основою, на якій базуються інші
якості

фахівця.

некомпетентність:

Негативною
недостатньо

якістю

є

відсутність

підготовлений

магістр

професіоналізму,
нафтогазового

виробництва, як правило, уникає організаторської і навчально-виховної роботи,
не приділяє належної уваги навчанню підлеглих.
Аналіз 12 освітніх програм і навчальних планів трьох технічних
університетів (Івано-Франківського національного технічного університету нафти
і газу, Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка”, Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”)
уможливив виявлення помітних розходжень у переліку і змісті навчальних
дисциплін, що спричинено ігноруванням принципів дидактики (наступності,

241

логічної послідовності), фрагментарним підходом до розроблення освітніх
програм і навчальних планів, недооцінкою важливості практичної підготовки (у
порівнянні із зарубіжними технічними університетами питома вага практичної
підготовки, що охоплює виробничу і переддипломну практики, в Україні
становить становить 20 %, а також відсутністю ознайомлювальної практики).
Зміст професійної підготовки майбутніх інженерів нафтогазової галузі є
міждисциплінарним, що зумовлюється її загальною метою, спеціалізацією, типом
навчального закладу, рівнем ступеневої освіти (бакалавр, магістр, доктор),
науково-педагогічним і фаховим рівнем викладачів і керівників вищої технічної
школи. Університети самостійно визначають, конкретизують та оновлюють зміст
навчання, що є диференційованим і структурується з урахуванням особливостей
підготовки за бакалаврським, магістерським і докторським ступенями. Він
систематизується в освітніх програмах і навчальних планах дисциплін, що
охоплюють перелік навчальних курсів, зміст навчального матеріалу, обсяг знань,
умінь, навичок і компетенцій. За сукупністю навчальних курсів трьох освітніх
рівнів зміст освітньої підготовки є поліаспектним, охоплює широкий тематичний
комплекс питань, пов’язаний із майбутньою професійною діяльністю фахівця
нафтогазової галузі, а саме: перспективні питання розвитку нафтогазової галузі;
теорії професійної діяльності; вплив результатів наукових досліджень на системне
оновлення навчального матеріалу в технічних університетах цього профілю.
4.3. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців для
нафтогазової галузі
Для технічної освіти в усіх країнах світу актуальним є вирішення проблем,
пов’язаних

із

суперечністю

між

фундаментальністю

і

прикладною

спрямованістю підготовки виробничого персоналу. На жаль, існує широко
розповсюджена помилка про навчальну функцію практики. Насправді з
практики не можна зробити ніяких узагальнень і висновків, якщо не
порівнюються одержані результати з очікуваними ідеальними результатами,
мисленнєвою моделлю. Пізнавальний потенціал практичних робіт є значним,
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якщо йому передував етап планування дій та очікуваних результатів. У такому
випадку практика має характер перевірки теоретичних ідей, власних
припущень, можливих варіантів вирішення проблеми, аналіз затрат на їх
реалізацію.
У сучасних швидкоплинних зовнішніх умовах забезпечення розвитку і
конкурентоспроможності будь-якої педагогічної системи потребує високого
рівня чутливості до пульсу реального життя і адекватної реакції на його зміни.
Сьогодні необхідно вміти прогнозувати можливі результати нелінійної динаміки
розвитку зовнішніх умов і бути завчасно готовим до їх врахування для
забезпечення надійності і сталого власного розвитку. Важливим механізмом
гармонізації процесу розвитку всього соціуму та його важливих підсистем –
навчальної, наукової і виробничої – стає включення їх у підсистему більш
високого порядку. Інтеграція освіти, науки і виробництва в єдину систему
проєктується і моделюється на рівні вироблення загальних концепцій розвитку,
визначення глобальних стрижневих цілей, принципів і технологій взаємодії, а
потім оптимізується в процесі безперервного цілевизначення, детермінованого
динамікою зовнішніх і внутрішніх умов і потреб.
Нині в Україні і світі сформувався суспільний запит на фахівця нового
типу. Професіонал третього тисячоліття – це людина, яка постійно прагне до
особистісного зростання і самовдосконалення, здатна креативно бачити і творчо
вирішувати проблеми, які виникають, гнучко пристосовуватися до мінливих
умов життя. Представники промисловості зацікавлені і тому, щоб випускник
ЗВТО був здатний системно і самостійно мислити, ефективно вирішувати
виробничі завдання на основі тих компетенцій, які він набув у закладі вищої
освіти; мав навички роботи в команді; знав бізнес-процеси і бізнес-середовище;
вмів генерувати і сприймати інноваційні ідеї; міг аргументовано представляти
себе, презентувати власну творчу ідею, переконувати аудиторію і завойовувати
її увагу; володів іноземними мовами. Вищій школі необхідно сформувати у
студента креативність, творче інженерне мислення, сформувати потребу
самовдосконалення, пошукових варіативних рішень. Зрозуміло, що це завдання
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неможливо вирішити тільки стандартними методами вивчення природничонаукових, математичних, технічних і спеціальних дисциплін.
Формування переліку загальнокультурних і професійних компетенцій
освітньої

програми

бакалавра

та

магістра

побудовано

відповідно

до

професійних стандартів і державних освітніх стандартів з урахуванням думки
працедавців,

студентів,

випускників

і

викладачів.

Підготовка

фахівців

нафтогазової галузі спрямована на інноваційну економіку. Сьогодні це вимога
часу, тому ЗВО необхідно постійно враховувати потреби промисловості, щоб
встигати за новими технологіями, які надзвичайно швидко зазнають змін. Слід
спільно з працедавцями розробити критерії та методики оцінювання володіння
студентом компетенціями. Звертаємо увагу на те, що оцінювання володіння
компетенціями не випускником ЗВО, який прийшов на виробництво (для цього
кожна компанія має свої методи оцінювання), а володіння компетенціями
студентом у процесі його навчання в університеті.
Розробляючи самостійні освітні програми, кафедри мають періодично
уточнювати перелік необхідних випускникам компетенцій шляхом анкетування
роботодавців та випускників минулого року щодо якості навчання в ЗВО за
певною освітньою програмою і проходять зміни в професійній діяльності
фахівця. Під час розроблення освітніх програм необхідно брати до уваги, що в
невеликих компаніях (підприємствах) випускник інженерної програми часто
виявляється

одночасно

і

дослідником,

і

аналітиком,

і

керівником,

і

консультантом з найширшого кола фахових питань.
Освітнє середовище – це система умов, що створюється з метою
досягнення конкретного рівня професійної компетентності та охоплює
передумови для особистісного розвитку студентів, що зумовлені соціальним і
просторово-предметним

оточенням

та

використовуються

в

навчально-

виховному процесі, засобами, а також прийомами і технологіями навчання.
На

важливість

практики

в

освітньому

процесі

звертав

увагу

і

Л. Виготський. Дослідник писав: “практика була колонією теорії, практика була
висновком, додатком, виходом за межі науки, операцією позанауковою. Нині
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обставини інші: практика входить у найглибші основи наукової операції і
перебудовує її з початку до кінця; практика ставить завдання і служить
верховним судом теорії, критерієм істини; вона диктує, як конструювати
поняття і як формулювати закони” (Выготский, 1982, с. 387–388).
Будь-яка практична підготовка, з точки зору моделі часової організації,
може бути безперервною або інтенсивною дискретною (“сендвічевою”). Якщо
перший

вид

практичної

підготовки

передбачає

поступове

оволодіння

студентами професійних умінь, то другий – пов’язаний з їх одноразовим
“зануренням” у практичну роботу (Блинов, 2004, с. 42).
Досвід ЗВТО, які здійснюють підготовку фахівців нафтогазової галузі,
показує, що кращого результату у практичній підготовці досягають ті, хто діє
системно й постійно приділяє цьому значну увагу.
Документом, що регламентує практику на весь період навчання фахівця і
визначає організацію, методи, форми практичної підготовки, є наскрізна
програма.

Наскрізна

програма

дає

можливість

забезпечити

цілісність

практичної підготовки, визначеної змістом професійної діяльності, тобто
дидактично обґрунтовану послідовність процесу формування у студентів
системи професійних умінь і навичок відповідно до функціональної діяльності;
оптимальний зв’язок змісту практики зі змістом теоретичного навчання;
послідовне розширення кола навичок й умінь, їх поступове ускладнення під час
переходу від одного виду практики до іншого; безперервність і наступність
практики.
Зміст програми виробничої та передатестаційної практики в технічних
університетах, які здійснюють підготовку фахівців для нафтогазової галузі,
охоплює такі блоки: основні положення, цілі і завдання практики; бази практик;
методичні рекомендації для проведення практики; вимоги до звіту; організація і
керівництво практикою; обов’язки учасників з організації і проведення
практики; критерії оцінки виробничої та передатестаційної практики; перелік
джерел; посилання; додатки.
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Функції практики є різними. Вона є головним джерелом пізнання.
Об’єктивна реальність відображається в нашій свідомості крізь призму
практичних потреб, і в цьому сенсі практика через суб’єкт детермінує пізнання.
Водночас практика – основний критерій істини, всі наші знання ми можемо
перевірити лише в практичній діяльності. І, нарешті, практика є метою
пізнання. Пізнання – це не мета в собі, воно призначене розширити, поглибити і
полегшити діяльність із перетворення дійсності (Цырда, Берлинский, 2002).
Тому серед філософів більшість під практикою розуміє цілеспрямовану
предметно-чуттєву

діяльність

людини

із

засвоєння,

перетворення

і

пристосування навколишнього світу відповідно до своїх інтересів і потреб.
Практика розглядається нами як послідовна, навчальна, професійно
спрямована діяльність студента, в процесі якої він реалізуються теоретичні
знання, уміння, навички, набувається досвід практичної роботи відповідно до
кваліфікаційного

рівня

підготовки

і

надається

можливість

для

вияву

професійно важливих якостей та поліпшення психодинамічних характеристик.
Традиційно весь період практики поділено на три етапи: ознайомлювальний
(загальне знайомство з базою практики), технологічний (виконання навчальних
робіт), завершальний (виконання індивідуального завдання, складання звіту).
Виробнича практика проводиться після шостого семестру навчання студентів в
університеті і триває чотири тижні.
Базами практики є підприємства та організації нафтогазового профілю, з
якими укладені відповідні угоди (управління бурових робіт, нафтогазовидобувні
управління, геологорозвідувальні експедиції, підприємства з випуску чи
ремонту бурового і нафтогазопромислового обладнання, проєктні та науководослідні організації тощо).
Вибір місця практики студента залежить від теми і змісту завдань з
курсового проєктування, науково-дослідної роботи, місця проживання та
перспектив його майбутнього працевлаштування.
На підставі угоди, укладеної між університетом і підприємством, керівник
підприємства видає відповідний наказ, визначаючи в ньому порядок організації
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і проведення практики, заходи із створення необхідних умов студентам для
виконання ними програми виробничої практики, контролю за виконанням
студентами правил внутрішнього розпорядку, призначає керівника практики від
підприємства.
Від університету для керівництва і контролю за проходженням практики
наказом ректора призначається викладач кафедри. Перед оформленням на
практику студент зобов’язаний пройти інструктаж з техніки безпеки і
ознайомитися

з

основними

питаннями

безпеки

життєдіяльності

на

підприємстві. Під час проходження практики студент має дотримуватися правил
внутрішнього розпорядку підприємства.
На основі зібраних матеріалів студент оформлює звіт відповідно до
освітньої програми, з обов’язковим висвітленням питань індивідуального
завдання. Звіт виконується відповідно до вимог та підписується в керівника
практики. Після закінчення виробничої практики студенти повертаються в
університет для захисту звіту з практики.
З огляду на проходження практики в літній період звіт дозволяється
захищати у десятиденний термін від початку наступного семестру. Студенти
захищають звіт перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. Оцінювання
знань за результатами практики проводиться диференційовано. Оцінка за
практику заноситься в залікову книжку студента та заліково-іспитову відомість
за підписами членів комісії. Студент, який не пройшов практику або отримав
негативну оцінку, відраховується з університету.
Мета виробничої практики полягає в ознайомленні з виробничою
діяльністю підприємств нафтогазової галузі, основними технологічними
процесами, обладнанням для їх реалізації завдяки здобутим в університеті
професійним знанням, умінням і навичкам, необхідним для роботи в галузі. До
завдань практики належить: ознайомлення із структурою підприємства та
основними виробничими показниками його роботи; вивчення питань технології
буріння і видобутку нафти і газу; ознайомлення з роботою служби головного
механіка, баз виробничого обслуговування, ремонтних служб, компресорних
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станцій; поглиблене вивчення конструкцій, принципу роботи, особливостей
монтажу, обслуговування і ремонту парку бурового і нафтогазопромислового
обладнання, взірців нової техніки; набуття практичних навичок роботи з
обладнанням на всіх етапах його життєвого циклу; набуття досвіду
раціоналізаторської і винахідницької роботи і роботи в трудовому колективі.
За результатами проходження виробничої практики студенту необхідно
знати: конструкції, принцип роботи, особливості конструювання, монтажу,
експлуатації і ремонту бурового і нафтогазопромислового обладнання, що
використовується на підприємствах за місцем проходження практики; нове
обладнання, технології та інструмент, що застосовуються в нафтогазовій галузі
останніми роками, ефективність їх використання; особливості технологічних
процесів буріння свердловин, видобування нафти і газу, ремонту і технічного
обслуговування обладнання, основні причини його виходу з ладу; основні
технічні проблеми підприємства; правила безпечного ведення робіт; вміти:
використовувати знання, здобуті у процесі вивчення загальноінженерних
дисциплін для: складання ескізів під час ремонту та виготовлення обладнання,
виконання розрахунків на міцність його деталей, оцінки технічного стану
машини чи окремого її вузла; складати заявки на необхідне обладнання та
запасні частини до нього, вміти заповнювати дефектні відомості, перевіряти
справність обладнання; набути навичок: виконання обов’язків слюсаря,
дизеліста,

оператора,

безпосереднім

а

контролем

також
їх

майстра
керівників;

виробничих
складання

підрозділів
та

під

оформлення

експлуатаційної і ремонтної документації на обладнання.
Для досягнення мети і виконання завдань практики студент повинен
дотримуватись таких основних рекомендацій: взяти участь в організаційних
зборах перед виїздом на практику; всі незрозумілі питання з’ясувати з
керівником практики від ЗВО; пройти інструктаж з техніки безпеки і засвідчити
його проходження в контрольному листі; підготувати робочий зошит для
ведення щоденних записів про виконану роботу; отримати від керівника
науково-дослідної роботи індивідуальне завдання, тематику виконуваних в
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майбутньому курсових робіт; при проходженні практики дотримуватись чинних
на підприємстві правил і норм виробничої дисципліни.
Діяльність студента під час практики суттєво відрізняється від освітньої
діяльності в університеті. Під час практики студент має здебільшого самостійно
вирішувати завдання, користуючись базою практики і рекомендаціями фахівців
підприємства. Студент зобов’язаний вести індивідуальний щоденник, в якому в
хронологічному порядку висвітлює питання, пов’язані з проходженням
практики з обов’язковим виконанням схем, ескізів, рисунків, фотографій машин
та обладнання, їх вузлів і деталей. Щоденник періодично перевіряється
керівником практики від підприємства і в кінці практики підписується і
завіряється печаткою підприємства.
Програма

виробничої

практики

на

базі

бурового

або

геологорозвідувального підприємства передбачає: ознайомлення з історією,
структурою, завданнями підприємства, техніко-економічними показниками його
господарської діяльності; вивчення технології буріння, конструкції і принципу
роботи обладнання для спорудження нафтогазових свердловин; вивчення
процесів монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин і обладнання,
структури і організації роботи баз виробничого обслуговування, їх цехів і
дільниць; вивчення проблемних техніко-технологічних, екологічних проблем і
питань охорони праці; збір матеріалів для написання звіту, їх використання в
науково-дослідній роботі студента (НДРС), курсовому проєктуванні; підготовку
звіту з практики.
Програма

виробничої

практики

на

базі

нафтогазовидобувного

підприємства (НГВУ) передбачає: ознайомлення з історією, завданнями,
організаційною

структурою,

господарською

та

фінансово-економічною

діяльністю НГВУ; вивчення технології експлуатації нафтових і газових
свердловин, збору і первинної підготовки нафти і газу, ремонту свердловин;
вивчення конструкцій і принципу роботи обладнання, що використовується для
видобутку нафти і газу (нагнітальних, фонтанних свердловин), установок
штангових свердловинних та електровідцентрових насосів, кущових насосних і
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компресорних станцій; вивчення процесів монтажу, ремонту і відновлення
основних швидкозношуваних деталей нафтогазопромислового обладнання,
структури і організації праці ремонтних баз, цехів, дільниць; вивчення системи
технічного обслуговування і раціональної експлуатації обладнання в умовах
підприємства; вивчення питань охорони праці і питань екології довкілля;
проведення співбесід і консультацій з провідними фахівцями підприємства; збір
матеріалів згідно з індивідуальним завданням, програмами практики та
підготовкою звіту з практики.
Програма виробничої практики на базі машинобудівного чи ремонтного
підприємства нафтогазової галузі передбачає: ознайомлення з історією,
структурою,

основним

і

допоміжним

виробництвом

та

продукцією

підприємства; вивчення технологічних процесів виготовлення, складання,
випробування і ремонту продукції основного виробництва; ознайомлення з
діяльністю основних виробничих цехів і відділів (головного конструктора,
технолога, механіка, ремонтними службами, випробувальними лабораторіями
тощо); ознайомлення з організацією раціоналізаторської, науково-дослідної і
патентно-ліцензійної роботи на підприємстві; вивчення питань організації і
планування виробництва, інженерних рішень з раціонального використання і
зберігання матеріальних та енергетичних ресурсів; ознайомлення з технічними і
економічними проблемами виробництва; ознайомлення із заходами з охорони
праці і навколишнього середовища на підприємстві; проведення співбесід і
консультацій з провідними фахівцями підприємства; збір матеріалів для їх
використання в НДРС, курсовому проєктуванні та звіті з практики.
Індивідуальні завдання видаються студентам керівниками НДРС і курсової
роботи перед від’їздом студента на практику. Вони передбачають поглиблене
вивчення окремої проблеми у виробничих умовах та набуття студентами
практичних навичок самостійного розв’язання наукових, виробничих та
організаційних питань з конкретної проблеми.
Тематика індивідуальних завдань на бурових і нафтогазовидобувних
підприємствах охоплює: аналіз умов роботи, відмов основних вузлів і деталей
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бурового і нафтопромислового обладнання і розробка заходів з підвищення його
довговічності; заходи, що проводяться на виробництві з метою підвищення
ефективності роботи окремих машин і механізмів; раціональні методи монтажу,
ремонту і випробовування машин і механізмів; нова техніка і технологія,
поглиблене вивчення конструкцій окремих машин, аналіз ефективності
використання

обладнання;

механізація

і

автоматизація

трудомістких

технологічних і ремонтних процесів виробництва; розробка оригінальних
конструкцій пристроїв, інструментів, методик розрахунку тощо.
На машинобудівному чи ремонтному підприємстві нафтогазової галузі
темами індивідуального завдання можуть бути: модернізація обладнання і
вдосконалення технологічних процесів, його виготовлення або ремонту;
розробка способів і засобів підвищення працездатності машин або їх вузлів з
використанням новітніх технологій; оптимізація параметрів і конструкцій
виробів, що проєктуються, випускаються чи ремонтуються.
Індивідуальні завдання мають охоплювати елементи наукових досліджень
відповідно до програми НДРС і курсового проєктування. Зміст індивідуальних
завдань може коректуватись в процесі проходження практики керівниками від
ЗВО і бази практики. Матеріали, отримані студентом під час виконання
індивідуального завдання, мають бути ним надалі використані під час
курсового, дипломного проєктування, підготовки доповіді, статті, винаходу
тощо.
З метою реалізації мети і завдань практики керівник практики від
підприємства організовує і проводить лекції, бесіди зі студентами з подальшого
вдосконалення, модернізації машин і обладнання; організовує екскурсії в цехи,
відділи, а також на кращі підприємства, проєктні і науково-дослідні організації,
які займаються проєктуванням, конструюванням і виготовленням нафтогазового
обладнання.
Рекомендованими об’єктами для проведення екскурсій можуть бути: чинні
бурові установки; бази виробничого обслуговування УБР або НГВУ;
компресорні станції; блочно-кущові насосні станції; установки для збору,
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підготовки нафти і газу до транспортування; цехи з підземного ремонту
свердловин, підтримання пластового тиску; основні виробничі цехи та відділи
ремонтних чи машинобудівних підприємств нафтогазової галузі тощо.
Звіт є основним документом, який висвітлює роботу студента-практиканта
під час виробничої практики, і складається відповідно до змісту практики. Його
доцільно писати лаконічно, без детального переписування літературних джерел,
з конкретним використанням матеріалів практики. Готовий звіт перевіряється і
підписується керівником практики від підприємства і завіряється печаткою
підприємства.
Після завершення практики за умови наявності належно оформлених
щоденників і звітів, студенти складають залік за результатами практики та
захисту звіту. Студент, який не виконав освітню програму виробничої практики
або отримав незадовільну оцінку під час складання заліку, відраховується з
університету. Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри.
Завершальним етапом процесу професійної підготовки майбутнього
інженера нафтогазової галузі є переддипломна практика. Її метою є перевірка
готовності студентів до самостійної трудової діяльності, дає можливість
стажування на виробничих підприємствах, інституціях в Україні та за кордоном,
збирання

необхідних

матеріалів

для

дипломного

проєкту.

Завдання

переддипломної практики полягають в акумулюванні здобутих знань, умінь і
навичок для вирішення виробничих і технологічних завдань під час
проєктування, розробки та експлуатації нафтогазових родовищ; набуття досвіду
роботи

за

фахом;

зосередження

уваги

на

обраній

темі

дипломного

проєктування, проникнення в сутність творчого процесу проєктної та
дослідницької роботи, ознайомлення з аналогами об’єкта проєктування:
специфікою призначення, вимогами до нього, конструктивним і схемним
рішенням, можливими варіантами вирішення поставленого завдання, його
технічної реалізації, збір вихідного і допоміжного матеріалу. Базою практики є
профільні підприємства, залежно від місця подальшого працевлаштування
випускника.
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Ієрархія компетенцій фахівця нафтогазової галузі є трирівневою. До
першого рівня – “базового” – належать компетенції, що складають основу для
інших компетенцій; дають їм можливість більш повно реалізуватися: фізіологооздоровча, культурологічна, суспільно-правова, психологічна, нормативна,
соціологічна, комунікативна, комунікаційна, етична, загальнонаукова. Другий
рівень – “основний” – притаманний компетенціям, які є найбільш важливими,
визначальними

для

формування

професійної

компетентності

інженера

нафтогазової галузі: технічна, технологічна, ергономічна, кваліметрична,
діагностична, статистична, експертна, рефлексійна. До третього рівня –
“акумулятивного” – належать компетенції, що зосереджують у собі всі
попередні і завершують формування готовності фахівця до професійної
діяльності: когнітивна, конструкторська, логістична, планово-економічна,
методична.
Відповідно до ієрархії професійних компетенцій фахівця нафтогазової
галузі весь освітній процес його підготовки можна умовно вважати
трьохетапним: на першому етапі (1 курс навчання) формуються компетенції
базового рівня, на другому етапі (2–3 курс) – компетенції основного рівня і на
завершальному третьому етапі (4 курс) – компетенції акумулятивного рівня.
Виробнича практика сприяє системному представленню структури процесу
професійної підготовки фахівця нафтогазової галузі, що дає змогу не тільки
уявити, а й відтворити його на практиці. Формування необхідних фахівцю
нафтогазової галузі практичних умінь у процесі його професійної підготовки
доцільно здійснювати згідно з наскрізною програмою практичної підготовки.
Вона є навчально-методичним документом, що визначає порядок проведення та
короткий зміст усіх видів практики зі спеціальності.
Практику необхідно розглядати як послідовну, навчальну, професійно
спрямовану діяльність студента, в процесі якої він реалізує свої теоретичні
знання, навички і вміння, здобуваючи досвід практичної роботи, відповідно до
кваліфікаційного рівня підготовки, і має можливість виявити особисті
професійно важливі якості та поліпшити психодинамічні характеристики.
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4.4. Формування професійної іншомовної компетентності у підготовці
майбутніх інженерів нафтогазової галузі
Сучасні технології видобування та переробки нафти і газу ґрунтуються на
міждисциплінарному підході, оскільки вони розробляються та реалізовуються з
урахуванням знань із різних галузей науки – хімії, фізики, геології, біології,
екології, економіки, інформаційних технологій та ін. Такі дослідження,
пов’язані, наприклад, з розробленням важковидобувних нафт, екологічною
безпекою шельфових родовищ чи використанням попутного газу, потребують
використання знань і новітніх технологій з різних галузей, котрі в різних
країнах

розвинені

неоднаково.

Доведено

рентабельність

організації

міждисциплінарної співпраці на міжнародному рівні, де застосовуються головні
напрацювання багатьох національних інженерних і наукових шкіл, а також
багатий практичний досвід виробничого персоналу з різних країн.
Одним із результатів глобалізації нафтогазової галузі стало подрібнення
виробництва, коли його сегменти створюються у різних країнах, що значно
розширює міжнародні контакти й посилює їх важливість. Усе більше спільних
проєктів

у

нафтогазовій

галузі

(нафтовидобування

і

нафтопереробки)

реалізується на основі міжнародних і міждисциплінарних розробок, обміну
практичним досвідом, міжнародної співпраці з різною часткою участі
вітчизняного та зарубіжного капіталу як на території України, так і за кордоном,
зокрема в середовищі компактного проживання емігрантів і заробітчан. Зростає
важливість

ефективної

взаємодії

всередині

команд,

які

є

не

тільки

міждисциплінарними, а й міжнародними. У сучасних умовах володіння
нафтовиками іноземною мовою стає однією з головних вимог, що уможливлює
інтегрування підприємствами до світової професійної спільноти. Уміння вести
професійну іншомовну комунікацію відіграє важливе значення в українській
технічній освіті. Студенти мають здобувати ґрунтовну іншомовну підготовку на
основі формування професійно спрямованої комунікативної компетенції
(Петрова, 2009, с. 33).
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Сучасна іншомовна підготовка має бути такою, щоб інженер-нафтовик міг
безперешкодно

здійснювати

міждисциплінарній

команді.

професійну
Це

діяльність

зумовлює

у

міжнародній

необхідність

обов’язкового

запровадження в систему професійної підготовки “професійно спрямованої
іноземної мови” (ESP – English for Specific Purposes), що й досі вважається
пріоритетним напрямом у сфері оновлення освіти. Навчання на базі ESP дає
змогу використовувати іноземну мову як інструмент формування професійної
іншомовної компетентності.
Основні ознаки цієї компетентності ґрунтуються на вимогах до освітніх
програм, що висуваються акредитаційними організаціями, а також на
професійних функціях компетентного інженера нафтогазової галузі. Як відомо,
у 2007 р. основним критерієм усіх агентств вважалася необхідність створення
моделі технічної акредитації, яка може використовуватися для оцінювання
професійних навичок випускників-інженерів (Patil, 2007, с. 642). У 2008 р.
A. Патіл, C. Неер і Дж. Коднер виокремили п’ять основних характеристик
компетентного інженера (Jacobs, 1986, p. 161; Lori, 2014, с. 33; Patil, 2008), у
2009 р. A. Чан, Дж. Фішбейн і Л. Браун розширили зазначений список до десяти
визначень (Chan, Fishbein, 2009, с. 5).
На основі аналізу цих характеристик і вимог провідних світових
акредитаційних агентств до компетентного інженера (Criteria for accreditation
engineering programs, 2014; Criteria for engineering education accreditation, 2016;
JABEE common criteria for accreditation of professional education programs, 2012),
нами виявлено п’ять основних блоків професійної іншомовної компетентності,
що

передбачають

оволодіння

відповідними

іншомовними

навичками

компетентного інженера.
1. Комунікативні навички: здатність працювати і впевнено спілкуватися в
національному та міжнародному просторі з представниками будь-яких націй і
культур; здатність трансформувати інформацію й вести дискусію і діалог;
здійснювати мозковий штурм; брати участь у професійній усній і письмовій
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комунікації рідною та іноземною мовами; звітувати, презентувати проєкти;
здатність аргументувати, переконувати.
2. Самодіяльність: здатність вивчати і самостійно впроваджувати інновації
у вузькопрофільній сфері діяльності, використовувати сучасні інформаційні
технології на різних етапах життєдіяльності, знання і володіння технологіями
пошуку і добору професійно спрямованого матеріалу в різних базах даних
(бібліотечних й електронних); вміння навчатися в системі самоосвіти з метою
професійного

саморозвитку

й

самовдосконалення

професійних

якостей

упродовж усього життя.
3. Розвинене критичне мислення: вміння швидко вирішувати проблему
будь-якої

складності,

адекватно

реагувати;

здатність

аналізувати,

узагальнювати, спостерігати, інтерпретувати, критично оцінювати, мислити та
діяти творчо; володіння техніками критичного мислення; спроможність розумно
обирати критерії оцінювання; володіння ціннісними установками; уміння
здійснювати аналіз, обробляти, узагальнювати й представляти в аналітичних
оглядах і звітах.
4. Навички професійної взаємодії з людьми: спроможність бути учасником
або лідером багатопрофільної та мультикультурної команди; вміння вести
переговори з представниками інших організацій; а також керувати і
підпорядковуватися; знання різних сегментів ринку праці та економіки;
спроможність конструктивно взаємодіяти; здатність компетентно працювати в
інноваційному середовищі.
5. Етична взаємодія: розуміння впливу своєї професії на суспільство,
промисловість, природу та економіку в світовому контексті; знання і здатність
вдумливого

використання

положень

професійної

етики;

розуміння

відповідальності за прийняття професійних рішень; знання і вміння вести
міжнародний бізнес, вирішувати проблеми з урахуванням національних
особливостей; усвідомлення значення своєї та інших культур; знання етичних
аспектів культур; володіння знаннями із суміжних дисциплін і вміння
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синтезувати їх з метою використання у вузькопрофільному середовищі;
здатність конкурувати, і водночас співпрацювати в різнокультурному контексті.
Враховуючи наведені вище характеристики професійних умінь і навичок
інженера-нафтовика і вимоги до його функціональної придатності провідних
акредитаційних агентств, розглядаємо професійну іншомовну компетентність
як здатність майбутнього (або ж фахівця) ефективно і безперешкодно
використовувати іншомовні знання, навички й уміння в режимі вторинного
мовного середовища для вирішення основних комунікаційних, презентаційних і
технічних професійних завдань. Це уможливлює успішно й етично коректно
співпрацювати

в

умовах

професійної

міжнаціональної

взаємодії,

бути

учасником або лідером міждисциплінарних міжнародних команд, мислити
критично й мобільно реагувати в будь-якій ситуації професійної міжкультурної
взаємодії, а також готовність до професійного саморозвитку в галузі
міжнаціональної комунікації впродовж усього життя. З урахуванням складових
професійної іншомовної компетентності доцільно зазначити, що комунікативні
навички – це базові, головні навички, оскільки опанування іншими
компонентами відбувається у процесі спілкування.
За своєю комунікативною і міжпредметною сутністю професія інженера
нафтогазової галузі поєднує міждисциплінарні знання, інноваційні уявлення та
ознаки середовища із власними можливостями синтезу різної інформації для
створення нової предметної реальності. Професійно підготовлений інженер
має: проєктувати і конструювати; користуватися інноваційними засобами
виробничої,

управлінсько-практичної,

конструктивно-технологічної,

дослідницької діяльності; організовувати виробничий процес; забезпечувати
впровадження досягнень науки і виробництва; розробляти науково-технічну
документацію; вміти використовувати нормативно-довідкову, науково-технічну,
виробничу інформацію; розробляти техніко-технологічні проєкти, плани,
регламенти; нормувати й керувати роботою виробництва; розробляти й
реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва
(Нізовцев, 2013, c. 31). Інженерна діяльність потребує цілісного уявлення про
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об’єкт проєктування, сформованого “багатоекранного” мислення, знання мови
формул, креслень і схем, поєднання наукового і художнього стилів мислення.
Вибір

інтегративного

підходу

зумовлюється

міждисциплінарністю

професійної діяльності інженера-нафтовика, а також більш загальними
тенденціями – інтеграцією науки, освіти і виробництва, що спонукає до
інтегрування змісту навчальних дисциплін різних циклів. Такий підхід дає
чудову можливість пов’язати професійний цикл дисциплін з іноземною мовою,
що формує сталий інтерес й підвищує мотивацію до вивчення мови.
Систематичне використання міжпредметної інтеграції з орієнтацією на сферу
професійної діяльності на заняттях з іноземної мови позитивно впливає і на
формування професійно важливих якостей особистості.
Міжпредметна інтеграція допомагає сформувати у майбутніх інженерів
нафтогазової галузі цілісну професійну картину світу, розвивати критичне
мислення, уяву, розширює пізнавальну діяльність, розвиває творчі здібності, а
також мотивує до здійснення активної пізнавальної і дослідницької діяльності
(Гурьев, 2002, с. 43). Реалізація такого підходу помітно посилює підготовку до
професійної діяльності в міждисциплінарних міжнародних командах і проєктах.
Його також можна легко адаптувати як для основної, так і для додаткової
освіти.
На початку ХХІ століття процеси міжкультурної взаємодії набули
планетарного масштабу. В умовах сучасного інформаційного суспільства,
глобалізації, інтеграції і розвитку орієнтація на розуміння інших культур в
контексті міжкультурної парадигми розглядається як основна цінність. При
цьому досягнення порозуміння між людьми уможливлюється тільки завдяки
діалогу (Багдасарьян, 1998, с. 11). У зв’язку з цим стратегічною метою навчання
іноземних мов, за А. Андрієнко, Г. Борозенець і Л. Халяпіною, проголошено
формування міжкультурної компетенції як здатності і готовності бути
ефективним учасником діалогу культур (Андриенко, 2007; Борозенец, 2005;
Халяпина, 2006). Ця тема набуває особливої актуальності в контексті навчання
англійської мови як мови міжнародної професійної комунікації. Поза всяким

258

сумнівом, це складне, гібридне, багатоаспектне явище, “плавильний котел”
різних ідентичностей, які можуть проявлятися в тих чи інших ситуаціях
спілкування: начальник, підлеглий, колега, друг, член команди, людина як
особистість, представник організації, чоловічої або жіночої статі, вікової групи,
соціального класу, релігійної конфесії, національної культури тощо (Măda,
Săftoiu, 2012, с. 7). Нами обґрунтовано вимоги до іншомовної компетентності
інженера-нафтовика на основі виокремлення ключових компетенцій в її
структурі. Хоча ми обмежились розглядом міжнародної професійної комунікації
як діалогу професійних культур – національної української і міжнародної
англійської, що відбувається в умовах полілогу національних культур.
Як відомо, поняття “діалог культур” як основоположну філософську
категорію ХХІ ст. запропонував В. Біблер (Библер, 1989). Діалог культур – це
діалог “свого” і “чужого” (Кокшаров, 2003), який може мати внутрішній та
зовнішній прояви (Вюст, Вега, 2006, с. 107), тобто бути прямим і непрямим
(Кокшаров, 2003). Зовні діалог культур виявляється у вигляді дискурсу (усного
або письмового) при безпосередньому спілкуванні окремих індивідів як
представників різних культур. Внутрішній діалог культур відбувається при
конфліктному зіткненні з елементами іншої матеріальної або духовної культури
і реально відбувається в свідомості носія конкретної культури, в його
внутрішньому мовленні (Черничкина, 2007, с. 9). У будь-якому випадку для
того, щоб діалог відбувся, людині необхідні певні образи культури як своєї, так і
чужої.
Кожна національна культура є самобутньою на всіх рівнях, в тому числі і
на спеціалізованому. Відповідно у літературних джерелах схарактеризовано
національні варіанти професійної культури (Ерасов, 2000, с. 214). Наявність
особливостей в одній і тій же професійній культурі у різних націй є свідченням
того, що “кожна мова має свій спосіб їх концептуалізації”, утворюючи особливу
картину світу, відповідно до якої кожен, хто говорить конкретною мовою,
зобов’язаний організовувати зміст висловлювання (Маслова, 2007, с. 64). Отже,
під час вивчення англійської мови стає об’єктивною потребою зіставлення
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української та англійської професійних мов і культур. З’являється можливість
передбачати як заходи попередження міжмовної і міжкультурної інтерференції,
так і можливість максимально використовувати позитивне перенесення, що
виникає на основі подібності систем двох культур і полегшує процес оволодіння
іноземною мовою. Саме порівняння, на думку С. Тер-Мінасової (Тер-Минасова,
2000) допомагає розкривати суттєві особливості мови і культури.
У цьому контексті цікавими є висновки, обґрунтовані Л. Городецькою,
згідно з якими культурна компетентність особистості як явище свідомості має
дві базові складові: інтракультурну компетентність, що передбачає знання норм,
правил і традицій власної культурної спільності, та інтеркультурну (власне
міжкультурну) – знання загальних культурних норм, правил і традицій іншої
культурної спільності (Городецкая, 2007, с. 18). В іншомовній культурній
компетентності інженера-нафтовика дослідники виокремлюють інтракультурну
та інтеркультурну складові. З огляду на те, що важливою умовою реалізації
діалогу культур визнано наявність культурної ідентичності, яку прийнято
пов’язувати з усвідомленням приналежності до культури і прийняттям її
цінностей (Баришева, 2009), визначені складові іншомовної культурної
компетентності

інженера

нафтогазової

галузі

розглядаємо

чинники

самоідентифікації особистості як представника, з одного боку – свого
національного професійного співтовариства, з іншого – як представника
міжнародної нафтогазової спільноти. При цьому, як зазначає Н. Герман,
важливою умовою розуміння смислів іншої культури є здатність суб’єкта
комунікації до трансформації своєї культурної ідентичності при зміні умов
дискурсивної діяльності і перехід від інтерпретації моделей дискурсивної
діяльності, прийнятих в іншій культурі, з позиції “чужі” на позицію “інші”, а в
ідеальному варіанті – майже “свої” (Герман, 2009).
Діалог професійних культур – це діалог смислів, тому головним у
формуванні іншомовної культурної компетентності майбутнього інженеранафтовика вважаємо навчання розумінню смислів і смисловираження. Сенс
привносять одиниці мови, а в професійній комунікації основними носіями
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спеціальної смислової інформації є терміни, які є ядром мови для спеціальних
цілей (Голованова, 2008, с. 60). Згідно з висновками дослідників сучасного
термінознавства, логічний зміст терміносистем “є однаковим для всіх
національних мов, а мовна форма – план вираження – має суто національний
характер і залежить від словотвірних, лексико-семантичних, морфологічних,
синтаксичних,

метафоричних

та

інших

моделей

конкретної

мови”

(Дубичинский, Васенко, 2011, с. 239). Навчання в діалозі професійних культур
зумовлює необхідність зіставлення термінів і концептів, які втілені у змісті
термінів рідної мови й мови, що вивчається.
Розглядаючи спеціалізовані культури, як зазначає Б. Єрасов, “варто
враховувати

переплетіння

міжнародних

характеристик

і

національну

специфіку” (Ерасов, 2000, с. 214). Ось чому важливим завданням мовної освіти
є оволодіння студентами системою концептуальних знань про своєрідні й
універсальні ознаки культур, що контактують і взаємодіють. Єдність
професійної діяльності означає, що в національних професійних картинах світу
є багато спільного, а це дуже важливо для досягнення взаєморозуміння під час
діалогу професійних культур. Ці “базові значення, риси, способи розуміння
світу, які виявляються в окремих культурах”, прийнято називати універсаліями
культури (Гуревич, 2003, с. 170). У контексті професійної комунікації існує
поняття “професійна картина світу” (Бурцева, 2002; Казначеева, 2000), що
об’єднує представників різних країн. Володіння іншомовною культурною
компетентністю інженера нафтогазової галузі передбачає як знання універсалій
англомовних та україномовних професійних культур нафтогазової справи, так і
відмінностей між ними.
Володіння поняттєво-термінологічним апаратом відповідної галузі знань
однозначно вважається основною необхідною якістю “носіїв (споживачів)
спеціальної мови”, ознакою професіоналізму (Архипова, 2007, с. 67). Для
інженерів, які мають справу з технікою, де комунікативні неточності можуть
призводити до технічних збоїв і технологічних проблем з найважчими
наслідками, нормативність і точність у вживанні професійної термінології має
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особливу важливість. У зв’язку з цим у методиці постає питання про
необхідність

системного

вивчення

мови

спеціальності,

підкреслюється

важливість мовного аспекту створення фрагментів наукової картини світу у
студентів

ЗВТО

і

формування

у них

термінологічної

компетентності

(Алещанова, Фролова, 2013, с. 301).
Ми поділяємо висновки дослідників про те, що для розуміння термінів
необхідно засвоїти всю систему понять галузі знань (Архипова, 2007;
Суперанская, Подольськая, Васильєва, 2004). На нашу думку, термінологічну
компетенцію доцільно розглядати в контексті складової іншомовної культурної
компетентності інженера-нафтовика, де інтракультурна складова прирівнюється
до знання україномовної термінології нафтогазової галузі, а інтеркультурна –
міжнародної

англомовної.

Наголосимо,

що

для

ефективного

діалогу

професійних культур необхідно порівнювати професійні терміни однієї мови з
їх еквівалентами іншої.
Під

термінологічною

компетенцією

інженера

нафтогазової

галузі

розуміємо комплекс знань, умінь і навичок, що передбачає: сформованість у
студентів загального уявлення про термінології нафтогазової галузі, їх розміри,
структуру; знання значень термінів і конвенцій їх вживання у відповідних
контекстах; уміння і навички використання термінології нафтогазової галузі в
різних видах мовленнєвої діяльності; уміння розуміти терміни і давати їх
визначення; знання особливостей відповідних україномовної та англомовної
термінологій, що полегшують і ускладнюють переклад з однієї мови на іншу;
поінформованість

щодо

галузевих

термінологічних

ресурсів

(словники,

глосарії, тезауруси тощо, у тому числі електронні та Інтернет-ресурси), вміння
ними користуватися.
Отже, термінологічна компетенція забезпечує фахівцеві здатність розуміти
закодований

у

термінах

сенс

іншомовного

професійного

дискурсу,

інтерпретувати, грамотно користуючись термінологією, іншомовні тексти –
рідною мовою, а україномовні – іноземною; створювати власні мовні блоки
іноземною мовою, використовуючи термінологію як засіб точного, лаконічного
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й однозначного вираження специфічного професійного змісту.
Важливе

значення

має

врахування

мовленнєвого

симбіозу

загальнолітературної мови і галузевої термінології в мовах для спеціальних
цілей, те, що для передачі професійної інформації вкрай необхідні і стилістично
нейтральні пласти лексики, які мають свою функціональну специфіку в мові
для професійного спілкування. Тому істотним компонентом англійської мови
нафтогазової галузі, окрім професійної термінології, є функціонально відібрана
загальновживана

лексика.

Відбір

термінологічних

і

загальновживаних

лексичних одиниць, релевантних для професійної комунікації інженерівнафтовиків, вимагає врахування того, що предметна сфера мови для
спеціальних цілей обмежена тематично, відповідно, навчати англійської мови
для спеціальних цілей необхідно на тематичній основі (Назаренко, 2009, с. 91).
Спеціальну тематичну компетенцію ми вважаємо частиною іншомовної
культурної компетентності інженера-нафтовика. Розглядаємо її як комплекс
лінгвістичних і екстралінгвістичних знань, що забезпечують володіння на
концептуальному і лінгвістичному рівні сукупністю тем широкої професійної
спрямованості, а також умінь і навичок підтримки спілкування в контексті тем,
набір яких визначається з урахуванням результатів аналізу майбутніх
професійних потреб студентів. Визначаючи тематику занять в діалозі
професійних культур, необхідно також передбачати інтра- і інтеркультурний
компоненти професійних тем і добирати матеріали, що стосуються обох
нафтогазових інженерних культур – як української, так і зарубіжної.
Початком діалогу культур називають мотивацію, яка породжує інтерес
(Кокшаров 2003), що спонукає до глибшого ознайомлення з елементами іншої
культури.

Тому

навчання

в

діалозі

професійних

культур

покликане

пробуджувати у студентів інтерес до відповідних професійних культур інших
народів, які, за визначенням Б. Єрасова, мають свої особливості, зумовлені
природно-кліматичними, економічними, політичними та іншими умовами,
зокрема, такими як: 1) відмінності в культурі праці; 2) рівень розвитку галузі; 3)
організаційна культура, ступінь раціональності дій, спрямованих на досягнення
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тих чи інших цінностей і цілей, що передбачає планування, розумний вибір
засобів і використання ресурсів, внутрішнє погодження етапів, урахування
можливих наслідків, визначення порядку вибору кінцевих і проміжних цілей та
ін.; 4) законодавча і нормативно-правова основа діяльності, засоби досягнення
мети з урахуванням узгодженості з нормами і правилами суспільства
(запропоновані, дозволені, прописані і незаконні, або “нечисті”); 5) наявність
або відсутність суспільного схвалення діяльності; 6) символи успіху; 7)
внутрішній поділ праці і кооперація; 8) рівень конкуренції; 9) система
комунікації та обміну інформацією за допомогою символів і образів для
забезпечення взаєморозуміння між учасниками спільної справи (Ерасов, 2000,
с. 213–217). До цього переліку можна додати історію відповідної національної
професійної культури, оскільки шлях історичного розвитку галузі, її
досягнення, внесок у світову професійну культуру різниться між країнами, а
також систему професійних цінностей.
Одним із завдань формування іншомовної культурної компетентності
майбутніх інженерів нафтогазової галузі є розвиток у них професійної
допитливості, інтересу до досягнень в обраній професійній сфері в інших
країнах, розуміння того, що діалог двох культур може бути основою їх
взаємозбагачення (Кокшаров, 2003). Водночас варто також враховувати, що
діалог “свого” і “чужого” – досить складне й суперечливе явище, яке потребує
певної регуляції ступеня відкритості до впливу “чужого”, розуміння пов’язаних
з цим небезпек і ризиків. Безумовно, у сприйнятті культури важливе значення
має раціональний чинник. Доцільно формувати у студентів навички критичного
ставлення до цінностей інших культур як системи світоглядних установок,
уявлень, правил, норм, що керують людьми. Адже вони можуть бути як
позитивними, так і негативними, відрізняти об’єктивну професійну інформацію
від рекламних декларацій.
Особливою характеристикою професійної життєдіяльності інженерів
нафтогазової галузі є професійна мобільність, що зумовлюється вахтовим
методом організації праці. Він є чинником забезпечення готовності до поїздок і
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адаптації до різноманітних місцевих умов. З урахуванням цього ми дійшли
висновку щодо важливості професійної країнознавчої компетенції. Крім того,
сформованість цієї компетенції сприяє більш ефективній участі майбутніх
фахівців у міжнародних нафтових і газових проєктах, в реалізації яких зазвичай
беруть участь представники численних країн і культур. При цьому особливо
актуальним у навчанні майбутніх інженерів нафтогазової галузі в умовах
глобалізації є вихід за межі традиційного, вузького країнознавчого, підходу до її
формування, що орієнтує студентів на вивчення культури тільки тієї країни або
країн, мова яких вивчається.
Нині у педагогіці вищої школи актуалізувалося питання щодо необхідності
переходу до якісно нового рівня підготовки фахівців до міжкультурної
комунікації, що вимагає полікультурності її учасників на основі англійської
мови як мови глобальної комунікації або інших мов (Халяпина, 2006, с. 18;
Щербакова, 2004). Будь-якому фахівцеві необхідно володіти “загальною
стратегією орієнтування в полікультурному світі, загальнопланетарними
нормами взаємодії і співпраці, способами комунікативного та культурного
саморозвитку для здійснення міжкультурного спілкування в будь-якому новому
для нього культурно-мовному / цивілізованому суспільстві” (Сафонова, 1992,
с. 127),

відчувати

себе

громадянином

світу,

який

може

ефективно

функціонувати в будь-якому місці земної кулі (Harris, Moran, 1987, с. 5–6).
Культурна грамотність, уміння, навички і досвід міжкультурної комунікації
набувають сьогодні ринкової цінності, оскільки вони все частіше потрібні у
професійній діяльності (Hunsinger, 2010, с. 134), де комунікація розглядається
не як супутнє їй явище, а як найважливіший інструмент, від якого
безпосередньо залежить результат цієї діяльності (Măda, Săftoiu, 2012).
Відмінності між національними культурами ускладнюють міжнародні
професійні контакти, оскільки це неминуче пов’язано з міжнаціональною і
міжетнічною взаємодією (Щербакова, 2004). Як добре відомо, кожна
національна або етнічна культура має свої особливості: а) загальнокультурні
норми,

які

передбачають

використання

уваги,

привітання,

прощання,
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знайомства, вибачення тощо; б) ситуативні норми, що діють, коли спілкування
обмежене складом співрозмовників або темою спілкування; в) норми
вертикального спілкування (соціально-статусного); г) норми горизонтального
спілкування (між людьми одного рівня): дитячого, молодіжного, дорослого,
професійного, сімейного, чоловічого, жіночого, офіційного, неофіційного, зі
знайомими, з незнайомими, спілкування людей похилого віку та ін.; д)
невербальна комунікація; е) соціальний символізм народу (Прохоров, 2004,
с. 7). У сучасному світі культурні відмінності нерідко є дуже помітними, адже
те, що в одному суспільстві вважається культурним, в іншому може
трактуватися як повне безкультур’я.
Для

цілеспрямованого

формування

полікультурної

особистості

майбутнього інженера нафтогазової галузі доцільно використовувати потужний
потенціал мовної освіти (її освітній, пізнавальний, розвивальний, виховний
ресурс) (Мальцева, 2012, с. 35–36). Це передбачає здобуття знань про культурне
різноманіття світу, прийняття цього різноманіття, становлення вміння і
готовності до самостійного вивчення особливостей культури комунікативних
партнерів з метою правильної інтерпретації їх комунікативної поведінки і
підвищення ефективності професійної комунікації; формування шанобливого
ставлення до інших культур і готовності до прояву толерантності до культурних
відмінностей; розвиток комунікативної гнучкості, заснованої на вмінні
правильно

вибудовувати

своє

комунікативну

поведінку

з

урахуванням

міжкультурних чинників комунікації.
Культурологічна компетенція, покладена в основу полікультурності,
розглядається нами як частина професійної країнознавчої компетенції інженера
нафтогазової галузі. Її визначено як: 1) володіння країнознавчими знаннями, які
орієнтують в різноманітті країн і регіонів світу з точки зору їх забезпеченості
нафтогазовими ресурсами, рівня розвитку нафтогазових технологій, досвіду
розробки нафтогазових родовищ, а також особливостей географічного,
природно-кліматичного,

історичного,

економічного,

політичного,

культурологічного та іншого характеру, що є важливим для міжнародної
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співпраці в нафтогазовому секторі; 2) уміння самостійно отримувати таку
інформацію

й

оперувати

нею

англійською

мовою;

3)

володіння

високорозвиненою національно-професійною свідомістю і морально-етичними
якостями полікультурної особистості. При цьому інтракультурна складова
професійної країнознавчої компетенції корелює зі знаннями про рідну країну як
нафтогазову державу, інтеркультурна – зі знаннями про зарубіжні країни, які є
учасницями нафтового і газового ринків (Ергазина, 2006).
З огляду на культурне різноманіття світу і умовність культурних норм,
поняття “культурність” розглядається в контексті міжнародної професійної
комунікації й означає прийнятні моделі поведінки, якщо не варті захоплення, та,
принаймні,

допустимі,

толерантні

(Hunsinger,

2010,

с. 135).

Тому

в

міжнародному діловому спілкуванні не можна нехтувати діловим етикетом,
оскільки дотримання його норм полегшує вибудовування ділових контактів
(Măda, Săftoiu, 2012, с. 16). Сучасний фахівець нафтогазової галузі має володіти
діловою компетенцією (бізнес-компетенцією), яку визначають як:
–

володіння

знаннями,

уміннями,

навичками,

лінгвістичними

і

нелінгвістичними засобами, особистісними якостями, що дають змогу
здійснювати ділову комунікацію англійською мовою на міжособистісному рівні
і в публічних виступах усно і письмово;
– уміння вибудовувати ділові відносини на основі уявлень про соціальну
відповідальність,

ділову

репутацію,

професійний

імідж,

ставлення

до

законності, ділових партнерів і колег по роботі, якості виконуваних робіт,
виробничих зобов’язань, відкритості та достовірності ділової інформації;
– уміння здійснювати пошук, переробку і використання професійно
важливої

інформації

англійською

мовою

(інформаційна

компетенція)

(Крупченко, 2007).
Інтракультурна складова ділової компетенції порівнюється нами з умінням
передавати англійською мовою релевантну ділову інформацію, що стосується
вітчизняних товарів, послуг, продукції, технологій нафтогазової галузі, а також
готовністю аргументовано відстоювати їх англійською мовою з урахуванням
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національних інтересів у міжнародних нафтових і газових проєктах.
Інтеркультурна складова ділової компетенції передбачає: уміння розуміти
ділову інформацію англійською мовою, подану в тому числі за допомогою схем,
діаграм, таблиць, з використанням умовних скорочень, прийнятих у діловій
сфері;

досконале

володіння

міжнародним

діловим

етикетом;

уміння

вибудовувати ділові контакти в міжнародній професійній комунікації з
урахуванням ділових партнерів.
Особливість міжнародної професійної комунікації інженерів нафтогазової
галузі, що відбувається на основі діалогу професійних культур і полілогу
національних

культур,

зумовлює

необхідність

здійснювати

порівняння

контактуючих професійних культур – україномовної й англомовної в процесі
формування у студентів іншомовної культурної компетентності інженера
нафтогазової галузі. Цьому сприяє виокремлення в її структурі інтракультурної
та інтеркультурних складових.
Профілювання

іншомовної

підготовки

зумовлюється

розширенням

політико-економічних контактів у світовому співтоваристві, необхідністю
проведення міжнародних наукових досліджень і розробок, заснуванням
спільних підприємств, проведенням зустрічей фахівців з різних країн.
Одна з характерних особливостей іншомовної підготовки в технічних
університетах полягає в тому, що їх студентами стають випускники освітніх
установ різних рівнів: загальноосвітніх шкіл, закладів професійної (професійно
технічної) і фахової передвищої освіти, інших університетів. У закладі вищої
технічної освіти сьогодні здійснюється професійна підготовка не лише
випускників освітніх установ одного типу різних рівнів, як це було раніше, а й
випускників різнотипних освітніх установ одного рівня, що потребує
врахування дидактичного принципу наступності.
Інноваційні завдання, пов’язані з професійною діяльністю, мають активно
й ефективно допомогти випускнику – майбутньому фахівцю нафтогазової галузі
піднятися на більш високий якісний рівень професійної діяльності, що
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зумовлює його конкурентоспроможність в умовах ринку праці й сприяти
створенню можливостей для подальшого кар’єрного зростання.
Володіння

іноземною

мовою

стало

нині

невід’ємною

складовою

професійної підготовки сучасного фахівця будь-якого профілю. Випускник
закладу освіти має досягти такого рівня професійної комунікативної
компетенції, який би уможливлював його користуватися іноземною мовою у
професійній, науковій та інформаційній роботі, в безпосередньому спілкуванні
із зарубіжними партнерами, для самоосвіти, професійного і кар’єрного
зростання, для навчання в зарубіжних навчальних закладах.
Досягнення цих перспективних для випускника цілей спонукатиме і до
формування умінь, необхідних для спілкування з іноземними фахівцями,
навичок роботи технічного перекладача. Але в період навчання в технічному
університеті у студентів такої мотивації до подальшого кар’єрного і
професійного зростання зазвичай бракує, а можливі перспективи використання
мови в майбутній професійній діяльності їм не цілком зрозумілі. Особливо
гострою проблемою мотивації є нерозуміння студентами перспективних
зв’язків загальноосвітньої підготовки зі спеціальною, тим більше що ці зв’язки
можуть бути опосередкованими і відтермінованими.
Конкурентоспроможність сучасного виробництва забезпечує фахівець
нового типу, здатний працювати в міжнародному масштабі, виконуючи
ефективну професійну діяльність у міжнародних міждисциплінарних командах.
Отже, переорієнтація іншомовної підготовки на розвиток професійної
іншомовної компетентності є переломним моментом у зміні поглядів на
навчання іноземної мови національного інженерного корпусу і фахівців
середньої ланки не тільки в нафтогазовій, а й в інших галузях з високою
питомою вагою міжнародної співпраці і міждисциплінарних розробок.
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4.5. Особливості підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі до
міжнародної науково-дослідної діяльності
На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти науково-дослідна
діяльність студентів набуває все більшого значення і стає одним із основних
компонентів професійної підготовки майбутнього фахівця. Насамперед це
зумовлено тим, що ефективність останньої значною мірою визначається рівнем
сформованості дослідницьких знань, умінь, навичок, розвитком особистісних
якостей,

накопиченням

досвіду

творчої

дослідницької

діяльності.

Для

оволодіння навчальними дисциплінами необхідне водночас володіння методами
наукового пізнання та дослідницькими уміннями.
Здійснений аналіз науково-педагогічних джерел показав, що нинішня
система підготовки фахівців із вищою освітою нафтогазового профілю має
певні недоліки, а саме: відсутність системної роботи студентів протягом
навчального семестру; низький рівень активності тих, хто навчається, і
недостатність елементів змагальності в навчальних досягненнях; можливість
необ’єктивного оцінювання знань студентів; значні витрати бюджету часу на
проведення екзаменаційної сесії; відсутність гнучкості в системі підготовки
фахівців; недостатній рівень адаптації до швидкозмінних вимог світового ринку
праці; низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки,
спеціальностей та закладів вищої освіти; недостатня можливість вибору
студентом навчальних дисциплін. З огляду на це, науково-дослідна діяльність
студентів дає можливість найбільш повно виявити індивідуальність, творчі
здібності, готовність до самореалізації кожної особистості.
Важливо зазначити, що процес дослідження є суто індивідуальним і
становить цінність як в освітньому, так і в особистісному сенсі. У зв’язку з цим
майбутній інженер має бути готовим до здійснення науково-дослідної роботи. А
це, у свою чергу, допоможе йому у подальшій професійній діяльності
вирішувати виробничі завдання на високому науковому рівні (Бєляєв, Стеценко,
2010, c. 188).
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Як показало вивчення, широко досліджуються різні аспекти організації та
проведення науково-дослідної діяльності: розробка методології та методики
наукової творчості студентів (К. Добросельський, Ф. Орєхов); взаємозв’язок
навчальної та науково-дослідної роботи (І. Іващенко); раціональне управління
науковою роботою студентів (Д. Цхакай); досвід організації наукової творчості
студентів у закладах вищої освіти (Л. Квіткіна); обґрунтування психологопедагогічних чинників, які зумовлюють успішність науково-дослідної роботи
студентів (Л. Авдєєва, Д. Харизова). Це засвідчує актуальність насущних
питань, перед якими постало сьогоднішнє суспільство (Фролова, 2012).
До проблем організації дослідницької роботи студентів, формування їх
дослідницьких умінь в Україні зверталося багато дослідників, зокрема:
С. Гончаренко, А. Кушнірук, Д. Пойя, В. Прошкін, С. Раков, В. Шахов та інші.
М. Князям,

І. П’ятницька-Позднякова

вивчали

навчально-дослідницьку

діяльність студентів університетів, її специфіку, види, можливості.
Міжнародна
дослідниками

науково-дослідницька

(В. Буряк,

В. Козаков,

самостійно-дослідницької

діяльності

робота

студентів

О. Савченко)
й

як

розглядається
функціонування

найважливіша

передумова

випереджувального саморозвитку майбутніх фахівців. Це зумовлено тим, що
сталість прогресивної динаміки саморозвитку особистості забезпечується
високою дієвістю знань, методологічною “озброєністю”, рефлективністю
мислення, здатністю до самооптимізації, – якостями, що набуваються саме в
процесі науково-дослідницької діяльності. Узагальнення наукових положень,
представлених у довідкових філософських, психологічних і педагогічних
джерелах, свідчить, що дослідження відіграє першочергову роль у розвитку
пізнавальних процесів, у формуванні особистості та привласненні нею
соціального досвіду. Науковці наголошують, що дослідницька мотивація може
бути сильнішою й інтенсивнішою від інших потреб, навіть вітальних (Фролова,
2012).
Сутність дослідницького методу передбачає залучення студентів до
самостійних спостережень, на основі яких установлюються зв’язки предметів і
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явищ дійсності, пізнаються закономірності, формулюються висновки. За
С. Гончаренком, дослідницька діяльність сприяє вихованню в реципієнтів
допитливості, ініціативності, прагнення до самостійного пошуку, розвиває
активність їхніх розумових процесів (Гончаренко, 1997, с. 102). У “Великому
тлумачному

словнику

сучасної

української

мови”

значення

іменника

“дослідження” представлене таким чином: по-перше, це процес ретельного
наукового підходу до розгляду з метою пізнання, виявлення чогось; по-друге, це
є наукова праця, в якій досліджується яке-небудь питання (Великий тлумачний
словник сучасної української мови, 2001, c. 242).
Науково-дослідну діяльність студентів розглядають як надзвичайно
важливий засіб їхньої професійної підготовки: з одного боку, вона відмінна від
навчально-пізнавальної

роботи

(передбачає

вивчення

певного

об’єкта

педагогічної дійсності в процесі розв’язання пізнавального завдання, як
правило, проблемного характеру); з іншого, – має ознаки творчої діяльності,
актуалізує креативні можливості особистості в аспекті вироблення власного
“бачення” шляхів розв’язання проблемного завдання. Як невід’ємна складова
роботи технічних університетів науково-дослідна діяльність студентів сприяє
формуванню творчої особистості майбутнього фахівця, допомагає забезпечити
навчання студентів методології раціонального й ефективного оволодіння
знаннями та їх використання, а також закласти основи науково-дослідної і
науково-технічної діяльності; уможливлює реалізацію індивідуального підходу
в навчанні повною мірою, дає змогу диференціювати спеціалізацію; в
освітньому процесі залучає їх до наукових досліджень і вирішення виробничих,
економічних і соціальних завдань; активно сприяє засвоєнню сучасних методів і
технологій у нафтогазовій галузі, зокрема, виробництва, методології і практики
планування та оцінювання ризиків, відбору оптимальних рішень в умовах
цифрової доби; розвиває здатність до самостійних обґрунтованих суджень і
висновків; формує вміння використовувати самостійно здобуті наукові знання у
швидкозмінних ситуаціях, відповідати вимогам професійної діяльності, науково
обґрунтовувати результати власної праці; навчає раціонально використовувати
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вільний час. Така діяльність студентів є найбільш ефективним методом
підготовки нових фахівців у вищій технічній школі. Вона максимально розвиває
індивідуальні

здібності,

дослідницькі

навички,

допомагає

здійснювати

підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, здатність творчо
мислити, творчо підходити до сприйняття нових знань та практичного їх
застосування у розв’язанні нових завдань (Фролова, 2012).
Доцільно залучати студентів до науково-дослідницької роботи з молодших
курсів, що допоможе їм обрати науковий напрям подальшої дослідницької
роботи. Власне, важливий поступовий перехід від простих форм науководослідницької роботи до найбільш складних. Цей креативний процес дає змогу
майбутньому

інженеру

нафтогазової

галузі

гармонійно

розвиватися

й

удосконалювати свої вміння, навички і компетенції.
Отже,

потенціал

науково-дослідницької

діяльності

у

формуванні

компетентності, саморозвитку майбутнього інженера-нафтовика полягає в її
“спроможності” суттєво активізувати процеси: виховання переконань у
важливості професійно-творчого саморозвитку майбутнього фахівця у двох
провідних аспектах: у власному акмеологічному самозростанні та посиленні
самовдосконалення; розвитку позитивної мотивації особистісно-професійного
саморозвитку, усвідомлення цього феномена як безперервної максимально
повної реалізації свого потенціалу з виявленням особистої відповідальності за
своє самоздійснення; здобуття теоретичних знань і практичних навичок
самопізнання,
нафтогазової

самовиховання,
галузі;

самоактуалізації

формування

майбутнього

рефлексивних

умінь

інженера
самооцінки,

самоконтролю, самокорекції як необхідної передумови ефективного розвитку
професіонала (Фролова, 2012).
Врешті, науково-дослідна діяльність здатна “перекривати” в контексті
формувального впливу всі компоненти саморозвитку студента – когнітивний,
особистісний, операційно-процесуальний – він набуває навичок, потрібних
йому протягом усього життя; розвиває самостійність мислення, вміння
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сконцентруватися,

постійно

збагачувати

знання,

критично

аналізувати

проблеми, вміти цілеспрямовано та вдумливо працювати.
У сучасних умовах розвиток науки, техніки і виробництва визначає
виникнення нових наукових напрямів, посилення тенденцій інтеграції наукових
досліджень, розширення упровадження досягнень фундаментальної науки в
практику. Фахівці з інноваційним мисленням – дослідники, винахідники, учені і
підприємці – головний двигун сучасної економіки. Підвищення ролі людського
капіталу в різних сферах життя і діяльності суспільства зумовлює зростання
вимог до випускника технічного університету. Постійно зростає попит на
кваліфікованих фахівців, здатних творчо розв’язувати складні завдання,
прогнозувати та моделювати результати власної професійної діяльності,
знаходити шляхи і засоби самовираження та самоствердження в умовах
самостійної професійної діяльності. Зміна соціального замовлення суспільства
спонукає до зміни цілей освітньої діяльності фахівців: окрім функцій трансляції
знань мають реалізовуватися функції розвитку, що сприяють підготовці
фахівців з інноваційним мисленням, здібностями до ефективної професійної
діяльності. У професійній системі підготовки сучасних кваліфікованих,
конкурентоспроможних, мобільних фахівців для нафтогазової галузі важливу
роль відіграє оптимальне поєднання творчої, наукової і практичної підготовки
студентів. Водночас актуальна система організації роботи зі студентами не
відповідає вимогам сучасного суспільства. Форми і методи навчання, що
використовуються у вищій технічній школі, не дають можливості майбутнім
фахівцям впливати на зміст, темп та якість своєї освіти, а наукова робота в
українських технічних університетах занадто формалізована і спрямована на
досягнення кількісних, а не якісних результатів, здобутих у творчому пошуку. З
огляду на це доцільно використовувати нові педагогічні технології, що
уможливлюють не лише донесення до студентів певної системи знань, а також
навчать самостійно їх здобувати, трансформувати, аналізувати наукові знання,
необхідні для майбутньої професійної діяльності (Набока, 2010, с. 167).
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Аналіз наукових досліджень з питань організації студентської науки
свідчить про їх полівекторність (Микитюк, 2004; Овакімян, 2005; Султанова,
2007). Водночас зазначимо, що проблема використання науково-дослідної
діяльності як професійно орієнтовної технології підготовки студентів до
майбутньої фахової діяльності не була предметом спеціального вивчення.
На державному рівні сформовано законодавчу базу щодо розвитку науководослідної діяльності студентів (НДДС), серед яких Державна Національна
програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1996), Закони України “Про
наукову і науково-технічну діяльність” (2015 р.), “Про вищу освіту” (2014 р.) та
інші.
Науково-дослідну роботу студентів вважаємо одним із найважливіших
засобів підвищення якості підготовки і виховання фахівців з вищою освітою,
здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення
науково-технічного прогресу.
Особливість процесу фахової підготовки студентів полягає в чіткій
спрямованості на конкретну професіоналізацію, тому науково-дослідна робота
набуває змісту професійної характеристики майбутнього фахівця, яка виразно
розширює можливості його самореалізації, мобілізує особистісний потенціал,
оптимально забезпечує майбутнього інженера нафтогазової галузі не тільки
знаннями, а й певним місцем в соціально-економічній системі – науці,
виробництві, підприємництві або інших сферах.
Основною метою організації та проведення комплексної системи науководослідної роботи студентів є підвищення рівня підготовки фахівців з вищою
професійною освітою. Найважливішим принципом організації системи НДДС є
забезпечення її комплексності, що передбачає послідовність і всебічність
засвоєння та використання методів і технологій виконання наукових досліджень
та реалізації їх результатів, наступність науково-дослідної роботи за курсами
навчання, логічність ускладнення методів, видів і форм наукової творчості.
Реалізація комплексності забезпечується ступеневою послідовністю низки
певних заходів і форм наукової роботи студентів відповідно до логіки
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освітнього процесу. Участь студентів у НДД має бути безперервною протягом
усього навчання, а складність і обсяг наукової роботи – поступово зростати.
Важливим принципом комплексної системи НДДС є наступність її методів і
форм на всіх курсах, кафедрах, з усіх дисциплін, на всіх навчальних заняттях.
Напрями

розвитку

та

вдосконалення

науково-дослідної

діяльності

студентів, як обов’язкового компонента підготовки фахівця для нафтогазової
галузі, визначається системою відповідних завдань, а саме: залучення до участі
в науково-дослідних і проєктно-конструкторських роботах; проведення на базі
кафедр і лабораторій різноманітних форм активної навчальної роботи,
курсового та дипломного проєктування, навчальної та виробничої практики;
залучення студентів до роботи в науково-технічних парках, бізнес-інкубаторах
та інших інноваційних структурах з метою оволодіння ними практичними
навичками діяльності в сфері підприємництва та бізнесу; ознайомлення з
найновішими

досягненнями

науково-технічного

прогресу,

соціально-

економічної думки та культурного розвитку; розвитку в студентів інтересу до
дослідної діяльності, прагнення знаходити нестандартні рішення професійних
завдань; формування в майбутніх фахівців наукового світогляду, методологічної
культури, оволодіння методами наукового пізнання; сприяння поглибленому та
творчому

засвоєнню

навчального

матеріалу,

дослідженню

теоретичних

досліджень і практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних учених тощо
(Набока, 2010, с. 166).
У фаховій підготовці майбутніх інженерів нафтогазової галузі розрізняють
три основні напрями науково-дослідної діяльності. Перший, поєднаний з
освітнім процесом, реалізується на всіх етапах підготовки студентів як
майбутніх фахівців і здійснюється у формах: проведення практикумів,
навчальних і виробничих практик, що передбачають мікродослідження
відпрацювання дослідницьких умінь; виконання дослідницьких завдань
проблемно-пошукового характеру під час вивчення окремих навчальних
дисциплін; виконання контрольно-діагностичних завдань з метою розвитку в
студентів дослідницького підходу до професійної діяльності; проведення
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спецкурсів та спецсемінарів, що передбачають розробку планів-програм з
проблеми, самостійне конструювання методик, діагностик, ігор; виконання
курсових, дипломних і магістерських робіт (Балаба, 2012 а).
Ці форми наукової роботи студентів передбачають послідовну активізацію
процесу навчання за принципом – чим вищий рівень навчання, тим більше
самостійності. Такі види робіт виконуються відповідно до освітніх програм і
навчальних планів, а студенти набувають навичок володіння засобами та
прийомами наукової діяльності. Другий напрям доповнює освітній процес в
аудиторіях закладів освіти і передбачає самостійну роботу студентів поза
освітніми

програмами.

До

основних

форм

другого

напряму,

що

використовуються в ЗВО, належать: діяльність гуртків, наукових товариств,
проблемних творчих, дослідницьких груп, об’єднаних науковими інтересами
окремих викладачів, кафедр, наукових шкіл; організація та участь студентів у
конференціях молодих учених на факультеті, в університеті; участь студентів в
олімпіадах, конкурсах грантів, конкурсах студентських наукових робіт тощо.
Третій напрям науково-дослідної роботи відбувається паралельно з
освітнім процесом, за стінами університету та передбачає: зустрічі студентів з
провідними

вітчизняними

та

зарубіжними

спеціалістами,

науковцями;

ознайомлення з діяльністю різноманітних закладів освіти, їх науковими
школами та традиціями; участь у роботі міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, міжуніверситетських наукових конференцій та семінарів;
проведення досліджень в організаціях і установах міста, регіону; участь у
міжнародних дослідницьких програмах.
Отже, використання науково-дослідної діяльності студентів як професійно
орієнтованої технології допомагає розв’язати певний комплекс проблем,
пов’язаних із формуванням їхньої професійної компетентності, зокрема:
– підвищення престижності наукової роботи в студентському середовищі;
– орієнтація студентів, які виявляють нахили до наукової роботи, до
розв’язання пріоритетних наукових проблем, пов’язаних із фаховою діяльності
та особливостями розвитку рідного міста, регіону та ін.;
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– видання в закладах вищої освіти збірників наукових студентських робіт;
– спорадичне використання системи грантів для студентів;
– створення єдиної інформаційної системи для студентів, що активно
займаються науково-дослідною роботою.
Економічні та соціальні реформи, які нині здійснюються в Україні, значно
змінюють характер праці фахівців у нафтогазовій галузі, і, як наслідок,
змінюються і вимоги до підготовки персоналу. Серед найголовніших – вимоги
до виховання фахівця творчого, ініціативного, який відчуває потребу у вільному
розвитку та збереженні власної індивідуальності, перебуває у гармонійній
взаємодії зі світом та із самим собою.
Головна особливість творчої особистості – потреба у творчості. Важливо
так сформувати освітнє середовище у ЗВО, щоб студенти перебували в
атмосфері творчості, могли і хотіли творити нове, залежно від свого рівня
розвитку, бажань, стійкості інтересів, обирали для себе форму вияву та участі у
творчій самостійній діяльності, реалізуючи свою пізнавальну активність.
У нашому розумінні, креативне освітнє середовище технічного ЗВО є
соціально-педагогічним

утворенням,

в

якому

відбувається

формування

професійної компетентності, особистісно-професійний розвиток і розвиток
творчого

потенціалу

індивідуально-творчого

особистості
підходу,

майбутнього

вільного

вибору

інженера

на

засадах

суб’єктивної

позиції,

добровільного прийняття життєвих цінностей і пріоритетів, заснованих на
повазі особистості кожного студента, динамічності, активності всіх суб’єктів
освітнього процесу, креативності, референтності, сприятливої психологічної
атмосфери.
Як вважає І. Драч (2005, с. 156), саме науково-дослідна діяльність, як один
із

чинників,

сприяє

розвиткові

творчого

потенціалу

особистості,

яка

характеризується високою мотивацією до активної пізнавальної діяльності,
розвиткові творчих здібностей, досвіду творчої діяльності, характерних
особливостей особистості.
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Головними завданнями науково-дослідної діяльності студентів у ЗВО
В. Шейко і Н. Кушнаренко назвали такі: 1) формування наукового світогляду,
оволодіння методологією та методами наукового дослідження; 2) допомога у
якнайшвидшому

оволодінні

спеціальністю,

досягненні

високого

професіоналізму; 3) розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей
у процесі розв’язування практичних завдань; 4) розвиток навичок самостійності
у науково-дослідній роботі; 5) розвиток ініціативи, здатності застосовувати
теоретичні знання у практичній роботі; 6) розширення теоретичного кругозору і
наукової ерудиції майбутніх фахівців; 7) створення та розвиток наукових шкіл,
творчих колективів, виховання у ЗВО резерву вчених, дослідників, викладачів
(Шейко, 2006, с. 24–25).
Науково-дослідну

діяльність

студентів

ми

розглядаємо

як

процес

професійного становлення особистості майбутнього інженера для нафтогазової
галузі, що розвиває здібності до наукового дослідження; самостійності,
ініціативи в навчанні, умінь і навичок індивідуального й колективного
розв’язання професійних завдань. Особливістю процесу науково-дослідної
діяльності

студентів

є

індивідуальний

підхід

наставників

до

творчої

самореалізації кожного.
Науковці (В. Андрєєв, С Балашова, В. Сердобінцев та ін.) розрізняють
науково-дослідну діяльність та навчально-дослідну діяльність. На думку
С. Балашової, характерною ознакою навчально-дослідної діяльності є її
спорідненість з дослідною діяльністю вченого. Студент на доступному рівні
потрапляє у ситуацію, де необхідне не засвоєння готової інформації, а наукове
пізнання, у результаті якого він, без суттєвої допомоги викладача, відкриває для
себе нові знання і нові способи дії. Діяльність вченого і студента схожі за
характером виконуваних дій, але поки що суттєво відрізняються кінцевим
результатом; вчений відкриває об’єктивно нові знання, студент – суб’єктивно
нові (Балашова, 2000).
Навчально-дослідну

діяльність

В. Андрєєв

визначає

як

діяльність

студентів, яку організовує педагог із використанням, насамперед, дидактичних
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засобів опосередкованого та перспективного управління і яка спрямована на
пошук

пояснень

і

доказів,

закономірних

зв’язків

і

відношень,

що

експериментально спостерігають або теоретично аналізують, та в результаті
якої студенти активно оволодівають знаннями, розвивають свої дослідні вміння
й здібності. Автор вважає, що навчально-дослідна діяльність є чинником
суб’єктивного “відкриття” нових знань, причому нові знання виникають на
основі попередніх знань і досвіду людини. Актуалізація всього багажу раніше
здобутих умінь і знань є обов’язковою умовою навчально-дослідної діяльності
(Андреев, 1981).
Проте О. Лєбедєв вважає, що і навчально-дослідна і науково-дослідна
роботи базуються на творчій діяльності студентів, обидві проводяться як в
освітньому процесі, так і поза ним, і “всі види творчої роботи студентів варто
називати науково-дослідною роботою” (Лебедев, 1976, с. 49).
Науково-дослідна діяльність студентів ЗВО може здійснюватися за такими
напрямами: 1) науково-дослідна робота, що є невід’ємним елементом
освітнього процесу і входить до освітніх програм і навчальних планів як
обов’язкова для всіх; 2) науково-дослідна робота, що здійснюється поза
навчальним процесом у межах студентських науково-технічних товариств – у
гуртках, проблемних групах (лабораторіях) та ін.; 3) науково-організаційні
заходи: різні конкурси тощо (Шейко, 2006, с. 27).
Науково-дослідна робота в освітньому процесі вносить творчу “родзинку”
в заняття студентів за навчальним планом, враховуються індивідуальні
вподобання й наукові інтереси майбутніх фахівців нафтогазової галузі, і має на
меті: сформувати у кожного студента систематичні навички виконання
теоретичних та експериментальних науково-дослідних робіт інженерної
спрямованості нафтогазової галузі; забезпечити міцне й глибоке засвоєння
знань зі спеціальних і суміжних дисциплін; розвивати творче, аналітичне
мислення, розширювати теоретичний кругозір; виробляти гнучку систему вмінь
застосовувати теоретичні знання для розв’язання конкретних практичних
завдань; формувати в студентів потреби й уміння самостійно поповнювати свої
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фахові знання; розширювати знання з основних для цієї спеціальності напрямів
педагогічної науки; розвивати ділові й моральні якості, культуру, сприяти
формуванню особистості.
В освітньому процесі науково-дослідна діяльність є обов’язковою для
кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи: 1) написання
рефератів за науковою літературою з конкретної теми; 2) виконання
лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних
робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 3) виконання нетипових
завдань дослідного характеру в період виробничої практики; 4) розробку
методичних матеріалів з використанням дослідних методів; 5) підготовку і
захист

курсових,

дипломних

та

магістерських

робіт,

пов’язаних

з

проблематикою наукових досліджень кафедр.
Науково-дослідна діяльність студентів у позааудиторний час сприяє
творчій самореалізації особистості згідно з її індивідуальними можливостями,
доповнює процес професійно-творчого розвитку, при цьому виокремлюється:
– науково-дослідна діяльність, яка доповнює освітній процес;
– науково-дослідна діяльність, яка здійснюється паралельно до освітнього
процесу.
Наукова діяльність, яка доповнює освітній процес, передбачає залучення
студентів до участі в роботі наукових конференцій і семінарів, олімпіад і
конкурсів тощо. Дослідна робота, паралельна до освітнього процесу,
здійснюється за допомогою таких форм: робота гуртків молодих науковців,
дослідних груп, які вивчають проблеми, пов’язані з науковими інтересами;
участь у міжнародних пошукових програмах; зустрічі студентів з провідними
фахівцями нафтогазової галузі України та зарубіжних країн; участь у роботі
міжнародних,

всеукраїнських,

регіональних,

міжуніверситетських,

загальноуніверситетських наукових конференціях, семінарах, читаннях тощо;
участь студентів у конкурсах на кращу наукову студентську роботу (Биштова,
2012).
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Дослідна робота в позанавчальний час є також ефективним засобом
об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих
здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації
навчально-пізнавальної діяльності. Серед форм наукових досліджень, до яких
залучаються студенти в позанавчальний час, виокремлюють гуртки, проблемні
групи, наукові лабораторії, дискусійні клуби тощо. Початковою формою
позааудиторної наукової роботи є предметні гуртки, метою яких є ознайомлення
із науковою проблематикою, глибше вивчення окремих питань науки,
опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування
у студентів основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи.
Студенти старших курсів працюють у проблемних групах, у науковій
лабораторії під керівництвом викладача, виконуючи критичний аналіз наукових
концепцій,

збирають

і

обробляють

емпіричний

матеріал,

опановують

методологію і логіку наукового дослідження.
Під час конференції відбувається творче обговорення прослуханих
доповідей, завдяки чому кожен студент може довідатися про оригінальні ідеї,
розвиток яких у межах обраної ним теми може бути продуктивним, збільшивши
потенціал його майбутньої професійної компетентності, а разом з цим
конкурентоспроможності на ринку праці.
Аналізуючи роботи провідних фахівців, зокрема В. Балаби (2012),
Т. Яковенко (2012, с. 169), доцільно виокремити такі функції наукової діяльності
студентів в освітньому середовищі ЗВО нафтогазового профілю:
– аналітична – пов’язана з осмисленням реальної професійної дійсності:
особливостей процесу й результатів власної діяльності, її переваг і недоліків;
– орієнтаційна – передбачає обізнаність у сучасних наукових і практичних
розробках у професійній галузі, вибір із них оптимальних;
– прогностична – охоплює передбачення змін в освітньому процесі, в
розвитку особистості майбутнього інженера нафтогазової галузі;
– інформаційна – забезпечує зв’язок і взаєморозуміння між освітніми
системами та новітніми відкриттями у професійній галузі;
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– інноваційна – забезпечує проникнення відкриттів науки в практику;
– моделююча – спрямована на створення ідеальних моделей процесів і
явищ професійної дійсності, методів, прийомів, методик, технологій;
– системотвірна – припускає створення системи знань, уявлень у формі
концепцій і теорій;
– рефлексивна – передбачає вивчення вікових та

індивідуально-

психологічних особливостей людини, способів впливу на інших людей, а також
аналіз та оцінку власної діяльності;
– оптимізуюча – забезпечує оптимальне вирішення проблем, що виникають
перед інженерами-нафтовиками у різних професійних ситуаціях.
Як бачимо, є всі підстави розглядати науково-дослідну роботу як важливий
чинник розвитку творчого потенціалу майбутнього інженера нафтогазової
галузі: вона активізує освітню діяльність, впливає на більш глибоке й
усвідомлене засвоєння програмного матеріалу, формує творче ставлення до
предмета, який вивчається, допомагає краще зорієнтуватися в потоці наукової
інформації, що постійно зростає, сприяє формуванню вмінь і навичок
вирішення

нестандартних

завдань

в

галузі

професійної

діяльності,

забезпечуючи формування цілісного креативного освітнього середовища в
ЗВТО.
Інноваційну діяльність майбутніх фахівців для нафтогазової галузі
вважаємо необхідною для проєктування та впровадження принципово нових
технологій, конструкцій, механізмів. Сучасне виробництво та освіта потребують
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спроможних здійснювати
дослідницьку діяльність у нафтогазовій галузі.
Навчання у ЗВТО має підготувати студентів до активної професійної
діяльності

у

непередбачуваних

інтелектуалізації

відображають

проблемних
світову

ситуаціях.

тенденцію

Швидкі

збільшення

темпи
частки

дослідницької діяльності в різних видах діяльності. Сучасний фахівець
нафтогазової галузі апріорі має бути належно підготовлений до самостійного
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розв’язання дослідницьких завдань, для пошуку нової інформації та організації
наукового дослідження.
Попит суспільства на інженерів для нафтогазової галузі з якісно новим
рівнем

професійної підготовки,

які

володіють технологіями наукового

дослідження, зростатиме і надалі. Науково-технічний прогрес змінює характер
виробничої

діяльності

фахівця,

створює

умови

для

розвитку

його

дослідницьких умінь і формування особистості інженера-дослідника.
Існує ціла низка досліджень, в яких: вивчається науково-дослідна та
навчально-дослідна робота студентів; розглядаються проблеми формування
дослідницьких умінь студентів в освітній діяльності та під час самостійної
роботи; розв’язується проблема формування дослідницьких умінь під час
вивчення математики, фізики, гуманітарних дисциплін. У дослідженні
М. Гладишевої

запропоновано

структурно-змістову

модель

формування

дослідницьких умінь майбутніх інженерів-програмістів та обґрунтовано
комплекс педагогічних умов. У дослідженні Л. Мінгалєєвої теоретично
обґрунтовано зміст дослідницьких умінь та дидактичні умови їх формування в
природничо-математичних дисциплінах.
Згідно із Законом України “Про вищу освіту” підготовка магістрів у
системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку
обдарованої молоді і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів
діяльності:

науково-дослідним

(творчим),

науково-педагогічним,

управлінським.
Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”, має володіти
поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного
характеру, навичками науково-дослідної (творчої), або науково-педагогічної, або
управлінської діяльності, досвідом з використання здобутих знань і вміти
створювати елементи нових знань для розв’язання завдань у відповідній сфері
професійної діяльності.
Професійна

діяльність

майбутніх

фахівців

нафтогазової

галузі

–

інтеграційна, тобто поєднує технічні предметні галузі та можливість праці на
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виробництві. Інженер-нафтовик – це монопрофесія, що передбачає органічний
сплав технологічної та гуманітарної освіти і відповідає об’єктивним потребам
сучасної професійної школи. Якщо предметом діяльності майбутнього фахівця
нафтогазової галузі є наукове дослідження, то і спрямованість цієї діяльності –
дослідницька. Дуальний характер підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків
до професійної діяльності взагалі та до здійснення дослідницької зокрема
зумовив у змісті освіти передбачити підготовку щодо здійснення наукового
дослідження в освітній галузі, а також у галузі відповідної промисловості.
Розглянемо процес навчання майбутніх інженерів нафтогазової галузі засад
наукових досліджень у сфері нафтогазової інженерії і технологій.
Звернемося

до

особливостей

навчання

студентів

інженерних

спеціальностей основ наукових досліджень у предметно-інженерній сфері.
Володіння уміннями пошуку, аналізу та обробки інформації, організації
дослідження, вимірювання та спостереження, обробки результатів надасть
можливість фахівцю займатися самоосвітою, підвищувати власну інженерну
кваліфікацію та підтримувати компетентність в предметно-інженерній галузі.
У

науковій

літературі

знаходимо

багато

детальних

класифікацій

дослідницьких умінь: за цілями, функціями та логікою діяльності, а також за
етапами дослідження. Під дослідницькими уміннями майбутніх фахівців
нафтогазової галузі розуміємо інтеграцію професійних умінь та сформованих
професійно важливих якостей особистості, спрямованих на інноваційний
характер професійної діяльності для досягнення мети наукового дослідження.
Класифікація дослідницьких умінь має чітко визначати з одного боку,
предмет відповідного етапу дослідницької діяльності, а з іншого – типові
дослідницькі дії фахівця на визначеному етапі. Це зумовлено необхідністю
подальшої розробки методики навчання, яка має враховувати особливості
навчання студентів різних етапів наукового дослідження та відповідних дій,
тому і назва виокремлених у класифікації груп умінь складається з двох
визначень: предмет і дія. Класифікація дослідницьких умінь охоплює такі
групи:

інформаційно-аналітичні,

модельно-проєктувальні,

модельно-
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технологічні, модельно-виробничі, оцінно-рефлексивні та експериментальновимірювальні.
З метою визначення дослідницького компонента професійної діяльності
нами проведено порівняльний аналіз посадових обов’язків фахівців інженерних
спеціальностей,

які,

на

нашу

думку,

достатньо

повно

відображають

характеристику професійної діяльності інженера, а саме: інженер-механік,
інженер

з

технічної

діагностики,

інженер-конструктор,

інженер-

проєктувальник, інженер-експлуатаційник, інженер з видобутку нафти і газу,
інженер з випробування свердловин, інженер з вишкобудування, інженердослідник.
Доцільно наголосити, що діяльність інженера-дослідника узагальнює
дослідницькі

компоненти

професійної

діяльності

фахівців

інженерних

спеціальностей. Такий факт дає нам право розглядати діяльність інженерадослідника як “зразок” дослідницької діяльності щодо розробки техніки та
технології.
Узагальнюючи види діяльності інженера-дослідника, ми встановили, що
основними серед них є проведення наукових досліджень або технічних
розробок спрямованих на: освоєння нової техніки та технології; удосконалення
чинної техніки та технології; випуск продукції на рівні вітчизняних і світових
зразків. Дослідницькі уміння у професійній діяльності інженера відображено у
посадовій інструкції інженера-дослідника. Необхідність порівняльного аналізу
посадової інструкції інженера-дослідника та галузевого стандарту вищої освіти
майбутнього

інженер

нафтогазової

галузі

зумовлена

бажанням

знайти

відповідність між цілями навчання, з одного боку, та практичними вимогами
щодо вмінь фахівця, який здійснює наукове дослідження у певній галузі, з
іншого. Проаналізуємо посадову інструкцію інженера-дослідника та освітньокваліфікаційну

характеристику

магістра

за

спеціальністю

“Нафтогазова

інженерія та технології” на предмет виявлення відповідності вимог щодо
професійних умінь у дослідницькій сфері.
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Наголосимо, амбівалентними, тобто для всіх галузей промисловості, є
уміння, що охоплюють такі групи класифікації: інформаційно-аналітичні,
оцінно-рефлексивні та експериментально-вимірювальні. Для кожної галузі
промисловості варіативними є уміння, що складають групи модельнопроєктувальних,

модельно-технологічних

та

модельно-виробничих

дослідницьких умінь. Ядром варіативних умінь є професійні дії щодо
проведення розрахунків, моделювання та конструювання.
Здійснений аналіз

вимог

щодо

дослідницьких умінь

магістрів

у

нафтогазовій галузі та професійної діяльності інженерів-дослідників встановив
повну відповідність між ними та визначив, що видами дослідницької діяльності
є аналіз, розробка, проєктування, виробництво та використання об’єктів техніки
та технології.
Аналіз вимог щодо підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків до
дослідницької діяльності довів необхідність створення педагогічних умов для
організації квазіпрофесійної діяльності під час навчання студентів основ
наукових

досліджень

у

нафтогазовій

галузі

з

урахуванням

сучасних

педагогічних підходів.
Класифікація дослідницьких умінь охоплює шість груп суттєво різних
умінь, які прийнято диференціювати на: інформаційно-аналітичні, модельнотехнологічні, модельно-проєктувальні, модельно-виробничі, експериментальновимірювальні та оцінно-рефлексивні. Формування в предметно-інженерній
сфері потребують особливих для нафтогазової галузі технологій групи
модельно-проєктувальних, модельно-технологічних та модельно-виробничих
умінь. Виявлені та класифіковані дослідницькі уміння майбутніх фахівців
нафтогазової галузі дають можливість виявити основні етапи їх формування,
розробити зміст навчання основ наукових досліджень у нафтогазовій галузі,
спроєктувати методику навчання.
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4.6.

Неперервний

професійний

розвиток

технічного

персоналу

нафтогазового комплексу
Відомо, що персонал у наш час визначає конкурентоспроможність і
ефективність компанії. Тому різноманітність завдань, які виникають у
повсякденні, потребує своєчасних та ефективних рішень, передбачає розробку
комплексного підходу до їх реалізації з урахуванням специфіки застосування
соціального регулювання. Перехід до ринкових відносин зумовив конкретні
зміни у зовнішньому і внутрішньому соціально-економічному середовищі
компаній.

Безперечно,

виробничій

діяльності

компаній

нафтогазового

комплексу (НГК) притаманні яскраво виражені особливості. Ці зміни зумовили
необхідність управління ними як у зовнішньому середовищі, так і всередині
самої компанії.
Розвиток наукомістких галузей промисловості, базованих на використанні
нано-, біо-, інформаційних технологій, неможливий без фахівців, здатних до
постійної самоосвіти, саморозвитку і активної адаптації до швидкомінливих
умов професійного середовища. Раніше, в умовах розподільчої системи,
випускник міг поступово адаптуватися до них у процесі проходження практик,
стажувань, у початковий період роботи, коли від нього не вимагалось повної
віддачі. У конкурентних умовах ринку праці такий режим сприяння, що
забезпечує

випускнику

доведення

її

до

поступове

потрібного

набуття

рівня

професійної

компетентності

і

майстерності

і

професіоналізму,

немислимий. Вирішення проблеми професійної адаптації майбутніх фахівців
пов’язане сьогодні з необхідністю вирішення суперечності між наукомістким
виробництвом, підвищенням вимог, що ставляться до професійної компетенції
фахівців, і недостатньою розробкою психолого-педагогічних та організаційнопедагогічних механізмів процесу адаптації до професійного середовища у
період навчання у ЗВО.
Термін “адаптація” визначається дослідниками як процес взаємодії
людини і соціального середовища, в результаті якого у неї виникають стратегії
поведінки, адекватні наявним умовам. Це загальне визначення прийнятне і до
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процесу професійної адаптації. Можливі варіанти взаємодії особистості і
професійного середовища представлені на рис. 4.5.

Рис. 4.6. Взаємодія фахівця і професійного середовища у процесі адаптації

Високий рівень адаптації до професійного середовища наукомістких
виробництв передбачає творчу самореалізацію фахівця, наслідком якої є
перетворення складових професійного середовища (створення інноваційних
продуктів і технологій; оптимізація способів і засобів вирішення професійних
завдань; запровадження організаційних інновацій тощо).
Організація процесу адаптації майбутніх фахівців нафтогазової галузі до
професійного середовища охоплює такі етапи: 1) визначення системи вимог, що
висуваються до фахівців з вищою технічною освітою; 2) виокремлення
чинників, що впливають на процес професійної адаптації, та етапів професійної
адаптації

студентів

відповідно

до

особливостей

освітньої

програми;

3) виявлення системи методичних принципів організації навчально-пізнавальної
діяльності, що забезпечують дидактичну підтримку процесу адаптації;
4) встановлення організаційно-педагогічних умов, що сприяють процесу
адаптації

фахівців

нафтогазової

галузі

до

професійного

середовища

наукомістких виробництв; 5) чітке визначення критеріїв і показників для оцінки
рівнів професійної адаптації нафтовиків.
Система вимог, що постають перед фахівцями нафтогазової галузі,
зумовлена: 1) соціально-економічними реаліями (входження України в
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європейський,

освітній,

науковий

та

інноваційний

простір;

розвитком

високотехнологічних секторів економіки; потребами суспільства, виробництва і
бізнесу в інженерах інноваційного типу); 2) процесами, що відбуваються у
професійному середовищі наукомістких виробництв (необхідністю розробки
високотехнологічної

конкурентоспроможної

продукції,

підвищення

інноваційної активності підприємств і організацій, розроблення і впровадження
комплексів

програмних

продуктів

для

моделювання

й

управління

технологічними процесами і системами); 3) змінами освітньої політики
(переходом на дворівневу підготовку і державними освітніми стандартами
нового покоління; розвитком стратегічного партнерства ЗВТО з наукою,
виробництвом, бізнесом; долучення університетів до вирішення завдань
інноваційного розвитку регіонів).
Організація процесу адаптації майбутніх фахівців нафтогазової галузі до
професійного середовища наукомістких виробництв передбачає необхідність
врахування комплексу чинників, які можна звести до трьох груп (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Чинники, що впливають на процес професійної адаптації майбутніх
фахівців нафтогазової галузі
Чинники, пов’язані з Чинники, пов’язані з Чинники, пов’язані з
особистісними
навчальноуправлінням
процесом
характеристиками
професійним
адаптації
студентів
середовищем
Загальноосвітня
Зміст
підготовка і початковий програми
рівень компетенцій

навчальної Моніторинг
процесу
адаптації
студентів
до
освітнього і професійного
середовища

Психологічна готовність Трудомісткість
Залучення студентів до
до освітньої діяльності
навчальної програми і наукової та інноваційної
розклад занять
діяльності
Здібності
саморозвитку
самоосвіти
Навички
роботи

до Тип
взаємовідносин Впровадження освітніх та
і “викладач – студент”
організаційних інновацій
самостійної Ресурсне забезпечення Форми взаємодії “ЗВТО –
підприємство”
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Пізнавальні здібності
Мотиви,
професії

інтерес

Форми навчання
до Кваліфікація
викладачів

Робота
служб
працевлаштування

з

Профорієнтаційна робота

Характер і темперамент Мікроклімат
окремого
студента студентської групи
зокрема і студентського
колективу загалом

Кураторська робота

Емоційно-вольові риси

Наявність
Робота деканатів
сприятливих умов для
самореалізації
Джерело: систематизовано автором на основі Муратова, Дорохова, 2007.
Процес адаптації майбутніх фахівців нафтогазової галузі до професійного

середовища залежить від їхньої підготовленості до професійної діяльності та
від індивідуально-особистісних рис (Ащепков, 1997; Вражнова, 2003). У зв’язку
з цим об’єктивним критерієм оцінки адаптації майбутніх фахівців нафтогазової
галузі до професійного середовища можна вважати готовність до професійної
діяльності. Відповідно до ступеня сформованості показників готовності
виокремлюють певні рівні адаптації майбутніх фахівців нафтогазової галузі до
професійного

середовища,

критеріями

розмежування

яких

виступають

ситуаційна, функціональна і системна готовність до професійної діяльності
(Муратова, Дорохова, 2007).
Модель організації процесу адаптації майбутніх фахівців нафтогазової
галузі до професійного середовища, спрямована на формування високого рівня
адаптації до середовища наукомістких виробництв, представлена на рис. 4.4.
Суцільні лінії на рисунку означають реалізацію принципів організації
навчально-пізнавальної діяльності (НПД) майбутніх інженерів та організаційнопедагогічних умов на виокремлених етапах адаптації повною мірою,
пунктирні – частково.
Декомпозиція процесу професійної адаптації допомагає виокремити
методичні принципи та організаційно-педагогічні умови для окремих етапів
адаптації відповідно до мети та очікуваних результатів (табл. 4.6).
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Таблиця 4.6
Цілі та результати етапів професійної адаптації майбутніх фахівців
нафтогазової галузі
Етап адаптації
Адаптація
освітнього
середовища
курс)

Мета етапу
до Забезпечення процесу адаптації студента
до освітнього середовища ЗВО з позиції
(І формування попередньої орієнтації у
професійному середовищі

Адаптація
до
навчальнопрофесійного
середовища (II-III
курси)
Адаптація
майбутнього
професійного
середовища
курс)

Результат

Забезпечення процесу адаптації студента
до навчально-професійного середовища
ЗВО з позиції формування базової
орієнтації при вирішенні професійних
завдань

до Забезпечення процесу адаптації студента
до майбутнього професійного середовища
шляхом
створення
умов
творчої
(IV самореалізації особистості при вирішенні
професійних завдань

Ситуаційна
готовність до
професійної
діяльності
Функціональ
на готовність
до
професійної
діяльності
Системна
готовність до
професійної
діяльності

Джерело: систематизовано автором на основі Ясвин, 2001.
У наведеній на рис. 4.6 системі методичних принципів можна виокремити
ті,

що

сприяють

формуванню

мотиваційної

складової

(професійна

спрямованість, безперервність і наступність, самореалізація і рефлексія);
когнітивної,
безперервність
комунікативної

операційної
і

та

наступність,

складових

інформаційної

складових

релевантність);

(зосередженість

на

(системність,

емоційно-вольової

особистості

і

майбутнього

інженера нафтогазової галузі, самореалізація та рефлексія, безперервність і
наступність).
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Основою успішної реалізації освітніх програм підготовки фахівців для
високотехнологічних секторів економіки є створення середовища навчання, що
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акумулює ресурси освітніх, наукових і виробничих структур, і дає змогу
забезпечувати участь студентів і магістрів у науково-інноваційній діяльності.
У процесі проєктування освітнього середовища використано підхід,
представлений у праці В. Ясвіна (Ясвин, 2001). Необхідною умовою
функціонування такого середовища є створення інтегрованих науковонавчально-виробничих структур – науково-навчальних центрів і базових кафедр
ЗВТО на підприємствах (у НДІ), що реалізовують підготовку фахівців за
основними і додатковими освітніми програмами, проведення досліджень у
конкретній науковій галузі та використання результатів досліджень у
виробничому та освітньому процесах.
Модель освітнього середовища науково-навчального центру (базової
кафедри), яка дає можливість наблизити процес навчання до умов професійної
діяльності фахівців наукомістких виробництв, показана на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Модель освітнього середовища науково-навчального центру
(базової кафедри)

Організація підготовки в науково-навчальних центрах (на базових
кафедрах) створює сприятливі умови для успішної адаптації майбутніх фахівців

294

нафтогазової галузі до середовища наукомістких виробництв, оскільки
розширює простір професійній адаптації за рахунок забезпечення вільного
доступу студентів до професійних інформаційних ресурсів і лабораторновиробничої бази; активізує процес формування інструментальних і професійних
компетенцій; стимулює творчу самореалізацію майбутніх фахівців завдяки
чіткій перспективі подальшого працевлаштування і кар’єрного зростання
(Ясвин, 2000, с. 29).
Поряд із традиційними формами участі фахівців підприємств і наукових
співробітників науково-навчальних центрів (базових кафедр) в освітньому
процесі

(керівництво

виробничою

практикою

студентів,

рецензування

кваліфікаційних робіт), практикуються і такі, як оптимізація освітніх програм і
визначення перспективних напрямів спеціалізації, розробка змісту додаткових
освітніх програм, підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін
спеціалізації, організація і проведення лабораторних практикумів у виробничих
умовах, консультування студентів, які займаються науково-інноваційною
діяльністю.
Підготовка майбутніх фахівців нафтогазової галузі в науково-навчальних
центрах (на базових кафедрах) здійснюється з використанням активних методів
навчання і коучинг-технологій. Широко використовується метод проєктів, який
у поєднанні з іншими методами активного навчання (проблемними лекціями,
екскурсіями, вирішенням виробничих завдань, аналізом конкретних ситуацій,
рольовими і діловими іграми, моделюванням) дає змогу майбутнім фахівцям
нафтогазової галузі не тільки імітувати різні професійні ситуації, а і самим
брати участь у розробленні реальних проєктів.
Розглянуті організаційно-педагогічні умови дають можливість мінімізувати
навчальні, соціальні та професійні труднощі адаптації до середовища
наукомістких виробництв, що підтверджується: якістю кваліфікаційних робіт
студентів і магістрів, які навчалися в науково-навчальних центрах (на базових
кафедрах); зростанням кількості наукових публікацій і патентів на винаходи;
помітною позитивною динамікою участі студентів і магістрів у наукових
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конференціях різного рівня і конкурсах; отриманням грантів з різних програм
молодіжних науково-інноваційних конкурсів; результатами працевлаштування і
професійної кар’єри майбутніх фахівців нафтогазової галузі.
Досвід підготовки фахівців у галузі розробки високотехнологічної
конкурентоспроможної продукції в науково-навчальних центрах (на базових
кафедрах) показав, що інтеграція потенціалів наукових організацій, ЗВТО і
виробничих структур є дієвим механізмом вирішення складних практичних
завдань, які постають перед студентами-практикантами й молодими фахівцями
безпосередньо на місцях видобутку блакитного та чорного палива, створює
умови для покращення якісного складу кадрів, стимулює приплив молоді у
сферу науки, освіти і високих технологій та її закріплення у цій сфері.
Найперспективнішими

формами

і

пріоритетами

розвитку

системи

перепідготовки та підвищення кваліфікації, додаткової професійної освіти у
великих компаніях українського НГК відповідно до потреб ринку є: галузеві і
корпоративні системи безперервного професійного навчання з акцентом на
практичну роботу і психосоціальні знання і вміння, дистанційне навчання,
виїзні семінари, інформаційні телекомунікації, тренінги, окремі пріоритетні
програми підготовки нового типу керівника-лідера і кадрового резерву,
міжнародна співпраця в реалізації сучасних освітніх програм. Керівникам
нафтових і газових компаній слід пам’ятати, що вкладання коштів у розвиток і
освіту персоналу на перспективу сприятиме підвищенню соціально-економічної
ефективності роботи підприємств.
Реалізація тріади “наука – освіта – виробництво” є концептуальною в
“Енергетичній стратегії України”, де передбачено: “організувати тісну та
ефективну взаємодію академічної, галузевої й університетської науки, перш за
все національних політехнічних університетів, Національного технічного
університету нафти і газу та їх співпрацю з енергетичними компаніями”
(Енергетична стратегія України на період до 2030 р., 2006). Як відомо, наука без
практики мертва. Виробництво якраз і є практикою в найвищому розумінні
цього поняття.
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У процесі такої гармонізованої діяльності виробництва, освіти і науки
обидва суб’єкти процесу дістануть можливість досягти стратегічно важливих
цілей. Головними ланками галузевого впливу на цей процес варто вважати
забезпечення

фахового

управління

процесами

інтелектокористування

(Петренко, 2006, с. 126) як основи новітньої парадигми практичного
менеджменту

(Петренко,

конкурентоспроможного

2011,

с. 105)

інтелектуального

і,

в

результаті,

капіталу

та

формування

інтелектуальної

власності – основи ринкового успіху окремих підприємств і нафтогазової галузі
загалом.
Першочерговим завданням профільних наукових і освітніх закладів є
формування інтелектуально-ресурсного потенціалу галузі на основі переходу до
масштабного використання освітніх технологій когнітивно-компетентнісного
характеру (Бершадский, 2017; Потанина, 2009), з допомогою яких когнітивна
здатність майбутніх і сучасних працівників галузі стане основним ресурсом її
сталого розвитку.
Швидке старіння знань, здобутих під час навчання у ЗВТО, зумовило
розвиток системи неперервної освіти. Неперервна освіта означає удосконалення
професійних якостей працівника упродовж всього життя – “навчання
тривалістю в життя”. Тому поряд із формальним більшого поширення набуває
неформальна

освіта,

у

рамках

якої

виокремлюють

неформальне

інституціалізоване навчання і неінституціалізоване (інформальне, позасистемне,
відкрите)

(Кижеватова,

Яковлева,

2009,

с. 47).

Інформальне

навчання

визначають як індивідуальну пізнавальну діяльність, яка здійснюється протягом
усього життя. Така діяльність не обов’язково пов’язана з професією. Це може
бути оволодіння комп’ютерною грамотністю, іноземною мовою; просто хоббі.
Та саме в ході такої діяльності відбувається розвиток інтелектуального
потенціалу, накопичуються знання, виявляються творчі можливості фахівця.
Для задоволення потреби у неперервній освіті розробляються новітні
технології навчання, такі як оргдіяльнісні ігри, проєктні методи, технологія
“дебати”, “кейс-стаді”. Сучасною світовою тенденцією є розвиток і розширення
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співпраці освіти з бізнесом, що дає можливість ЗВО оцінювати потреби
сучасної економіки у фахівцях і відповідати темпу інноваційного процесу.
Бізнес, у свою чергу, отримує необхідну кількість фахівців з високим рівнем
професійної підготовки, здатних швидко адаптуватися до потреб виробництва,
яке динамічно розвивається. Координація діяльності ЗВТО, які надають освітні
послуги, і підприємств – споживачів кваліфікованого персоналу є одним із
необхідних завдань реформування української системи освіти. Відповідаючи
вимогам ринку, українські ЗВТО у своїй діяльності переважно орієнтуються на
задоволення особистісних і корпоративних потреб у кваліфікованих фахівцях.
Поряд з цим багато провідних компаній світу вже в минулому столітті
практикували створення власних освітніх центрів, центрів розвитку персоналу,
корпоративних університетів і т. п. (Нехода, 2010, с. 160).
Різке зростання значення людського чинника у виробничому процесі
організації

висуває

на

перший

план

процеси

розвитку

і

реалізації

інтелектуального потенціалу персоналу. Сучасне суспільство “зацікавлене в
людині, яка орієнтована на особистий, всебічний розвиток як на самоціль”
(Beynon, 2014). У сучасних інноваційно активних компаніях усе більше акцент
переноситься на цінність індивіда як носія виняткових інтелектуальних
здібностей та його вклад у розвиток фірми.
Отже, потреба інтелектуального забезпечення процесу сталого розвитку
стратегічно важливої для нашої держави нафтогазової галузі продиктована
необхідністю її динамічного переведення в режим функціонування, адекватний
вимогам й умовам становлення і розвитку ринкової економіки, що базується на
знаннях. Масштабність і важливість подальших досліджень за названою
проблемою, їх багатовекторність і міждисциплінарний характер вказують на
необхідність першочергової розробки програми одночасних, комплексних,
системних й усебічних змін в організації спільної та гармонізованої діяльності з
одного боку галузевих органів управління, комерційних і виробничих
підприємств, наукових і проєктних установ, а з іншого – закладу вищої
технічної освіти.
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Висновки до четвертого розділу
Критичне осмислення особливостей системи професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі, детальний огляд її змісту, форм і методів дасть
змогу врахувати позитивний досвід та уникнути помилок на сучасному етапі
модернізації цієї важливої стратегічної галузі.
Посилення уваги до якості підготовки інженерів нафтогазової галузі
пояснюється:

новими

соціально-економічними

умовами

підготовки

кваліфікованих фахівців для нафтогазових підприємств у ЗВТО; необхідністю
створення в університетах нафтогазового профілю оптимальних умов для
професійної та особистісної самореалізації різних категорій громадян, які
потребують якісної освіти та надання їм можливості реалізувати стратегію
навчання

“упродовж

підприємств

у

усього

постійній

життя”;

потребою

перепідготовці

сучасних

персоналу

нафтогазових

безпосередньо

на

виробництві, зумовленою значним скороченням життєвого циклу професійних
знань і необхідністю впровадження науково-технічних нововведень.
З урахуванням аналізу праць сучасних науковців вважаємо, що основа
вищої технічної освіти має бути ціннісно-антропологічною. Процес її
модернізації

потребує

інформатизації

професійної

здійснення
підготовки

фундаменталізації,
фахівця

гуманізації,

нафтогазової

галузі,

ознайомлення студентів із новою картиною світу з огляду на синергетичний
підхід, забезпечення єдності раціонального і чуттєвого пізнання, розкриття
взаємозв’язку і взаємодоповнення наукового і різних позанаукових видів
світогляду.
Встановлено, що структуру особистості фахівця нафтогазової галузі
становить професійна інженерна спрямованість, професійна компетентність,
професійно важливі якості й психодинамічні характеристики. Дослідження
показало, що характерним для професійної інженерної спрямованості, є такі
інтегральні показники, як інноваційність і конструктивізм у професійній
діяльності, бажання професійного зростання, професійний обов’язок і
відповідальність.
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Обґрунтовано, що професійна компетентність фахівця нафтогазової галузі
є

інтегративною

(системною)

характеристикою

його

особистості,

що

виражається у сукупності компетенцій і розкриває сформованість результатів,
досягнутих у процесі його підготовки та продемонстрованих під час практики в
умовах реальних виробничих процесів, які гарантують його успішну
професійну діяльність. Відповідно до моделі інженера нафтогазової галузі
основними складовими його професійної компетентності є: проєктувальна,
організаційна, дослідницька, управлінська, інкультураційна та компетентність
контролю.
Серед професійно важливих якостей особистості фахівця нафтогазової
галузі доцільно виокремити людяність, добропорядність, цілеспрямованість і
завзятість, спостережливість, поміркованість, креативність, інтелігентність.
Структуру його психодинамічних якостей становлять: висока емоційна
стабільність; ефективна саморегуляція поведінки; достатня сенсорно-моторна
координація; вільне орієнтування у просторі; поміркована сенситивність;
розвинена уява, довготривала й оперативна пам’ять; висока концентрація уваги,
здатність до її переключення та розподілу; розвинене наочно образне й
абстрактно логічне мислення та ін.
Успішну професійну підготовку фахівця нафтогазової галузі, що відповідає
вимогам сучасної технічної освіти та наукомісткого нафтогазового виробництва,
можна здійснити на основі проєкту її системи. Педагогічна система – це єдність
рівнозначних компонентів, що перебуває в постійному розвитку та спрямована
на формування особистості відповідного рівня із заданими якостями.
проєктування

системи

ноосферному,

має

діяльнісному,

ґрунтуватися

на

системно-синергетичному,

компетентнісному,

антропологічному,

конструктивістському наукових підходах та здійснюватися із дотриманням
принципів єдності, відкритості, адекватності, демократизму, динамічності.
Як

показало

вивчення,

освітньо-професійна

програма

професійної

підготовки фахівця нафтогазової галузі має бути побудована на компетентнісній
основі та визначати компетенції, які необхідно формувати у нього під час
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навчання у ЗВТО. Для опису ознак виявлення компетенції найкраще
використовувати таксономію цільових результатів освіти – знає, уміє, володіє.
У

процесі

підготовки

інженерів

нафтогазової

галузі

доцільно

застосовувати, поряд із традиційними, такі форми організації теоретичного
навчання і самостійної роботи студентів, які забезпечать колективну форму
навчання і дадуть змогу виявити студентам свою самостійність, оскільки під
час колективних занять у процесі співпраці кожен студент здобуває знання та
допомогу від інших студентів, що об’єктивно сприяє його інтелектуальному
збагаченню і розвитку. Водночас варто забезпечити три базові форми
діяльності:

освітню

академічного

типу,

квазіпрофесійну

і

навчально-

професійну. В такому разі здійснюється поступовий перехід від засвоєння
навчальної інформації до розгляду конкретних ситуацій професійної діяльності,
що мають проблемний характер, відтворити моделі поведінки і взаємовідносин
фахівців, які займаються певною професійною діяльністю. Для цього
основними технологіями навчання інженера-нафтовика мають стати контекстна,
позиційна і подієва.
Сучасні дослідження показують, що існує безсумнівний зв’язок між
стимулюванням професійного зростання фахівців нафтогазової галузі, тобто
інвестуванням у людський капітал та зростанням рівня освіти у ЗВТО. Тому
реалізувати завдання щодо постійного розвитку освіти неможливо без
використання сучасних технологій і створення комплексної, цілісної системи
навчання людини упродовж усього її життя.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких
публікаціях автора: Тимків, 2017b, Тимків, 2017с, Тимків, 2018а, Tymkiv, 2017е,
Tymkiv, 2018b, Tymkiv, 2018е, Tymkiv, 2019а, Tymkiv, 2019b.
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РОЗДІЛ 5.
ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ
Здійснено

прогностичне

обґрунтування

розвитку

вищої

освіти

нафтогазового профілю з урахуванням динаміки змін на європейському і
національному нафтогазових ринках праці, розглянуто проблему корпоративної
культури у підготовці конкурентоспроможного фахівця нафтогазової галузі;
висвітлено окремі напрями підготовки фахівців цієї галузі на основі
випереджувального підходу; запропоновано науково-методичні рекомендації
щодо удосконалення професійної підготовки інженерів-нафтовиків в Україні,
окреслено перспективи професійної підготовки фахівців цієї галузі в умовах
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.
5.1. Динаміка змін на європейському і національному ринках праці
Застосування нових технологій у нафтогазовому виробництві, зміни,
зумовлені

науково-технічним

прогресом,

цифровізація

життєдіяльності

суспільства визначають сучасний ринок праці у нафтогазовій галузі, що
потребує

висококваліфікованих

фахівців.

Тим

часом

низька

конкурентоспроможність випускників закладів професійної освіти, більшості з
яких бракує необхідних для успішної роботи компетенцій, недосконалість
кадрової політики сучасних нафтогазових підприємств, орієнтованих на
досягнення

поточних

нафтогазового

бізнесу

результатів,
негативно

а

не

на

позначається

перспективний
на

розвиток

працевлаштуванні

випускників ЗВТО, зростанні рівня безробіття серед молодих фахівців.
Водночас для університетів нафтогазового профілю пріоритетними
залишаються напрями досліджень, які відповідають державній політиці,
зокрема: енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування;
фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та
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сталого розвитку суспільства і держави, інформаційні та комунікаційні
технології, нові речовини та матеріали.
Згідно зі Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020” (Указ Президента
України від 12.01.2015 № 5/2015) науково-педагогічні працівники університетів
нафтогазового профілю виконують кафедральні держбюджетні НДР, головним
завданням

яких

енергоефективного

є

забезпечення
та

енергетичної

енергоощадного

безпеки

використання

і
та

перехід

до

споживання

енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.
В умовах світової інтеграції та посилення взаємодії країн, приєднання
України до Болонського процесу та підписання Угоди про Асоціацію між ЄС та
Україною набуває актуальності модернізація національної системи вищої освіти
відповідно до світових тенденцій і створення системи забезпечення належної
якості вищої освіти, щоби домогтися конкурентоспроможності української
держави.
Особливості нафтогазової галузі, де умови праці пов’язані з небезпекою
для людини, навколишнього середовища й суспільства загалом, потрібна
цілеспрямована увага до забезпечення якості підготовки фахівців, які мають
діяти максимально професійно в нестандартних, іноді в екстремальних
ситуаціях.
За обсягом, складністю змісту та рівнем впливу на формування
професійних компетентностей бакалаврів нафтогазової справи навчальні
дисципліни загальноінженерного циклу найбільш прийнятні в контексті
визначення та обґрунтування педагогічних засад діагностики результатів
навчання. Засоби діагностики рівня сформованості компетентностей є виміром
якості вищої освіти, що має відповідати вимогам ринку праці, вітчизняного
законодавства, документів Європейського Союзу.
Якість підготовки фахівців у сучасних умовах слід не тільки вимірювати у
знаннях і вміннях, а й діагностувати відповідно до вимог ринку праці –
визначати

рівень

сформованості

компетентностей.

Тобто,

діагностика

результатів освітньої діяльності студентів виступає як теоретично обґрунтована
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та практично апробована педагогічна система встановлення основних ознак, які
характеризують сформовані в процесі навчання компетентності майбутнього
фахівця.
Сучасній економіці притаманні динамічні інноваційні перетворення в науці
і техніці. Неперервний і постійно прискорюваний процес удосконалення
промислових технологій потребує відповідної модернізації системи підготовки
фахівців, яка має не лише відповідати новим технологіям, а випереджувати їх,
передбачаючи розвиток технологій у конкретній професійній галузі діяльності
(Майер, 2006; Мартынов, 2010; Новоселов, 2011).
Суспільству потрібні фахівці, готові самостійно включатися у виробничі
процеси, здатні практично вирішувати життєві і професійні завдання, які
постають перед ними. Здебільшого це залежить не лише від здобутих знань,
умінь, навичок, а й від додаткових якостей, для позначення яких в наш час і
вживаються поняття “компетенція” і “компетентність”, що цілком відповідають
вимогам працедавців у реальних умовах сучасного виробництва. Суть
ключових питань – це інвестиції в людину, помножені на ефективне управління
на всіх рівнях органів державної влади та управління. Йдеться про конкретний
перелік інструментів і показників, які мають бути досягнуті в найближчий час.
Проблема забезпечення ресурсами нафти і газу, що становлять основу
світової енергетичної безпеки, є особливо актуальною, оскільки саме
енергетична безпека країни є невід’ємним складником національної та
економічної безпеки і необхідною умовою існування та розвитку будь-якої
держави.

Проблем,

з

якими

стикається

сьогодні

світова

нафтогазова

промисловість загалом та українська зокрема, є чимало. До них насамперед
належать: зростання витрат на підготовку кваліфікованих кадрів, зростання
капітальних витрат у зв’язку з труднощами доступу до запасів вуглеводнів,
створення безпечних умов праці, посилення регулювання з боку держави,
обмежений доступ до світових ринків тощо (Кочкодан, 2019, c. 799).
Промисловість значною мірою продовжує формуватися за допомогою нових
технологій, спрямованих на вирішення актуальних проблем. За останні
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двадцять років численні технічні продукти та послуги впроваджувалися від
концепцій на ранньому етапі до довершених пропозицій, здатних перетворити
цілі галузі. Ця множина технічних продуктів отримала спільну назву
“технології інтелектуальних нафтогазових родовищ” (Кочкодан, 2019, с. 799).
Значний внесок у дослідження технологічних можливостей та переваг
інтелектуальних нафтогазових родовищ зробили провідні зарубіжні та
вітчизняні вчені, зокрема A. Abou-Sayed, G. Cope, F. Habashi, C. Haydu,
K. Holdaway, V. Mittal, I. Slav, M. Smith, D. Wethe, Л. Абдулліна, А. Березина,
А. Васеньова,

С. Гаврищук,

Л. Газізулліна,

О. Горбунов,

В. Гришаненко,

Д. Єгер, Ю. Зарубін, А. Кучернюк, Ю. Левандович, Р. Садикова, І. Токмакова та
ін. Ними досліджено вплив цифрових технологій на підвищення ефективності
діяльності компаній нафтогазового сектору економіки, розглянуто проблеми
організації робочого процесу на нафтогазовидобувних підприємствах під час
упровадження цифрових інновацій, оцінено переваги новітніх цифрових
технологій над використовуваними.
Технології інтелектуальних нафтогазових родовищ охоплюють широкий
спектр інструментів і завдань, які впроваджені в сучасні методики аналізу даних
для розгортання інтегрованих робочих процесів, що поліпшують ефективність
операційної діяльності компаній нафтогазового сектору. Впроваджуючи в
робочі процеси передові інформаційні технології та інженерні рішення,
більшість бізнес-процесів можуть стати автоматизованими і підвищити
рентабельність капіталовкладень. Ця основна передумова приводить до
збільшення використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ у
всьому ланцюжку створення вартості, що підвищує рентабельність інвестицій
за

рахунок

зниження

експлуатаційних

витрат,

збільшення

видобутку

вуглеводнів та усунення позапланових простоїв обладнання (Mittal, 2017).
Технології інтелектуальних нафтогазових родовищ – це особливий для
промисловості термін, введений до наукового обігу в добу Четвертої
індустріальної революції, яка описує експоненціальні зміни у житті, роботі та
взаємозв’язку між людьми внаслідок упровадження Інтернету речей та
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Інтернету систем (Marr, 2018). Розкриття потенціалу цифрових технологій
неможливе без активного залучення працівників і внесення змін в сучасні
бізнес-процеси, для чого в нафтогазовій промисловості використовується підхід
“зверху вниз”. Йдеться про те, що імплементація технологій інтелектуальних
нафтогазових родовищ розпочинається з головного офісу компанії, де,
наприклад, керівництво вносить зміни в бізнес-процеси, щоб мати змогу
використовувати результати аналізу значних обсягів інформації, яка надходить
та обробляється в реальному часі, для зменшення часу простоїв обладнання.
Технології інтелектуальних нафтогазових родовищ можуть забезпечити низку
індивідуальних переваг для певної нафтогазової компанії залежно від її власної
унікальної корпоративної структури, діяльності та позиції на ринку. Хоча
існують спільні переваги для організацій, які успішно впроваджують технології
інтелектуальних нафтогазових родовищ у свої робочі процеси, серед яких –
прискорене прийняття якісніших управлінських рішень, збільшення обсягів
виробництва, зниження ризику, зниження витрат і підвищення ефективності
роботи, зростання інвестиційного потенціалу (Taha, Amani, 2019, c. 251). Крім
того, забезпечується позитивний вплив на навколишнє середовище завдяки
підвищенню екологічної безпеки; у працездатного населення з’являється більше
можливостей

для

працевлаштування;

в

наукових

організаціях

зростає

можливість проведення нових інноваційних досліджень тощо.
На початку ХХІ століття нафтогазова галузь зазнає змін в енергетичному
секторі з’являються нові технології, які спрямовані на вирішення завдань
цифрової економіки. Штучний інтелект уже став технологічним трендом, це
багатовекторна галузь, однак у нафтогазовій домінують переважно два напрями:
машинне навчання та аналіз даних. Машинне навчання дає можливість
комп’ютерним системам навчатися та інтерпретувати дані без участі людини,
підвищуючи працездатність шляхом інтеграцій особливих операцій. В
офшорній нафтогазовій галузі дає змогу компаніям контролювати складні
внутрішні процеси і швидко реагувати на проблеми, появу яких фахівці
передбачити не змогли.
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Машинне навчання доцільно використовувати і для моделювання різних
ситуацій, використовуючи спеціальні моделі даних для прогнозування, які
спрямовані на пошук і визначення шаблонів на основі різних вхідних даних.
Нафтогазова галузь в такому разі може використовувати штучний інтелект для
моделювання

потенційних

наслідків

нових

розробок

або

оцінювання

екологічного ризику нового проєкту до того, як його буде втілено в життя (Marr,
2018). Здійснення аналізу потребує використання штучного інтелекту для
отримання інформації з даних за допомогою нейронних мереж, які допомагають
поєднувати частини інформації і створювати більш повну картину з актуальної
інформації. Офшорна нафтогазова промисловість може використовувати його
результати, щоб зробити більш доступними складноструктуровані дані,
одержані під час розробки нафтогазових родовищ, що спрямовують компанії
відкривати нові можливості з видобутку або більш ефективно використовувати
сучасні інфраструктури (Ali, 2019).
У січні 2019 р. BP (British Petroleum – нафтогазова, нафтохімічна та
вугільна

транснаціональна

монополія

Великої

Британії)

інвестувала

в

Х’юстонський технологічний стартап Belmont Technology для зміцнення бази
штучного інтелекту компанії, розробивши хмарну геонаукову платформу під
назвою “Sandy”. Sandy дає можливість BP інтерпретувати геологічну,
геофізичну, історичну і резервуарну інформацію за проєктом, створюючи
унікальні “графи знань” (Ali, 2019).
Штучний інтелект “інтуїтивно” пов’язує інформацію воєдино, показуючи
нові зв’язки і процеси, і використовує її для створення актуальної карти копалин
активів BP. Нафтова компанія за результатами використання штучного інтелекту
може звернутися до графи знань, яка буде згенерована штучним інтелектом за
допомогою нейронних мереж, щоб провести моделювання та інтерпретувати
результати (Salvaterra, 2019).
Управління у справах нафти і газу (Oil and Gas Authority) аналогічним
чином використовує штучний інтелект в роботі першого у Великій Британії
Національного сховища даних з нафти і газу (National Data Repository; NDR),
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яке було введено в дію в березні 2019 року. NDR містить 130 терабайт, що
приблизно дорівнює восьми рокам фільмів у HD-якості про геофізичні,
інфраструктурні, польові і свердловинні дані. Наявні відомості охоплюють
більш

ніж

12 500 свердловин,

5 000 сейсмічних

досліджень і 3 000

трубопроводів. NDR використовує штучний інтелект для інтерпретації цих
даних. OGA (Oil and Gas Asia) сподіваються, що зможуть з його допомогою
відкрити нові перспективи в нафтогазовій галузі і збільшити показники
видобутку актуальних інфраструктур. OGA передбачає, що платформа, в основі
якої штучний інтелект, стане частиною енергетичного переходу нафтогазової
галузі Великої Британії, а дані про колектори та інфраструктуру послужать
хорошою базою для майбутніх проєктів із видобування, використання і
зберігання вуглецю (Ali, 2019).
Штучний інтелект також може використовуватися для підвищення безпеки
проведення операцій на нафто- і газовидобувних платформах. У березні 2019 р.
Aker Solutions розпочала співпрацю з компанією SparkCognition для поліпшення
додатків, що використовують штучний інтелект відповідно до своєї ініціативи
“Cognitive Operation”. Системи штучного інтелекту SparkCognition будуть
використовуватися в аналітичній платформі під назвою SparkPredict, яка
відстежує наземні і підводні установки більше, ніж на 30 морських спорудах.
Платформа SparkPredict використовує алгоритми машинного навчання для
аналізу даних, що надходять з датчиків, що дає змогу компанії виявляти
неоптимальні операції і збої, які насуваються, ще до їх виникнення (Jacobs,
2020).
Шелл (Shell) – транснаціональна корпорація з головною штаб-квартирою в
Гаазі (Нідерланди), голландського та британського походження, яка працює
більше ніж у 140 країнах. Основним бізнесом компанії є розвідка, видобування,
переробка, транспортування та збут вуглеводнів (нафти і природного газу)
використовує аналогічне програмне рішення з вересня 2018 р., коли почала
співпрацю з Microsoft, щоб включити платформу програмного забезпечення
Azure C3 Internet of Things в роботу своїх офшорних операцій. Платформа
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використовує штучний інтелект для підвищення ефективності у всіх галузях
офшорної інфраструктури Shell, від буріння і видобування до розширення
можливостей співробітників і забезпечення їх безпеки.
Штучний

інтелект

вже

задіяний

в

ряді

секторів

нафтогазової

промисловості щодо глобальних нововведень для цифрового перетворення
операцій з розвідки та видобутку корисних копалин. Нафтогазова галузь охоче
прийняла цифрові технології, такі як штучний інтелект, і оптимістично
розглядає потенціал цієї технології. Віце-президент Aker BP П. Г. Конгельф
зазначає:

“Нафтогазова галузь стикається з швидкозмінним цифровим

ландшафтом,

який

потребує

використання

передових

технологій

для

забезпечення зростання і досягнення успіху” (Shan e Zehra Lashari, 2018, c. 24).
Менеджер компанії IBM Б. Гошер стверджує: “Когнітивні середовища і
технології можуть об’єднати осіб, які приймають рішення, допомогти їм легко
обмінюватися інформацією, більш плавно вводити гетерогенні набори даних і
забезпечувати цільовий аналіз і моделювання” (Digital Transformation in oil and
gas, 2017, c. 5).
Data Science і Machine Learning в нафтогазовій галузі допомагають
зекономити великі кошти. Data Science – це комплексний підхід до аналізу
великих обсягів інформації з використанням методів машинного навчання.
Технологія має хороші перспективи для використання в нафтогазовій галузі. Це
набір алгоритмів, який аналізує “сирі” промислові дані, і на їх основі “вчиться”
класифікувати, виявляти приховані взаємозв’язки, які не зможе з’ясувати
фахівець, а також отримати з них нову корисну інформацію (Gharbi, Mansoori,
2005, c. 94).
Машинне навчання та штучний інтелект помітно змінюють нафтогазову
галузь. Нафтові компанії вважають доцільним оптимізувати свої витрати на
розробку нафтогазових свердловин. Саме тому багато керівників нафтових
компаній почали розглядати використання методів машинного навчання,
методів штучного інтелекту і взагалі всього набору методів Big Data для
оптимізації і здешевлення технологічних процесів. Нині ці галузі, які
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передбачають використання методів прогностичної аналітики для нафтовиків,
знаходяться в початковому стані, хоча їхній потенціал великий.
Найглобальніший напрям щодо використання методів машинного навчання
в майбутньому – це повна автоматизація побудови геологічних моделей таким
чином, щоб максимально зменшити невизначеності, які є в галузях, оскільки ще
не відомо, що відбувається на конкретній свердловині з точністю. Глибокі
нейронні мережі різних архітектур треба налаштовувати на те, як діють люди,
щоб описати пласт, не маючи прямих вимірювань. Ці нейронні мережі, що
налаштовані на досвід різних інженерів-геологів, будуть відтворювати і
виконувати в автоматичному режимі весь той процес, який забирає роки у групи
геологів. Ця розробка в автоматичному режимі буде коригувати моделі в режимі
реального часу, після того як з’являться реальні дані про видобуток із
свердловини. Можливо буде здійснювати більш перспективну адаптацію
(history matching) моделей цілком автоматизовано і незалежно від користувача.
У результаті буде нагромаджуватися і консолідуватися досвід великої кількості
фахівців, незалежно від експертизи і компетенції інженера-нафтовика (Ali,
2019).
З метою повноцінного забезпечення нафтогазової галузі фахівцями різної
кваліфікації можна запропонувати реальні практичні заходи для хоча б
часткового вирішення питання. По-перше, відбір, переклад і поширення
навчальних курсів і методичних посібників кращих зарубіжних університетів
нафтогазового профілю з максимально можливою уніфікацією освітніх програм
із зарубіжними стандартами (насамперед з Computing Curricula, 2018). Перегляд
та уніфікація спеціальностей, що відповідають потребам нафтогазової галузі
України.

По-друге,

налагодження

і

широке

використання

запрошених

професорів (visiting professors), у тому числі як зарубіжних, так і українських.
Доцільно налагоджувати обмін викладачами з провідними зарубіжними
університетами, підтримувати участь викладачів вищої школи в роботі
міжнародних конференцій, міжнародних комітетів з питань освіти. По-третє,
підтримка можливості обміну студентами та їх навчання і проходження
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виробничої практики за кордоном, надання можливості студентам вивчати
досвід Великої Британії, Німеччини, Франції, США та інших країн. Почетверте, вдосконалення практичної підготовки студентів на основі постійної
співпраці з нафтогазовими компаніями, які є носіями сучасних нафтогазових
технологій, з одного боку, та нафтовими і газовими підприємствами, які є
замовниками розробки і впровадження сучасних систем у нафтогазове
виробництво, з іншого. І, по-п’яте, створення в ЗВТО нафтогазового профілю
центрів аутсорсингу або бізнес-інкубаторів, які мають стати для студентів
першим етапом їхньої виробничої діяльності.
Безумовно, реалізація цих завдань потребує значних інвестицій, однак саме
вони можуть виявитися найбільш ефективними для подальшого розвитку
нафтогазової галузі, оскільки сприятимуть випуску продукції високих
технологій.
Створення в Україні інноваційної системи освіти, в тому числі технічної
нафтогазового профілю, видається неоднозначним переважній більшості
громадян і бізнес-спільноті. Констатація працедавцями зниження якості
підготовки інженерів стала загальним явищем. Багато в чому це пов’язано з
тим, що, незважаючи на компетентнісний формат освітніх стандартів вищої
освіти, у підготовці фахівців продовжує домінувати предметний, а не
діяльнісний підхід. Студенти опановують лише окремі складові діяльності
фахівців, здобувають у ЗВТО глибокі знання з окремих дисциплін, вчаться
вирішувати переважно типові завдання інженерної практики. Водночас
зазначимо, що в умовах конфлікту інтересів вони не достатньо орієнтовані на
реальну взаємодію з іншими фахівцями, за необхідності оперативно приймати
відповідальні рішення у нештатних ситуаціях за браком інформації і часу.
Комплексна інформатизація та інтелектуалізація нафтогазових промислів,
насосних

і

компресорних

станцій

магістральних

нафтогазопроводів,

нафтогазопереробних заводів – це актуальні для нафтогазової галузі інновації,
без

реалізації

яких

конкурентоспроможність

вітчизняних

нафтогазових

компаній не може бути забезпечена (Pfeffer, 2012). Такі терміни, як Smart Well –
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інтелектуальна свердловина, I-Field, Digital oil field – інтелектуальне/цифрове
родовище, міцно увійшли у виробничий обіг у нафтогазовидобувній галузі.
Під час експлуатації інтелектуальних родовищ необхідним є моніторинг
технологічних процесів на свердловинах і дистанційне керування ними з
Центру

управління

операціями

на

основі

актуалізації

геологічної

і

гідродинамічної моделей родовища в режимі реального часу. У Центрі
управління операціями працюють високопрофесійні фахівці різних профілів. Це
дає їм можливість, ґрунтуючись на результатах міжпрофесійного експертного
аналізу поточної ситуації, приймати управлінські та технологічні рішення,
використовуючи сучасні інструменти підтримки прийняття рішень, зокрема
бази даних і знань. Дистанційне керування операціями на свердловині скорочує
витрати, зменшує супутні ризики, потребує меншої кількості фахівців, зайнятих
безпосередньо на промислі, що знижує витрати на транспорт і проживання,
посилює безпеку проведення робіт (Bamford, 2014).
На сучасному нафтогазовому виробництві кваліфікація, креативність,
ерудиція, мотивація окремих фахівців не гарантують їх продуктивної
діяльності, оскільки її результативність й ефективність визначаються безліччю
чинників, у тому числі організацією і технологіями спільної міжпрофесійної
діяльності. Однак на відміну від реального виробництва навчальні плани
підготовки фахівців різного профілю у технічних університетах, на жаль, не
взаємопов’язані. Студентів готують до роботи як одноосібних виконавців, а не
як членів міждисциплінарних команд фахівців. Звідси нерозуміння того, як
“влаштована” реальна робота, непідготовленість до її усвідомленого і творчого
виконання. Саме тому роботодавці все голосніше висловлюють незадоволення
практичною складовою підготовки нинішнього покоління молодих фахівців.
Реагуючи на ці запити, понад п’ять десятиліть ІФНТУНГ здійснює
дослідження і цілеспрямовано проводить роботу з удосконалення освітніх
технологій з метою формування у випускників закладу професійних
компетенцій щодо забезпечення конкурентоспроможності й управління якістю в
нафтогазовому комплексі.
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Конкурентоспроможність як базова характеристика ринкової економіки є
комплексним поняттям, що передбачає не лише науково-технічні, як це іноді
розуміють спрощено, але також освітні, правові, податкові, фінансові та багато
інших компонентів. Особливість ІФНТУНГ полягає в тому, що наукова і освітня
діяльність університету також охоплює широке коло питань, а саме: підготовку
фахівців широкого спектра професійних напрямів, зокрема економістів,
менеджерів,

геологів,

розробників

родовищ,

переробників

вуглеводнів,

конструкторів і фахівців з експлуатації технологічного обладнання. Завдяки
цьому існує можливість системного багатоаспектного дослідження проблем
конкурентоспроможності нафтогазового комплексу, створення сприятливого
середовища для міжпрофесійного спілкування і міждисциплінарного навчання.
Формування у майбутніх інженерів-нафтовиків інноваційних професійних
компетенцій можливе лише на основі інноваційних освітніх технологій,
адекватних їх майбутньому середовищу професійної діяльності.
Якщо у ЗВТО не сформоване освітнє середовище, що моделює реальне
середовище діяльності фахівців, залучених до проєктування та експлуатації,
наприклад, інтелектуальних промислів, то майбутні інженери позбавлені
можливості оволодіти багатьма важливими професійними компетенціями:
навичками

роботи

в

інтегрованій

автоматизованій

системі

управління

технологічними процесами нафто- і газовидобування; аналізом масиву
різноманітної інформації про динамічні процеси в пласті, режимах роботи
кожної свердловини тощо. У таких фахівців недостатньо розвивається здатність
до системного бачення майбутньої професійної діяльності в її цілісності,
багатоаспектності, поетапності, взаємозв’язках, розумінні цілей. Крім того, у
них немає необхідних інструментів, тому не сформовані навички та вміння
оцінювати проєктні та управлінські рішення за кількома критеріями, вивчати
вплив рішень, що приймаються на етапі проєктування, на подальші стадії
життєвого циклу продукції, родовища.
У

складному

процесі

модернізації

освітні

завдання

вирішуються

продуктивно, якщо між ЗВТО і виробничниками постійно здійснюється обмін
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інформацією, зокрема досвідом інноваційної діяльності. У цьому переконує
досвід співпраці зарубіжних (англійських, німецьких, французьких) технічних
університетів нафтогазового профілю. Системна співпраця впливає на
забезпечення ЗВТО якісної підготовки фахівців для нафтогазової галузі,
виявляючи

шляхи

університетських

ефективного

комплексів,

що

розвитку.
стартував

Так,
у

досвід

створення

Німецькому

технічному

університеті Берліна, переконує в ефективності освітньої структури, що
охоплює не тільки різні рівні вищої професійної освіти, а й ступені середньої і
післяуніверситетської професійної освіти, а також програми додаткової
професійної підготовки (Hicks, 2017).
Наголосимо, що діяльність університетського комплексу передбачає
реалізацію ідеї неперервної освіти, забезпечуючи реципієнтам прийнятні
освітні траєкторії. Досвід функціонування нафтогазових університетських
комплексів ілюструє переваги вертикально структурованої моделі такого типу
ЗВТО:

забезпечення

максимально

широких

можливостей

академічної

мобільності для всіх суб’єктів навчання; більш повна узгодженість освітніх
програм усіх рівнів за єдиними напрямами підготовки; трансформація
лабораторної бази у великий єдиний лабораторний комплекс, в який, зокрема,
входить навчальний нафтовий промисел; додаткова можливість регулювання
пропорції тих, хто навчається за різними напрямами підготовки (очевидна
перевага

будь-якого

багатопрофільного

закладу

над

монопрофільним);

додаткова можливість підвищення кваліфікації для викладачів та молодшого і
середнього технічного персоналу

у межах єдиного комплексу; єдина

бібліотечно-інформаційна система комплексу; можливість більш раціонального
використання матеріально-технічної бази різних ступенів освіти (Сотникова,
Федотов, 2019).
Визначаючи орієнтири у підготовці фахівців, керівники ЗВТО цього
профілю вважають, що освітня робота має бути організована таким чином, щоб
забезпечувалася

індивідуалізація

навчання,

створювалися

умови

для

професійно-особистісного зростання майбутніх фахівців і функціональності
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академічних знань (Pfeffer, 2012). Це має здійснюватися відповідно до
принципів, покладених в основу діяльності ЗВТО нафтогазового профілю:
наступності, доступності, компліментарності і паралельності освіти.
Принцип наступності освіти передбачає, що кожен наступний щабель
освіти має розвивати професійну підготовку попереднього щабля одержуваної
кваліфікації. Водночас розвиток рівня освіти не завжди означає повне
поєднання спеціальностей і напрямів, вони можуть бути узгоджені, наприклад,
у рамках однієї укрупненої групи спеціальностей і напрямів або різних профілів
одного напряму вищої технічної освіти. При цьому наступність розуміють як
створення умов для індивідуалізації навчання на різних етапах освітнього
процесу.
Принцип доступності освіти забезпечує наявність гнучких схем переходу
від одного етапу навчання до другого, в тому числі за формами навчання і за
освітніми

технологіями,

в

яких

важливу

роль

відіграють

технології

дистанційного навчання. Саме можливості переходу за освітніми траєкторіями
дає можливість студенту розкрити особистісний професійний потенціал.
Додаткова можливість надається студенту щодо розкриття його потенціалу в
умовах багатопрофільного університетського комплексу. Як правило, в ЗВТО
нафтогазового

профілю

пропонується

кілька

видів

освіти

технічної

спрямованості на різних освітніх рівнях.
Згідно з принципом компліментарності освіти передбачається відкрита
взаємодія

з

потенційними

споживачами

науково-технічних

знань

і

працедавцями з метою формування цілісності в компетенціях випускника. У
ЗВТО нафтогазового профілю цей принцип розвивається на основі співпраці з
головними нафтогазовими компаніями та іншими науковими і наукововиробничими організаціями.
Принцип паралельного навчання в нафтогазовому комплексі орієнтує на
здобуття студентами додаткової під час навчання за основними освітніми
програмами.

Паралельне

навчання

здійснюється

також

у

співпраці

з

нафтогазовими компаніями. Фахівці нафтогазових компаній на базі своїх
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Центрів навчання кадрів здійснюють підготовку працівників за робітничими
професіями, затребуваними в нафтогазовій галузі.
Зрозуміло, що ці принципи управління освітньою діяльністю мають свій
“формальний” вияв: особливості виробничої практики, спеціально організована
група підготовки, узгоджені освітні програми, навчальні плани тощо. Однак
будь-який формальний вияв не зможе підвищити якість освіти без оновлення
змісту й інноваційних дидактичних підходів до реалізації освітніх програм.
В умовах модернізації системи вищої технічної освіти слід визнати
прогресивною дидактичну систему, що базується на замкнутому, спрямованому
та автоматичному управлінні освітньою діяльністю студента. “Замкнутість”
дидактичної системи означає, що моніторинг засвоєння і формування
компетенцій здійснюється безперервно, оскільки дає змогу своєчасно вносити
корективи в процес навчання. Для цього доцільно використовувати рейтингові
технології. У ЗВТО нафтогазового профілю активно використовується бальнорейтингова система оцінювання оволодіння змістом навчальних дисциплін,
оскільки вона орієнтує викладача на використання замкнутої дидактичної
системи. Навчальні досягнення студентів вносяться до автоматизованої
інформаційної системи. Комп’ютерно-інформаційна підтримка навчання, як
спосіб і метод навчання, продуктивно впливає і на мотивацію і безпосередньо
на пізнавальний процес. Крім того, через сайт університету кожен студент може
відстежити свій власний рейтинг у навчанні. Таким чином створюються
відповідні умови для автоматичного управління дидактичною системою.
Отже, дві особливості дидактичної системи (замкнутість і автоматичність)
можна задати “зовнішнім чином”, через спеціально організовану систему
управління освітнім процесом загалом. Третя особливість дидактичної
системи – спрямованість – визначає індивідуальний підхід до навчання,
врахування своєрідності студентів. Причому мова йде не тільки про
індивідуальні особливості кожного студента (здібності, рівень освіченості,
навченості і т. ін.), а й про особливості студентського віку, якому притаманне
досить складне структурування інтелекту, що відбувається дуже індивідуально і
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варіативно

(Холодная,

2002).

Спрямованість

дидактичної

системи

університетського комплексу досить важко забезпечити системою управління
освітнім процесом загалом, організаційними процедурами чи заходами.
Індивідуалізацію процесу навчання можна вирішити тільки на методичному
рівні щодо предметного змісту кожної окремої дисципліни (блоку дисциплін,
модулів). Для цього необхідний спеціально підготовлений викладач. Це
завдання набуває особливої актуальності в умовах модернізаційних процесів,
що відбуваються в системі освіти нашої держави.
Відповідно

до

дидактичної

системи

в

нафтогазових

комплексах

здійснюється підвищення кваліфікації викладачів технічних університетів і
коледжів. Програми додаткової професійної освіти “викладач” і “викладач
вищої школи”, що стали традиційними у підвищенні кваліфікації педагогічного
персоналу технічних університетів, орієнтовані на формування мобільності в
навчальній роботі викладача. Розділи з теорії і методики професійної освіти
вивчаються за програмами, враховують галузеву специфіку. В їх змісті
приділено особливу увагу врахуванню інноваційних освітніх технологій,
ефективних в системі освіти нафтогазового профілю (модульне і контекстне
навчання, практико-орієнтований підхід, інформаційні технології та ін.),
специфіки

формування

професійно

важливих

якостей

відповідно

до

компетентнісного підходу та на підготовку електронних ресурсів для
інженерної освіти, а також на організаційну культуру ЗВТО нафтогазового
профілю. Технологія методичної підготовки викладачів за своєю суттю є
“організацією самоосвіти”, оскільки базується на проєктному підході за умови
мінімального обсягу трансляційних методів навчання.
Вирішення завдань щодо управління пізнавальною діяльністю студента, які
розв’язуються в освітніх проєктах ЗВТО нафтогазового профілю, здійснюється
в системі “навчальна ситуація – контроль, що переходить в самоконтроль”.
Такий підхід дає можливість враховувати особливості розвитку студента і
творчо вирішувати завдання професійної підготовки фахівців нафтогазової
галузі.
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Здійснене дослідження уможливило обґрунтування вимог до вмінь, знань і
навичок, якими мають володіти фахівці нафтогазової галузі: вміння аналізувати,
прогнозувати, моделювати процеси нафтогазового виробництва; бажання і
здатність брати участь у науково-дослідній роботі, що рекомендуються для
глибокого освоєння в нафтогазовому виробництві; вміння проєктувати і
програмувати; здатність здійснювати комп’ютерний моніторинг нафтогазового
виробництва, а також комп’ютерний моніторинг довкілля і надзвичайних
ситуацій; здатність забезпечувати безпеку в усіх виробничих процесах; уміння
розробляти і здійснювати науковий супровід комплексних керованих (ресурсо-,
енерго-,

екоощадних)

технологій,

їх

трансферу

в

нафтопромислове

виробництво.
5. 2.

Корпоративна

культура

як

умова

підготовки

конкурентоспроможного фахівця нафтогазової галузі
Динамічність процесів у сучасному світі, швидкоплинність змін, часто
несподіваних і непередбачуваних, владно вимагають постійного відстеження
наявного стану ситуації та прогнозування її можливих трансформацій. Це
стосується як соціуму загалом, так і його окремих складових, однією з яких є
сфера культури, у тому числі її така специфічна галузь, як культура
корпоративна, організаційна. У сучасних умовах розвитку суспільства
надзвичайно великого значення надається підготовці кваліфікованих фахівців,
якість підготовки яких багато в чому залежить від корпоративної культури ЗВО.
Тому подальший розвиток корпоративної культури позитивно впливає на
ціннісно-орієнтаційні установки в компанії, стиль та методи управління,
поведінкову сферу, мікроклімат. Усе це фактично є тими культурнопсихологічними умовами, за яких здійснюється розвиток корпоративної
культури, а відтак і прогрес у діяльності закладу освіти як компанії.
У вивченні корпоративної культури та її розвитку на сьогоднішній день уже
сформувалися і чітко визначилися окремі тематичні напрями аналізу цього
феномена, створені відповідні наукові школи. Це насамперед типологізація
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організаційної культури К. Камерона, Р. Куїнна, О. Радугіна, К. Радугіна,
Ч. Хенді,

Е. Шейна;

класифікація

організаційно-психологічних

методів

дослідження Н. Макаркіна, Т. Соломанідіної, Л. Теплової; встановлення рівнів
розвитку

організаційної

становлення

та

розвитку

культури

І. Ладанова,

організаційної

і,

культури

особливо,
закладів

стосовно
освіти

–

фундаментальні та науково-методичні праці вітчизняних учених: Г. Балла,
О. Винославської, Н. Завацької, Л. Карамушки, С. Максименка, А. Шевченко та
ін. Питаннями сутності корпоративної культури, методів її діагностики
займалася когорта західних дослідників, серед яких: К. Камерон, Р. Куїнн,
Т. Пітерс, Р. Уотерман, Е.Шейн, К. Шольц та ін. Особливості корпоративної
культури освітніх організацій стали предметом дослідження Л. Карамушки,
І. Блохіної, Н. Завацької, О. Мітічкіної, Т. Койчевої та ін.
Складовим корпоративної культури і функціям, які вони виконують, їх
аналізу в поняттєво-категорійному вимірі, ступеню їх розробки, місцю та ролі
корпоративної культури в діяльності закладу освіти приділяється значна увага.
Аналіз наукових, психолого-педагогічних джерел дав можливість встановити,
що питання корпоративної культури розглядають численні дослідники як в
Україні, так і за її межами. Лише за останні п’ять років організаційній
(корпоративній) культурі присвячено більше трьохсот монографічних та
науково-методичних публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.
Увага до проблеми корпоративної культури ЗВТО нафтогазового профілю –
це теоретична і практична необхідність, що відповідає сучасним реаліям; це
парадигмальний поворот, пов’язаний з формуванням принципово нових умов
функціонування ЗВТО як самостійної конкурентоспроможної інституції, що
забезпечує сучасний рівень і якість підготовки фахівців. Формування
корпоративної культури – актуальне завдання кожної освітньої установи, яка
прагне плідного і повноцінного життя у сучасному конкурентному середовищі.
У сучасній науці накопичено вже достатньо обґрунтованих визначень суті
поняття “корпоративна культура”. Отже, корпоративна культура – це
комплексне соціальне явище, набір притаманних усім членам організації
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поведінкових норм, цінностей, уявлень і понять, які формуються всередині
організації та піддаються змінам у процесі її функціонування. Г. Товканець
(2011, с. 170) акцентує увагу на тому, що корпоративна культура визначається
злагодженістю, взаємодією (командний дух), задоволенням роботою й гордістю
за її результати, відданістю організації і готовністю відповідати її високим
стандартам, високою вимогливістю до якості праці та навчання; готовністю до
змін, викликаних вимогами часу і конкурентною боротьбою, незважаючи на
труднощі та бюрократичні перепони. Таке освітнє середовище формуватиме і
відповідні особистісні якості майбутнього фахівця.
Під корпоративною культурою, на думку Н. Наконечної (2016, с. 54),
розглядається система цінностей, традицій, норм поведінки та ритуалів,
цілеспрямовано досягнутих корпорацією, на відміну від організаційної
культури, яка складається стихійно. Примітно, що поняття “корпоративна
культура” подається як змістовно споріднений з поняттям “організаційна
культура”. У той же час “корпоративна культура”, як стверджує Н. Наконечна,
більше відповідає етимологічно і в смисловому спрямуванні структурі та змісту
діяльності ЗВО саме як корпорації.
Фахівці з організаційної психології дискутують стосовно відмінності
термінів “корпоративна культура” і “організаційна культура”, оскільки
англомовне поняття “corporate culture” перекладають двояко. Тому деякі автори
пропонують розділити їх таким чином. Організаційна культура, як правило,
вибудовується, формується й директивно культивується першими особами
організації. Така культура корелюється зі згаданою субкультурою вищого
ешелону влади. Як смислотвірний чинник організаційна культура використовує
міф

ієрархії.

формальних

Для
і

корпоративної

неформальних

культури

стосунків,

характерним

взаємодопомога,

є

узгодження

злагодженість

взаємодій різних підструктур, гнучкість реагування на ситуації, що виникають
тощо. Двигуном і мотивацією власне корпоративної культури є мета
корпоративного рівня – ідеальна модель співробітника певної галузі діяльності,
яка інтегрує в собі інтереси і вимоги різних гілок цієї галузі до психологічних
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характеристик залученого працівника. За визначенням П. Вейлла: “Культура –
це система відносин, дій і артефактів, яка витримує випробування часом і
формує у членів культурного суспільства досить унікальну загальну для них
психологію” (Вейлл, 1994, с. 27). Тобто, з одного боку, ці поняття є
психологічно спорідненими, а з другого – не тотожними. І хоча О. Єськов
вважає, що “поняття корпоративна культура та організаційна культура
взаємозамінні та ідентичні за значенням” (Єськов, 2004, с. 8), для нас
принципово

важливим

залишається

сутнісне

визначення

корпоративної

культури, яке є ключовим у дослідженні.
К. Гнезділова (2013, с. 48) розмежовує поняття “корпоративна культура” і
“соціально-психологічний клімат педагогічного колективу закладу вищої
освіти” та стверджує, що соціально-психологічний клімат віддзеркалює сучасну
корпоративну культуру ЗВО. “Вимірювання” клімату організації, за словами
М. Армстронга (2002, с. 208), виявляється спробою оцінити організацію щодо
наявності показників, які передають або описують сприйняття клімату.
Відмінність між наявними різноманітними вітчизняними і зарубіжними
методиками діагностування соціально-психологічного клімату полягає у
показниках

(категоріях),

за

допомогою

яких

він

“вимірюється”.

Так,

опитувальник Литвина і Стрингера охоплює такі категорії: структура (відчуття
щодо обмежень і свободи дій та ступеня формальності і неформальності
робочої атмосфери), відповідальність, ризик, теплота, підтримка, стандарти
(усвідомлення важливості внутрішніх і зовнішніх цілей та стандартів
ефективної

роботи),

конфлікт,

Вітчизняні

дослідники

ототожнення

вивчають

(Армстронг,

2002,

соціально-психологічний

с. 227).

клімат

за

показниками: прагнення до збереження цілісності групи, згуртованість,
контактність, відкритість, організованість, інформованість, відповідальність
тощо. Діагностування корпоративної культури організації здійснюється за
показниками, які надають загальне уявлення про її стан (наприклад, трудова
діяльність, комунікації, управління, мотивація, мораль, роль керівника та ін.).
Зарубіжні методики діагностування корпоративної культури зводяться до
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визначення її типу відповідно до запропонованої дослідниками типології
(К. Камерон і Р. Куїн; Ч. Хенді; Д. Деннісон та ін.).
На думку американського психолога Е. Шейна: “корпоративна культура –
це система базових установок, встановлених групою відкритою або розвиненою
у процесі подолання нею проблем зовнішньої адаптації та внутрішньої
інтеграції системи, що виявилась дієздатною, завдяки чому стало можливим
навчати цій системі нових членів, допомагаючи їм правильно сприймати,
оцінювати і відчувати дані проблеми” (Шейн, 2001, с. 51). У цьому
формулюванні відображено формування корпоративної свідомості всіх членів
організації, як таких, що вже тривалий час працюють в організації, так і нових її
співробітників.
У період професійного навчання в закладі вищої освіти формується
корпоративна компетенція. Це соціально-психологічна якість, що забезпечує
інтеграцію особистості в корпоративне співтовариство і передбачає мотиви,
цілі, ціннісні установки фахівця, його ставлення до майбутньої професійної
діяльності, як до цінності, потреби у формуванні своєї корпоративної культури,
прагнення до самовдосконалення, стиль і способи поведінки на основі
емоційно-вольової саморегуляції та адекватної самооцінки.
На

становлення

корпоративної

компетенції

майбутнього

фахівця

нафтогазової галузі впливає вся життєдіяльність ЗВТО, отже, її можна
розглядати як певну “субкультуру” в рамках домінуючої культури факультету
(інституту) чи ЗВТО загалом. Тому, плануючи виховну роботу, потрібно
орієнтуватися на проведення цілеспрямованої діяльності із засвоєння кращих
взірців поведінки, підтримання традицій, створення естетики повсякдення,
усвідомлення унікальності освітнього простору конкретного університету і
гордості за свій ЗВО. Така інституція – це особливе середовище, яке формує
особистість через численні гуманітарні і спеціальні курси, спілкування з
ерудованими і зацікавленими у студентах педагогами, різноманітне і змістовне
студентське життя.
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До обов’язкових елементів корпоративної культури, в тому числі і
корпоративної культури ЗВО, доцільно включити: власну ідеологію, адекватну
потребам конкретної організації; спеціально культивовані цінності, що
створюють консолідуючий ефект; корпоративну установку членів організації,
яка забезпечує її комунікаційну єдність; механізми функціонування, що
визначають

організаційний

каркас

корпоративної

культури.

Змістове

наповнення цих компонентів значно зумовлено особливостями конкретного
ЗВО (моно- і багатопрофільність, галузі підготовки, своєрідність професорськовикладацького складу і студентського контингенту, співвідношення бюджетного
і позабюджетного джерел фінансування тощо).
У наш час, коли освітня сфера України все більше тяжіє до міжнародних
освітніх набутків і підходів, заклади освіти всіх форм власності розширюють
свої міжнародні зв’язки. Основою співпраці з партнерами, спорідненими
закладами освіти, взаємодії їх організаційних культур стають загальнолюдські
цивілізаційні параметри світобачення. Складова світогляду організаційної
культури тут виступає чинником плідної співпраці. Світоглядний феномен,
таким

чином,

служить

підґрунтям

розвитку

корпоративної

культури.

Самодостатність, національна самоідентифікація, громадянська активність,
безумовно, є конгломератом цінностей організації, набутим нею в процесі її
становлення та розвитку. Але ціннісно-орієнтований підхід у діяльності
організації охоплює цілісний комплекс організаційних цінностей.
З позиції аксіологічного (ціннісного) підходу відомо декілька визначень
цього поняття. Наприклад, В. Міхельсон-Ткач пропонує таке визначення:
“Організаційні цінності – це предмети, явища і процеси, що спрямовані на
задоволення потреб членів організації і які визнаються такими більшістю членів
організації” (Михельсон-Ткач, 2002, с. 73). На думку ж А. Власової, “під
організаційними цінностями маємо розуміти набір стандартів, критеріїв,
вірувань та норм, які впливають на поведінку людей в організації” (Власова,
1997, с. 85). Хоч ці визначення текстуально не збігаються, на нашу думку, вони
доповнюють одне одного, особливо в частині поєднання ціннісного та
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поведінкового аспектів. Іншими словами, автори мимохіть, незалежно від свого
бажання, розкривають у найбільш загальній формі структуру корпоративної
культури: ціннісний і поведінковий її рівні. Це однозначне свідчення широти
підходу дослідників до явища, з чим не можна не погодитися.
До цінностей належать передусім цілі, характер внутрішніх взаємин,
орієнтованість поведінки людей, старанність, новаторство, ініціатива, трудова і
професійна етика. Ключові цінності, будучи об’єднані в систему, утворюють,
так би мовити, своєрідну філософію організації. Вона відповідає на питання,
що є для неї найважливішим. Філософія відображає сприйняття організацією
себе та свого призначення, головні напрями діяльності, створює основу
вироблення підходів до управління, упорядковує діяльність персоналу на основі
загальних принципів, полегшує освоєння вимог адміністрації, формує загальні,
універсальні правила поведінки (Вейлл, 1993, с. 129).
Існує багато підходів до змістових складових корпоративної культури. У
Е. Шейна (2001, с. 141), наприклад, такими складовими виступають три основні
елементи (рівні): артефакти, декларовані цінності, норми і поведінка персоналу.
Зазначимо, що такої ж думки дотримується і Л. Карамушка, акцентуючи увагу
на виокремленні трьох основних складників, а саме: “набір базових цінностей,
переконань, норм поведінки, які поділяються усіма членами організації”
(Карамушка, 2008, с. 23). Утім, значна частина авторів, дотримуючись
переважно зазначеної класифікації, трансформують її в дещо ширшу градацію,
пропонуючи, зокрема, п’ять складових організаційної культури: 1) світогляд як
узагальнену систему поглядів людини на світ та її місце в ньому; 2)
організаційні цінності як сполучну ланку між культурою організації і духовним
світом особистості, між організаційним та індивідуальним буттям; 3) стилі
поведінки, що характеризують працівників конкретної організації; 4) норми як
сукупність формальних і неформальних вимог, які висуває організація до своїх
співробітників; 5) психологічний клімат як відносно стійку емоційну
атмосферу, що визначає ставлення членів колективу один до одного і до праці
(Завацька, 2013, с. 21–23).
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Кожна із зазначених складових у корпоративній культурі не функціонує
окремо і не може бути ототожнена з нею загалом, оскільки відображає лише ту
чи іншу її ознаку, що враховується під час психологічної діагностики,
експерименту, психокорекції.
Корпоративна культура підготовки фахівців для нафтогазової галузі не
завжди функціонує у ЗВТО в чистому вигляді, однак її присутність необхідна. І
насамперед

тому,

що

підготовка

кваліфікованого

інженера

передбачає

формування у нього готовності входити в корпоративну культуру свого
підприємства, а також проєктувати і формувати її. Якщо студент уже в процесі
навчання у ЗВТО долучається до норм і цінностей корпоративної культури
підприємства тієї галузі, у якій він працюватиме, процес професійної адаптації
відбуватиметься простіше. Крім того, майбутньому фахівцеві буде легше
пройти конкурсний відбір на престижне підприємство, оскільки такий вибір у
більшості випадків передбачає оцінку того, наскільки кандидат “відповідає”
умовам.

Як правило,

корпоративна

культура

нафтогазової

галузі

має

регіональну специфіку, яку також необхідно враховувати у ЗВО. Однією з
функцій освітньої установи може стати її функціонування як корпоративного
університету для одного чи кількох підприємств галузі. Якщо заклад має
регіональну важливість, спеціалізується на якійсь конкретній галузі підготовки,
він цілком здатний здійснювати перепідготовку і підвищення кваліфікації
персоналу, розробляти наукові проєкти для “своїх” інституцій, створювати
банки інформаційних даних стосовно галузі, брати активну участь у
проєктуванні і формуванні корпоративної культури підприємств, розробляти
програми їх розвитку, брати участь у навчанні персоналу тощо.
Описані рівні переплітаються, утворюючи синергетичну систему, розвиток
якої відбувається через самоорганізацію. Остання здійснюється через взаємодію
формальних

і

неформальних,

упорядкованих

і

стихійних

складників

корпоративної культури на кожному з рівнів і через взаємовплив різних рівнів.
Так, конфлікт студентської групи з викладачем, що стихійно виник, веде до
пошуку

більш

ефективного

стилю

спілкування

із

студентами,

нових
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педагогічних методик і технологій; традиція, що стихійно виникла на
факультеті, спонукає адміністрацію ЗВТО до прийняття продуктивних
управлінських рішень.
Корпоративна ідеологія як елемент корпоративної культури становить
собою “раціонально обґрунтовану систему ідей”, на думку К. Мангейма (1994,
с. 97), що визначає розвиток закладу вищої освіти-корпорації, а також
свідомість і поведінку його членів. Ідеологія передбачає наявність стратегічних
ідей,

що

стосуються

соціокультурної

місії,

корпоративної

філософії

університету загалом, що конкретизуються на різних рівнях: студентів,
викладачів, адміністрації ЗВО, інститутів, факультетів і кафедр. Це можуть бути
ідеали-цілі, базові уявлення студентів і викладачів: про колектив, його
формальну і неформальну структуру, про “хороший” ЗВО, “ідеального”
викладача, “ідеального” студента, “ідеального” ректора, про способи вирішення
конфліктів, прийняття рішень, бажаний стиль спілкування, мотиви діяльності та
інше. Корпоративна ідеологія обов’язково має відображати специфіку ЗВО і
висувати унікальні ідеї, “ноу-хау”. Одна і та сама ідеологія може бути
ефективною в одному ЗВО і не знаходити застосування в іншому.
Ураховуючи специфіку Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу як закладу, що, з одного боку, працює на нафтогазову
галузь та орієнтований на підготовку інженера-нафтовика з урахуванням
соціального замовлення суспільства, а з іншого – як ЗВТО з яскраво вираженим
профілем підготовки, в якості “філософії” ЗВТО має бути визначене
“педагогічне проєктування підготовки фахівців нафтогазової галузі” та
“інженерна педагогіка”, спрямовані на вирішення виховних завдань, з
переважанням

методів

непрямого

педагогічного

впливу

(конструктивна

маніпуляція, гумор тощо).
Варто наголосити на тому, що адміністрація ЗВТО корпоративну ідеологію
не повинна одверто нав’язувати: це має бути ідеологія, природно сформована на
основі потреб, інтересів, цінностей і установок студентів і викладачів, уміло
спрямована на підвищення конкурентоспроможності ЗВТО. Корпоративна
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ідеологія постійно перебуває в русі, змінюється, наповнюється новими
змістами, що їх диктує швидкозмінне життя; у цьому проявляється її
інноваційна спрямованість – постійний пошук ефективніших ідей. Синергетизм
корпоративної ідеології полягає в тому, що, виникнувши на одному з рівнів
корпоративної культури (наприклад, на рівні окремої кафедри), вона підштовхує
розвиток інших рівнів. Корпоративна ідеологія обов’язково має бути
збалансованою, представляючи діалектику інтересів держави (якщо ЗВО
державний), адміністрації ЗВО, викладачів і студентів, а також різних
структурних підрозділів.
Основу корпоративної культури становлять базові цінності, виразниками
яких є зовнішні атрибути: ритуали, символи, традиції, знаки, девізи тощо.
Аналіз базових цінностей як вітчизняних, так і зарубіжних організацій показує,
що консолідуючий ефект забезпечують такі цінності, як професіоналізм,
компетентність, самореалізація, ініціативність, відповідальність, гнучкість,
колективізм (уміння працювати в команді), креативність, здоровий спосіб
життя. Такі цінності треба цілеспрямовано культивувати.
Корпоративна культура кожного конкретного ЗВО має свій особливий набір
цінностей, які відображають її унікальність. Так, у великих університетах з
розвиненою експериментальною, матеріально-технічною базою, науковими
школами

системотвірними

є

цінності,

пов’язані

з

орієнтацією

всієї

університетської спільноти (включаючи студентів, аспірантів, викладачів) на
наукові

досягнення

світового

рівня

(наприклад,

університет).

У

ролі

системотвірних виступають також специфічні цінності галузі підготовки
(наприклад, у процесі підготовки фахівців нафтогазової галузі системотвірними
можуть бути цінності завзятості, мужності, вміння жити і працювати у
спартанських умовах).
Корпоративні цінності ЗВО передбачають баланс власне організованих
(ЗВО як самостійної організації), соціальних (відображених у державній
освітній політиці), галузевих (галузі підготовки), професійних (цінності
професійної педагогічної

спільноти), соціально-групових (студентства і
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викладачів як соціальних груп) і особистісних цінностей, а також баланс
“великих” і “малих” цінностей, цінностей корпоративної культури окремих
кафедр, факультетів і загальноуніверситетських цінностей.
Корпоративні цінності можна культивувати тільки за наявності відповідної
установки членів організації, що знаходить вияв у наявності у них певних
якостей і особистісних рис. До них доцільно віднести духовну свободу, що дає
змогу планувати успіх кожного члена ЗВО, довіру, креативність, інноваційну
активність у поєднанні із здатністю дотримуватися певних правил гри, волю та
енергію,

відповідальність,

адекватну

рефлексію

і

самооцінку,

конкурентоспроможність зовнішню і внутрішню, інтерес до загальної динаміки
розвитку ЗВО, зацікавленість у ньому, високу мотивацію досягнень, можна
навіть сказати, певну амбіційність у поєднанні з колективізмом; любов і
цікавість до своєї справи. Якщо у окремих членів організації ці якості
недостатньо розвинені, їх необхідно цілеспрямовано формувати, адже без них
неможлива корпоративність. Наприклад, компетентний фахівець за відсутності
довіри не може принести необхідної користі колективу.
У проєктуванні корпоративної культури фахівця нафтогазової галузі варто
враховувати: 1) соціальні цінності демократичного суспільства: свобода, вибір,
гуманізм, рівність, відкритість, кооперація, згода; 2) соціальні цінності,
продиктовані переходом до ринкових відносин: конкурентоспроможність,
мобільність; 3) галузеві особливості нафтогазової галузі: орієнтації на
майбутню продуктивну професійну діяльність, готовність до самореалізації,
уміння чітко і грамотно управляти нафтогазовим обладнанням, технікою у
нормальних та екстремальних умовах, постійно стимулювати виконання
науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт у цих галузях,
бути конкурентоспроможними та професійно надійними, орієнтація на фізичну
підготовленість, колективізм (уміння працювати в команді), мобільність,
відповідальність; 4) цінності, що відображають специфіку професійної
підготовки фахівців нафтогазової галузі: здоровий спосіб життя, підвищена
відповідальність за результати праці, суворі вимоги до професійних знань,
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умінь та навичок, висока відповідальність під час прийняття рішень в умовах
дефіциту часу; 5) цінності студентської спільноти: спілкування, свобода,
матеріальне
відображені

благополуччя
в

та

ін.;

гуманістичній

6)

цінності

педагогічної

спільноти,

парадигмі:

гуманізм,

педагогічній

демократичність, орієнтація на особистість того, кого навчають, творчість; 7)
особистісні

цінності

членів

ЗВТО:

самореалізація,

самоутвердження,

самовдосконалення у професійній сфері, життєве благополуччя тощо (Kasuba,
Vohra, Vohra, 2006, с. 143). Роль наявності цих складових у професійній
діяльності сучасних інженерів нафтогазової галузі зростає з підвищенням рівня
складності й автоматизованості виробничих функцій, швидкою модифікацією
параметрів сучасної техніки, за динамічних змін умов пошуків і видобутку
нафти і газу та можливостей адекватного пристосування людини до машини як
штучного інтелекту. З цих причин професійна підготовка фахівців означеної
галузі потребує більш глибокої інтеграції та взаємоузгодженості у процесі
вивчення

професійно

орієнтованих

дисциплін,

а

формування

фахових

компетентностей як операціоналізована мета навчання не має заважати побудові
їх цілісного наукового світобачення на засадах уже відкритих людством
природничих констант.
Необхідність

побудови

сильної

корпоративної

культури

технічного

університету в сучасних умовах зумовлена її провідною роллю у формуванні
конкурентоспроможного бренду, що виступає перевагою в конкуренції на
локальному і глобальному ринках освітніх послуг. Корпоративна культура ЗВТО
спонукає потенціал інтелектуальної і духовної енергії майбутніх фахівців
нафтогазової галузі орієнтуватися на реальне втілення поставлених цілей,
забезпечує формування морально-етичних цінностей та професійно значущих
якостей.
Визначальними в корпоративній культурі є її функціональні складові, такі
як ціннісно-світоглядні та поведінкові, що виконують інтегративну, адаптаційну,
управлінсько-організаційну та стильову функції, висвітлення механізму прояву
яких у діяльності ЗВТО виступає однією з ключових засад.
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5.3. Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі на основі
випереджувального підходу
Новий технологічний етап розвитку української економіки зумовлює
необхідність визначення інноваційних завдань для базових галузей економіки,
до яких входить і нафтогазова. Відповідно до цільового сценарію прискореного
технологічного розвитку країни на довготермінову перспективу передбачається
науково-технологічний “стрибок” розвитку нафтогазової галузі. Її ключовими
напрямами стануть такі: здійснення радикальної технологічної модернізації;
формування глобально конкурентоспроможних компаній; формування власної
науково-технологічної основи для економічного зростання і підвищення
конкурентоспроможності; розширення застосування цифрових технологій;
запровадження проривних технологій видобутку, переробки нафти і газу;
подолання структурної залежності від імпорту технологій; успішного створення
нових високоефективних матеріалів (Карп, Єгер, Зарубін, 2006).
Залежно від умов і ступеня розробленості родовищ, якості вуглеводневих
ресурсів, повноти технологічного циклу регіональний нафтогазовий комплекс
має

особливості

розвитку.

З-поміж

основних

пріоритетів

у

розвитку

нафтогазового комплексу України виокремлено такі: удосконалення технологій
видобутку надважкої нафти, глибока переробка тяжких нафтових залишків,
видобуток і переробка бітумів, створення нових якісних матеріалів на основі
нафтових бітумів, розширення асортименту нафтохімії.
Перспективні напрями розвитку нафтогазової галузі визначають зміни
характеру професійної діяльності, оскільки такий розвиток відбувається прямо
чи опосередковано під впливом науки, техніки, виробництва. Сучасний інженер
нафтогазової галузі забезпечує безпечне й ефективне функціонування чинних і
нових технологічних процесів, володіє навичками використання нових наукових
методів та інформаційних технологій під час їх дослідження та реалізації,
здатний до творення інновацій, оцінювання і впровадження інноваційних ідей,
економічно грамотний, удосконалює організацію й управління виробництвом.

330

У сучасних умовах принципово важливим є формування в системі освіти
нового

покоління

професіоналів

сучасної

інженерії,

підготовлених

до

використання нових підходів у вирішенні проблем, здатних генерувати нові
знання, розробляти, впроваджувати й управляти інноваціями. Тому в період
масштабної

науково-технологічної

трансформації

наукомістких

галузей

промисловості України зростає роль випереджувальної професійної підготовки
майбутніх інженерів нафтогазової галузі.
Кадровий потенціал компаній проривного розвитку нафтогазової галузі
України формує система випереджувальної професійної підготовки фахівців
для нафтогазового комплексу. Її мета визначається специфікою стану і
перспектив розвитку нафтогазового комплексу й полягає у формуванні
компетентних, прогностично та інноваційно орієнтованих кадрів, здатних
належно забезпечити нарощування потужностей в нафтохімії і нафтопереробці,
швидку зміну технологій, реалізацію енерго- і ресурсозберігаючих технологій,
перехід

на

альтернативні

випереджувальної

джерела

професійної

вуглеводневої

підготовки

дає

сировини.

можливість:

Система
проводити

моніторинг потреб галузі в кадровому забезпеченні на середньострокову і
далекострокову перспективу; ефективно використовувати освітній, науковометодичний та інноваційний потенціал освітніх установ для вирішення
пріоритетних завдань інноваційного розвитку нафтогазової галузі; розвивати і
впроваджувати фундаментальні і прикладні наукові розробки в практичну
діяльність, спрямовану на підвищення ефективності функціонування і розвитку
галузевих компаній і сфери бізнесу; розробляти і реалізовувати спільні
програми як учасники галузевої системи, яка забезпечує розвиток кожного з
них, і спрямований на інноваційне удосконалення науково-технологічного
потенціалу нафтогазової галузі; здійснювати пошук, розробку, формування і
розвиток

ефективних

форм

співпраці

з

міністерствами,

відомствами,

керівниками компаній у сфері кадрового забезпечення, впровадження нових
освітніх технологій та інформаційних систем; створювати сучасну виробничу
базу для проходження виробничих практик; забезпечувати професійне
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зростання наукових і науково-педагогічних працівників; заохочувати інвестиції
для зміцнення фінансової основи наукових досліджень та освітнього процесу на
всіх його щаблях.
Основними функціями системи випереджувальної професійної підготовки
фахівців

для

нафтогазової

професійно-адаптивна

галузі

виявляються:

прогностична,

соціально-адаптивна,

інноваційно

орієнтувальна,

саморозвивальна і самостворювальна.
Ефективність реалізації системи випереджувальної професійної підготовки
фахівців для нафтогазової галузі забезпечується системною цілеспрямованою
спільною діяльністю суб’єктів науки, виробництва та освіти нафтогазового
сектора України.
У цьому процесі доцільно враховувати, що нові стратегічні горизонти
розвитку компаній нафтогазового комплексу визначають появу підвищених
вимог до рівня підготовки інженерів. До них належать такі: здатність
розроблення і впровадження інновацій; володіння передовими технологіями
аналогічних

виробництв;

готовність

до

поліфункціональної

діяльності;

готовність до професійної мобільності; готовність до освоєння нових професій;
високий рівень технічної комунікації іноземною мовою; здатність до
випереджувальної технічної креативності; здатність працювати в міжнародній
команді; володіння ІТ для цифровізації та інформатизації виробництв; проєктна
та управлінська компетентність (Емельянова, Журавлева, 2017).
З урахуванням результатів вивчення сучасного стану підготовки фахівців
нафтогазової галузі нами виявлено проблеми у змісті та організації освітнього
процесу, які гальмують інноваційний розвиток. До основних причин, які
знижують ефективність випереджувальної підготовки нафтовиків, віднесено:
– недостатній рівень технологічної проєктної підготовки абітурієнтів ЗВО;
– недостатня оперативність оновлення змісту професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі;
–

недостатність

використання

інтерактивних

методів

навчання

в

освітньому процесі, які дають змогу ефективно розвивати управлінські,
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комунікативні компетенції, активізувати професійне самоусвідомлення і
формувати професійні навички;
– необхідність удосконалення якості технологічного безперервного
навчання;
– потреба постійного вдосконалення ресурсного забезпечення освітнього
процесу;
– відсутність системних міжнародних контактів технічних університетів зі
світовими технологічними лідерами;
– потреба підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на
сучасних виробництвах.
Своєчасне оновлення змісту і розроблення нових освітніх програм
підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують випереджувальний характер
освіти порівняно з технологічним розвитком виробництв (Новиков, 2000). Це
принципово важливо для забезпечення конкурентоспроможності підприємств
нафтогазової галузі.
Розвиткові

інноваційної

спрямованості

у

формуванні

технічної

креативності сприяє насамперед вивчення таких дисциплін, як “Інноваційні
технології виробництва моторних палив” і “Сучасні процеси підготовки і
переробки нафти”. Готовність майбутніх фахівців до поліфункціональної
діяльності у нафтогазових компаніях формується освітніми курсами “Світові
нафтогазові корпорації”, “Структура сучасних нафтогазових підприємств”,
“Міжнародні корпорації в умовах глобалізації і національна безпека”,
“Геополітика

нафти

і

газу”,

“Управління

інноваційними

проєктами

і

програмами нафтогазової галузі”.
Випереджувальна підготовка магістрів за напрямом “Нафтогазова справа”
неодмінно має забезпечуватися програмами багатопрофільної магістратури:
проєктний

профіль,

дослідницький

профіль,

технологічний

профіль,

управлінський профіль. З огляду на високий рівень міжнародної інтеграції
нафтогазового виробництва для забезпечення універсальності і відповідності
рівня освіти загальновизнаним міжнародним стандартам у підготовці фахівців,

333

доцільно передбачати міжнародне оцінювання якості вищої технічної освіти
нафтогазового профілю.
Ефективним способом вирішення проблеми інноваційного ресурсного
забезпечення випереджувальної підготовки є мережеве навчання. Інтеграція
ресурсів організацій-партнерів за пріоритетними напрямами галузевого,
міжгалузевого і регіонального розвитку сприяє підвищенню якості освіти,
допомагає готувати персонал, що володіє унікальними компетенціями, здатен
впроваджувати кращі взірці вітчизняних і зарубіжних практик в освітній
процес.
Поширеними мережевими формами взаємодії технічних університетів з
нафтогазовою галуззю стають цільова контрактна підготовка фахівців,
організація

філіалів

університетських

кафедр

чи

базових

кафедр

на

підприємствах і в наукових інституціях, інноваційна організація виробничих
практик, створення бізнес-інкубаторів, технополісів, малих інвестиційних
підприємств, корпоративних центрів. Наявність мережевих науково-освітніх і
виробничих партнерів дає змогу технічним університетам успішно вирішувати
проблеми підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на
сучасних виробництвах.
Важливими умовами випереджувальної підготовки фахівців нафтогазової
галузі є розширення освітнього простору і швидкий обмін найновішою
глобальною науково-технічною інформацією. Організація поліпартнерського
міжнародного освітнього середовища сприяє оперативному коригуванню цілей і
завдань, гнучкості, варіативності навчально-виховного процесу (Guravleva et al,
2017).
Партнерство з провідними зарубіжними профільними університетами
забезпечує: відповідність змісту підготовки передовим науковим досягненням і
технологічним розробкам; необхідність умов академічної мобільності студентів
і професорсько-викладацького складу завдяки системі грантів; розроблення
спільних освітніх програм; стимулювання розроблення спільних науково-
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дослідницьких і науково-освітніх проєктів; ініціювання створення міжнародних
освітніх альянсів.
Взаємодія
інтенсивному

з

науково-дослідними

обміну

галузевими

науково-технічною

інститутами

інформацією;

сприяє:

долученню

до

міжнародних альянсів; організації та участі у спільних науково-дослідницьких і
науково-освітніх проєктах; організації спільних дослідницьких лабораторій.
Співпраця з провідними міжнародними інтегрованими компаніями дає
шанс: створювати базові кафедри технічного університету та організовувати
виробничу практику студентів; забезпечити умови первинної професійної
діяльності студентів; організувати спільні дослідницькі лабораторії.
Міжнародні профільні мережеві асоціації і спільноти сприяють створенню
міжнародних інформаційних мереж; формуванню міжнародних освітніх
альянсів; міжнародному визнанню кваліфікації випускників (міжнародна
акредитація).
Отже, системне і своєчасне вирішення проблем випереджувальної
підготовки інженерів активно сприяє досягненню мети випереджувальної
освіти і створює можливості для забезпечення підприємств нафтогазової галузі
високопрофесійними

фахівцями,

здатними

реалізовувати

завдання

інноваційного технологічного розвитку галузі.
Безперервність професійної освіти споріднена з принципами єдності і
наступності у підготовці, гнучкості і прогностичності навчання.
Періодичність і послідовність проходження працівниками різних видів,
форм навчання, їх етапність і поєднання встановлюються підприємством з
урахуванням власних інтересів працівника і виробничої необхідності. Цим
забезпечується безперервність навчання, досягаються конкретні освітні цілі і
випереджувальний характер підготовки на кожному етапі. Згідно з принципом
єдності

і

наступності

кожний

наступний

етап

виявляється

логічним

продовженням попереднього та забезпечує можливість подальшого навчання,
передбачає розширену сферу використання працівників з урахуванням
майбутніх технологічних і структурних змін на підприємстві. Посилення вимог
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до змісту та організації навчання із переходом слухача на наступний етап має
знаходити адекватне відображення у використанні в освітньому процесі
активних форм та інтенсивних технологій навчання (Пазюра, 2014, с. 413).
Під час навчання мобільних фахівців система професійної підготовки сама
зобов’язана ставати мобільною. Принцип гнучкості уможливлює швидку
реакцію на зміни у вимогах до інженерів, відповідним чином оперативно
оновлювати зміст, форми і методи підготовки. Підготовка фахівців для
нафтогазової галузі передбачає послідовне і поетапне навчання на основі
цілісності цілей, завдань, функцій, технологій навчання, структури, змісту
навчального матеріалу, що надають гнучкості та актуальності всьому процесу
навчання з випереджувальним відображенням дійсності.
Професійний розвиток персоналу уможливлює його підготовку до
виконання нових виробничих завдань, сприяє переведенню на нові посади,
вдосконаленню стандартних компетенцій. Водночас професійне навчання
орієнтується не тільки на завдання сьогодення, а й на майбутнє, на стратегічні
потреби галузі. Багато технічних фахівців, які працюють у галузі виробничих
технологій, проходять навчання у компанії шляхом ротації у межах одного виду
роботи. У такий спосіб вони проходять у прагматичному сенсі випереджувальну
професійну підготовку із запровадженням нових виробничих технологій.
Дотримання принципу випередження підготовки необхідне у зв’язку із
зростанням

наукомісткості

виробництва,

інтеграцією

техніки,

зміною

виробничої структури, автоматизацією обладнання і запровадженням гнучких
технологій і виробничих систем, зміною структури підприємства – перехід до
виробництва “перспективної” продукції. Це уможливлює обґрунтування
стратегії розвитку підготовки інженерів нафтогазової галузі, дає змогу
запропонувати методологічні й теоретичні засади створення гнучких освітніх
структур.
Основні умови випереджувальної професійної підготовки виявляються в
наявності фундаментальної первинної підготовки, зв’язках із безперервною
професійною

освітою

і

професійним

самовизначенням,

диверсифікації
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підготовки, готовності до динамічної адаптації в умовах змін виробничого
середовища. Випереджувальна професійна підготовка знаходить відображення
в розвитку адаптаційних здібностей людини.
Вважаємо за необхідне наголосити на гуманістичних засадах підготовки
інженерів нафтогазової галузі, які потребують врахування індивідуальних
потреб у навчанні, психолого-педагогічних і фізіолого-медичних особливостей
фахівця. Гуманістичний підхід передбачає створення умов для соціалізації,
професіоналізації і персоналізації особистості майбутнього інженера. У
підготовці

європейських

інженерів-нафтовиків

навчання

спрямоване

на

реалізацію мрій фахівців стосовно власної кар’єри. В іншому разі професійна
кар’єра втрачає свою привабливість, зникає мотивація для подальшого
професійного

розвитку,

що,

безумовно,

негативно

позначається

на

продуктивності праці. З цієї причини перспектива професійних амбіцій
особистості має розглядатися як мотиваційний механізм для підвищення
ефективності праці.
Зазначимо, що система випереджувальної професійної підготовки дає
можливість: проводити моніторинг потреб галузі в кадровому забезпеченні на
середньострокову і далекотермінову перспективу; ефективно використовувати
освітній, науково-методичний та інноваційний потенціал освітніх установ для
вирішення пріоритетних завдань інноваційного розвитку нафтогазової галузі;
розвивати і запроваджувати фундаментальні і прикладні наукові розробки в
практичну діяльність, спрямовану на підвищення ефективності функціонування
і розвитку галузевих компаній і сфери бізнесу; розробляти і реалізовувати
спільні програми в межах учасників регіональної системи, яка забезпечує
розвиток кожного з них, і спрямований на інноваційне удосконалення науковотехнологічного потенціалу нафтогазової галузі; здійснювати пошук, розробку,
формування і розвиток ефективних форм співпраці з міністерствами,
відомствами,

керівниками

компаній

у

сфері

кадрового

забезпечення,

впровадження нових освітніх технологій та інформаційних систем; створювати
сучасну виробничу базу для проходження виробничих практик; забезпечити
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професійне

зростання

наукових

і

науково-педагогічних

працівників;

заохочувати інвестиції для зміцнення фінансової основи наукових досліджень
та освітнього процесу на всіх його щаблях.
Сучасна освіта нафтогазового профілю – це не тільки сума знань, а й
основа психологічної готовності людини до безперервності у накопиченні цих
знань, їх оброблення та вдосконалення під час передачі професійних знань,
умінь, культури, моральних цінностей від одного покоління до наступного.
Доцільним у цьому зв’язку стає налагодження особливих психологічних
взаємин на підприємствах між керівництвом і працівниками різних ланок,
працівниками і педагогічним персоналом, керівництвом компанії та сім’єю
працівника.

Дослідження

показують,

що

програми внутрішньофірмової

підготовки сприяють розвитку професійних комунікативних навичок, що
позначається на створенні добрих взаємовідносин на робочому місці. Фахівці
рішучіше беруть на себе відповідальність та ініціативу у вирішенні завдань
виробництва (Hynes, 1996). Подібна практика позитивно позначається на
атмосфері у робочих групах і в компанії загалом. Навіть робоче місце
перетворюється

на

стимулююче,

енергозаряджаюче

мікросередовище,

породжує дух співпраці у досягненні одної мети – виробництво якісних товарів
і послуг (Пазюра, 2014, с. 415). Це сприяє загальнокультурному і професійному
розвитку інженера, і в кінцевому підсумку – підвищенню ефективності та
конкурентоспроможності компанії.
Принцип наступності професійної підготовки в різних ланках освіти
передбачає забезпечення наступності у змісті, безперервності раніше здобутих
знань і самоосвіти. Цей принцип реалізується шляхом запровадження
об’єктивної системи контролю підготовки інженерів нафтогазової галузі,
взаємодією системи підготовки із закладами початкової, середньої та вищої
професійної освіти. Така наступність гарантує ефективну взаємодію всіх
елементів однієї системи безперервної професійної підготовки. Заслуговує на
увагу заохочення закладів професійної освіти різних рівнів до підготовки
персоналу з відривом від виробництва.
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Принцип мобільності полягає в здатності інженерів нафтогазової галузі до
швидкої професійної адаптації в умовах науково-технічного прогресу, різних
форм організації праці, реструктуризації підприємств.
Принцип диверсифікації забезпечує розширення освітніх програм за
трьома класифікаційними ознаками: рівнем (для працівників, керівників,
службовців),

змістом

кваліфікації),

(базова

способами

підготовка,

реалізації

перепідготовка,

освітніх

послуг

підвищення
(формальний,

неформальний, інформальний, самоосвіта).
Принцип

доступності професійної підготовки уможливлює отримання

навчання працівником, незалежно від професії, типу працевлаштування, віку,
величини компанії.
Специфічні

принципи

підготовки

інженерів

нафтогазової

галузі

забезпечують орієнтацію цілей, змісту, форм і методів навчання фахівців на
реалізацію соціально-економічних завдань професійного навчання виробничого
персоналу та дають змогу вирішувати конкретні виробничі завдання. Принцип
розвитку креативності, технічного мислення, навичок раціоналізаторської
діяльності, самоосвіти сприяє організації професійного навчання з урахуванням
вимог зовнішнього та внутрішнього ринків праці, навчанню під конкретне
робоче місце. Принцип виховання економічної культури, підприємництва,
соціальної активності, творчості допомагає забезпечувати високий рівень
загальнокультурної та професійної підготовки кваліфікованих фахівців.
Отже, визнання знань і компетенцій стратегічними ресурсами зумовило
необхідність

розроблення

нових

підходів

до

керування

знаннями

як

матеріальними активами. Обґрунтування та уточнення принципів професійної
підготовки фахівців нафтогазової галузі допоможе підвищити якість підготовки,
оптимізувати форми і методи організації освітніх програм, розвинути загальні
теоретико-методичні засади виховання кваліфікованих працівників у системі
професійної освіти. Дотримання зазначених принципів є важливою умовою
модернізації

підготовки

фахівців

нафтогазової

галузі,

спрямованої

інноваційний розвиток потенціалу економічно активного населення.

на
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Випереджувальний освітній процес передбачає використання нових
педагогічних технологій, методів і форм. Інтерактивні методи навчання є
ефективним механізмом розвитку здатності до інноваційної поліфункціональної
діяльності. Розвиток науково-дослідницьких компетенцій, які передбачають
спроможність подальшої комерціалізації здобутих результатів забезпечує
організація роботи студентів у багаторівневих проєктних групах, діяльність
яких спрямована на вирішення викликів в нафтогазовій галузі, організовується
за тематикою підприємств і виконується на базових кафедрах і за тематикою
досліджень спільних лабораторій з провідними компаніями. Багаторівневі
проєктні групи можуть мати ієрархічно-варіативний склад: викладач – магістр –
бакалавр – старшокласник; викладач – магістр – старшокласник; керівниквикладач – бакалавр – старшокласник; керівник-викладач – магістр – бакалавр;
керівник-магістр – бакалавр; керівник-аспірант – магістр – старшокласник
(Журавлева и др., 2018, с. 56).
Перед реципієнтами в таких командах доцільно ставити різнорівневі
завдання, а саме: пошук джерел і добір необхідної інформації про підприємства
нафтогазової галузі, про склад речовин, зокрема хімічний, сфера застосування
продуктів

реакції,

лабораторній

ознайомлення

установці

та

з

методикою

використання

роботи

принципів

на

аналізу

конкретній
на

ній.

Старшокласники зрозуміло набувають лише навички у вирішенні і постановці
завдань наукового дослідження. Реципієнти, починаючи працювати в проєктній
групі, вступають у ЗВТО з усвідомленням власних подальших наукових
пошуків у своїй команді і часто продовжують розпочатий дослідницький
проєкт.
Завдання, які вирішують бакалаври: здобуття практичних навичок
проведення експеримента у сфері професійної спрямованості, використання
технічних засобів для вивчення об’єктів дослідження (спостереження,
контролю, вимірювання), поетапний аналіз наукової літератури. Магістрам під
силу складніші завдання: набуття практичних навичок для підтвердження
теоретичних положень (закономірності, закони, залежності), проведення

340

дослідів відповідно до технічного завдання компанії-партнера чи керівника. До
речі, саме магістри можуть узяти кураторство над усією проєктною групою.
Аспіранти, очолюючи проєктну групу, набувають досвіду керівництва усією
командою, вирішують управлінські завдання, відповідають за професійні
результати кожного члена групи.
Результатом роботи проєктної групи очікувано стає проєкт, який спільно
презентують

на

факультеті,

де

експертами

виступають

представники

підприємств, демонструють статті в наукових журналах. Кожний член групи
індивідуально бере участь у різних університетських, міських, всеукраїнських і
міжнародних науково-практичних конференціях і конкурсах.
Ураховуючи

високий

рівень

міжнародної

інтеграції

нафтогазового

виробництва для забезпечення універсальності і відповідності рівня освіти
загальновизнаним міжнародним стандартам у підготовці фахівців, актуально
проводити міжнародну оцінку якості освіти.
5.4. Перспективи підготовки інженерів нафтогазової галузі у контексті
євроінтеграції
Успішний розвиток сучасних нафтогазових компаній значною мірою
залежить від можливості передбачити майбутні тенденції у світовому бізнесі та
розробити стратегії розвитку підприємств на основі прогностичного бачення.
Тому підготовку майбутніх фахівців для нафтогазової галузі в ЗВТО України
доцільно здійснювати відповідно до випереджувального підходу з урахуванням
світових тенденцій підвищення ролі університетської підготовки фахівців як у
контексті змін глобального та національних ринків праці, так і різноманітних за
масштабами та характеристиками чинників.
Найвагомішими зовнішніми чинниками, які впливають на перспективи
розвитку системи професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі, є:
глобалізація економіки, що супроводжується посиленням академічної і трудової
мобільності; зміни в економічному та соціальному житті; поява інноваційних
технологій, які змінюють виробничий процес; старіння багатьох професій та
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необхідність їх модернізації на основі появи нових; економічна криза та
зростання безробіття в її умовах. Внутрішні чинники охоплюють: доступність і
поширення вищої освіти, і, відповідно, заміщення фахівців середньої ланки
фахівцями з вищою освітою; негативні демографічні тенденції.
В

Україні

створення

системи

високоякісної

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі є викликом сьогодення. Варто зазначити, що для
ефективного функціонування такої системи її структурні елементи мають
відповідати один одному, адже кінцевий результат залежить від рівня
відповідності дій керівництва, викладачів і слухачів. Проведене дослідження
показало,

що

у

зарубіжних

країнах

професійне

навчання

дорослого

працездатного населення виокремлено в окрему систему, яка охоплює навчання
зайнятих громадян і функціонує на основі спеціально розробленої законодавчої,
управлінської та методологічної бази. Отже, подальший розвиток професійної
підготовки

фахівців

нафтогазової

галузі

в

Україні

потребує

науково

обґрунтованої державної політики.
Підготовка та підвищення кваліфікації документально оформляється за
стандартами підприємства та інших нормативно-правових актів, розпоряджень і
методичних

документів,

розроблених

на

основі

законодавства

країни,

рекомендацій галузевих міністерств і становить багаторівневий освітній
комплекс, діяльність якого спрямована на навчання, подальше підвищення
професійної кваліфікації та забезпечення високої ефективності, якості та
надійності роботи фахівців нафтогазової галузі.
З-поміж ключових причин, які стримують розвиток професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі, можна назвати: застосування традиційних методів
навчання, які мають репродуктивний характер і не орієнтують реципієнтів на
постановку і вирішення творчих завдань; недостатня підготовка викладацького
складу до інноваційних змін у змісті й методах навчання; недоліки в організації
навчання на основі андрагогічного підходу; швидке старіння науковометодичних матеріалів і навчальної літератури в умовах стрімкого науковотехнічного прогресу; недосконалість нормативно-правового забезпечення;
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недостатньо налагоджене соціальне партнерство між урядовими, освітніми
закладами та нафтовими і газовими компаніями; недостатня інформаційна
забезпеченість потреб учасників ринку праці; відсутність або незначні спроби
компаній щодо виховання корпоративної культури; слабкі мотиваційні і
фінансові механізми для безперервного професійного вдосконалення фахівцями
власних компетенцій та заохочення працедавців до навчання працівників
нафтогазової галузі.
Звернемося до зарубіжного досвіду формування стратегічних партнерських
відносин.

Концепція

“потрійної

спіралі”

професора

Стенфордського

університету Г. Іцковича передбачає тісну взаємодію трьох складових (гілок
образної спіралі): органів влади (центральної та місцевої), бізнес-структур та
університетів. Налагодження співпраці між підприємствами нафтогазового
комплексу та ЗВО, науковими установами. З огляду на те, що більшість із
організацій мають державну форму власності, вважаємо неправомірною
орієнтацію на двовимірну модель. Більше того, на сучасному етапі зарубіжні
науковці вже обговорюють переваги та приклади реалізації “чотиривимірної”
моделі у вигляді формування партнерської взаємодії “університети-бізнесвлада-громадськість”. Сучасні моделі свідчать на користь розширення меж
співпраці та налагодження ділової співпраці науково-педагогічних і наукових
працівників та здобувачів вищої освіти не тільки з представниками бізнесу, а й
громадськості

за

підтримки

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у
різних галузях економіки (Крихівська, 2018).
В основу моделі “потрійної спіралі” Г. Іцковича покладено такі ключові
положення: 1) розвиток економіки знань в умовах взаємодії влади, суб’єктів
господарювання та закладів вищої освіти спричиняє зростання ролі ЗВО як
суб’єкта продукування нових знань; 2) зростання значення дослідницьких
інноваційних університетів посилює активізацію відносин між ЗВО, з одного
боку, та державою і бізнес-структурами, з іншого; результатом такої взаємодії є
інноваційна діяльність; 3) доповнюючи свої традиційні функції, учасники
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взаємодії частково перебирають на себе функції інших ланок з метою
досягнення оптимального результату. При цьому сучасний дослідницький
інноваційний університет виступає не лише джерелом кадрів і знань, а бере
активну участь у формуванні інноваційних підприємств для комерціалізації
результатів науково-дослідної діяльності та здобутої освіти.
Досліджуючи модель потрійної спіралі, Г. Іцкович (Etzkowitz, 2008)
розглядає

її

як

цілісну

систему

складових

(інституційні

середовища

університету, бізнес і держава та їх учасники), взаємозв’язків між ними
(співпраця, спільне лідерство, взаємозамінюваність та розбудова мережі) та
функцій, притаманних кожному з учасників співпраці (виробництво знань,
продукування інновацій, забезпечення взаємодії). Університет може частково
виконувати роль підприємства, допомагаючи створювати фірми і забезпечуючи
трансфер технологій. Водночас він не може виступати у ролі реального
підприємства. У свою чергу, промислові підприємства можуть утворювати
підрозділи, що забезпечують освітній процес і здійснюють наукові дослідження
за університетським принципом, але вони не можуть бути ЗВО, бо їхня ключова
місія і діяльність є дуже віддаленою і різниться від університетської
(Романовський, 2012, с. 37).
З огляду на це, досліджуючи нинішній стан взаємодії освітнього, наукового
та виробничого сектору економіки, варто погодитись із думкою науковців
В. Геєця та В. Семиноженка (2006), які обстоюють функціонування освітніх,
наукових та бізнес-структур у паралельних площинах. Отже, постає потреба
пошуку напрямів зближення сфер виробництва, освіти та науки.
Тим часом освітні, наукові та підприємницькі структури нафтогазового
сектору функціонують паралельно, без тісної взаємодії. Ось чому основною
метою реалізації стратегії партнерських відносин має стати гармонізоване
зближення виробництва, освіти і науки для досягнення взаємних цілей та
власне

забезпечення

стратегічної

нафтогазового комплексу.

стійкості

суб’єктів

підприємництва
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Підсумковим етапом розвитку стратегічних партнерських відносин є
створення інноваційних одиниць. Такий процес довготривалий, тому їх
формування має здійснюватися як результат реалізації стратегії партнерських
відносин, що є однією із складових функціональних стратегій. О. Крихівська
(2018, с. 54) запропонувала стратегію партнерських відносин розглядати як
генеральний план дій підприємства щодо формування та провадження
партнерських відносин із освітніми та науковими структурами, що визначить
форми і напрями, методи і способи, ресурси та кроки формування співпраці, які
забезпечать досягнення стратегічних цілей взаємодії. Основою формування та
реалізації стратегії партнерських відносин є спрямування потенціалу структуручасників взаємодії на досягнення синергетичного ефекту, який забезпечується
на основі кооперації ресурсів, інформації, досвіду, баз даних, використання
спільної інфраструктури, кваліфікації та навичок персоналу.
На практиці ініціаторами партнерських відносин можуть бути промислові
підприємства, ЗВО та наукові установи, керівництво яких усвідомлює
необхідність орієнтації на інноваційну модель розвитку та всі переваги активної
взаємодії

з

партнерами

інтелектуальними

шляхом

ресурсами,

обміну

створення

фінансовими,
різних

матеріальними,

організаційних

форм

інноваційного типу тощо.
З метою формування прогностичного обґрунтування розвитку вищої освіти
нафтогазового профілю, зокрема розвитку стратегічних відносин між сферами
виробництва, освіти та науки в Україні звернемося до зарубіжного досвіду
взаємодії бізнесу з освітніми та науковими установами.
В умовах “економіки знань” розуміння того, що зміни в системі підготовки
фахівців є основою майбутнього економічного і соціального розвитку,
спонукали до більш активного втручання держави в сферу вищої освіти.
Основні напрями розвитку ЗВО визначав ринок праці, що за підтримки уряду
потребував добре підготовленої висококваліфікованої робочої сили. Відповідні
зміни в системі вищої освіти закріплювалися законодавчим шляхом: “Акт про
реформування вищої освіти” в Швеції (Образование в Швеции: уроки для
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жизни, 2018), “Loi d’Orientation” (Кананыкина, 2007) у Франції та ін. У
результаті активного впливу держави на діяльність ЗВО невідворотно постала
потреба їх співпраці із бізнес-структурами. Зокрема, нововведення стосувалися
питань фінансування, оскільки передбачалася жорстка економія бюджетних
коштів і активізація пошуку зовнішніх джерел фінансування. Це привело до
розширення адміністративних структур систем вищої освіти, що утворюють
своєрідні “мезо-адміністрації” такі, як Комітет по грантах університету,
Національна

рада

у

Великій

Британії,

Збори

ректорів

Німеччини,

університетська Рада в Норвегії та ін. (Филиппов, 1998).
Крім того, в західноєвропейських країнах вища освіта розглядається як
один із найважливіших стимулів впровадження інновацій. Особливо характерно
для

ЗВО,

об’єднаних

зі

структурами

бізнесу

(корпораціями,

152

підприємствами) у так звані інноваційні ланцюжки (Dasgupta, Gupta, Sahay,
2011, с. 261).
Виокремимо основні характеристики, притаманні ЗВО в країнах Європи.
1. Незмінність ЗВО: як і в перших середньовічних університетах Болоньї,
Парижа та Оксфорда, вищу освіту розглядають як соціальну систему, основним
видом діяльності якої є управління знаннями (Kerr, 1982, с. 12).
2.

Авторитетність

та

впливовість

професорського

складу:

вибір

спеціалізованих сфер і методів досліджень залежить від якості академічного
складу.
3. Принцип організації, за якого поле діяльності визначається сферою
наукових знань: саме сфери наукових знань виступають фундаментом, без якого
вища освіта існувати не може. На основі цього принципу сформована типова
організаційна структура ЗВО, що передбачає спеціалізацію і взаємодію всіх
елементів. Фахівці певних наукових напрямів формують наукові групи для
спільних досліджень. Така організаційна фрагментація пояснює високий рівень
адаптивності інституцій вищої освіти західноєвропейських країн. Тут під
адаптивністю варто розуміти здатність об’єднувати і роз’єднувати одні сфери
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знань та відповідні їм елементи без порушення цілісності інших (Clark, 1983,
с. 186).
4. Дифузія влади в процесі прийняття рішень: вища освіта стає
федеративною

системою

з

відносно

автономними

департаментами

та

відділеннями, кафедрами і факультетами, що діють на зразок невеликих
суверенних держав і переслідують власні інтереси, протилежні вимогам влади
(Clark, 1983, с. 267). Доцільно зазначити, що будь-які спроби зовнішнього
державного контролю влади над діяльністю ЗВО зазнавали невдач, оскільки
західноєвропейські університети підтримували та підносили свої традиції,
успадковані ще з періоду середньовіччя. Тому в умовах детальної регламентації
виникав ризик розчарування представників університетських спільнот у
наукових дослідженнях, що трактувалося як нездатність вивчати те, чого від
них потребує професійна компетенція. Обтяжені повсякденною діяльністю,
вони втрачали інтерес до нових досліджень, а також до самих інновацій в науці.
Зазначимо, що економіка, заснована на знаннях, потребує формування
багатогалузевих мережевих організацій, що беруть участь в різних аспектах
господарського процесу. В зарубіжних країнах таким структурам надається
потужна фінансова підтримка. Водночас це зумовлює необхідність здійснення
ретельного моніторингу спрямування та використання державних інвестицій, а
також вивчення найбільш перспективних сфер взаємодії бізнес-структур і вищої
освіти. Співпраця бізнесу та університетів є запорукою результативності
технологічних інновацій та надання бізнесу нових форм конкурентних переваг.
Основними вигодами такої співпраці, згідно з європейським досвідом
можна назвати (Lambert Review of Business-University Collaboration, 2003):
прискорення розвитку регіональної і національної економіки; фінансування з
відносною

свободою

використання

коштів;

можливість

реального

впровадження розроблених ідей; доступ до високотехнологічного обладнання;
можливість заохочення і стимулювання працівників шляхом преміювання та
призначення стипендій.
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Результат взаємодії – стимулювання всієї освітньої системи не тільки до
навчання і досліджень (як основної сфери діяльності), а й до плідної участі в
консультуванні, проведенні тренінгів, здійсненні досліджень за цільовими
замовленнями комерційних фірм і наданні підтримки їх повсякденній роботі.
Як показує зарубіжний досвід, ті ЗВО, які виявляють пасивність і не беруть
участі у взаємодії з бізнес-структурами, перебувають у кризовому стані. Вони
втрачають джерела фінансування, втрачають авторитет в очах громадськості та
еліти, позбавляються перспектив участі в міжнародній науковій та освітній
співпраці. Знижується можливість успішного працевлаштування випускників
цих ЗВО, що приводить до відтоку потенційних абітурієнтів.
Розглянути переваги та можливості плідної співпраці бізнес-структур і
вищої освіти, можна на прикладі Великої Британії. Зокрема, Університет
Манчестерського інституту науки і технологій (The University of Manchester
Institute of Science and Technology), при якому створено Північний дослідний
центр аерокосмічних технологій та Університет Ланкастера, де знаходиться
Міжнародний союз з охорони навколишнього середовища, заснований для
просування знаннєвомістких видів бізнесу в сфері природоохоронних послуг і
технологій (Афонин, 2004).
Хороші перспективи відкриваються і перед “Північно-Західною асоціацією
університетів”, спільна робота в межах якої допомогла сформувати простір
“інформаційного посередництва” з метою застосування практичних досягнень
вищої освіти в бізнес-процесах, а також забезпечення доступу комерційних
фірм до інформаційних ресурсів освітніх установ. Створена єдина база даних,
яка орієнтує користувачів щодо різних спеціалізацій і напрямів роботи системи
вищої освіти в цьому регіоні.
Найуспішнішим

проєктом

встановлення

стратегічних

партнерських

відносин бізнесу і наукової спільноти у Великій Британії можна назвати
Товариства Фарадея. Вони являють собою розгалужену мережу організацій, що
охоплюють фірми, торгові асоціації, дослідні бюро, університети. Основна мета
цих інституцій – забезпечення максимального обміну науково-технологічною
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інформацією, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності британської
промисловості на світових ринках та економічного процвітання країни.
Товариствам Фарадея надається підтримка і урядовими агентствами: загальний
обсяг щорічних вкладень в дослідження становить понад 100 млн фунтів
стерлінгів (Афонин, 2004).
Доцільно згадати Інноваційний фонд вищої освіти (ІФВО), який на
конкурсній основі надає університетам фінансування. Отже, ЗВО мають
можливість створювати спеціалізовані офісні майданчики для проведення
зустрічей і координації зусиль. Проводиться централізація маркетингових
досліджень та надання освітніх послуг і консультацій, шляхом фінансової
підтримки заохочується створення нових фірм на засадах технологічних
новацій, а також навчання студентів основ підприємницької активності.
Розглянемо основні види співпраці бізнес-структур і ЗВО, характерні для
західноєвропейських країн: дослідні проєкти, партнерство в публікації
результатів наукових досліджень; практична діяльність в галузі використання
патентів і авторських прав; трансфер знань і технологій за допомогою обміну
студентами і викладачами між університетами та підприємствами; створення
дочірніх підрозділів корпорацій, а також утворення нових фірм як своєрідних
інкубаторів нових наукових розробок і бізнес-моделей (Рисин, 2009).
Відзначаючи успішність західноєвропейських країн у сфері взаємодії
бізнес-структур і вищої освіти, доцільно наголосити, що водночас існує чимало
проблем у цій галузі. Насамперед це стосується людського фактору. Через різні
особливості діяльності бізнесових структур та вищої освіти мислення
підприємців і науково-педагогічних працівників має певні відмінності. Зокрема,
багато вчених і викладачів не можуть працювати “в ритмі” бізнесу. Негативний
вплив спричиняє і різне ставлення до часових рамок досліджень. Увага бізнесструктур зосереджується на термінах і результатах, а університетська – на
дотриманні всіх передбачених регламентів, навіть якщо це позначиться на
кінцевому результаті.
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Університети є інституціями закритого типу і мають складну внутрішню
структуру. Бізнес-партнери часто не уявляють, як функціонує той чи інший
підрозділ ЗВО, де знаходиться потрібний їм “центр експертизи”, що відповідає
за реалізацію конкретних проєктів (Куренной, 2011). Така розпорошеність часто
приводить до необхідності довгих і трудомістких погоджень, перш ніж почати
спільну роботу. Тільки подолання зайвого бюрократизму і скорочення
проміжних процедур здатне сформувати ефективний механізм співпраці
установ вищої освіти з бізнес-структурами.
Перешкодою для взаємодії ЗВО та бізнес-структур є особливості
внутрішньої культури університетів, згідно з якими першочерговими є
викладацька та дослідницька робота. Швидкий результат та отримання
прибутку не є серед найважливіших завдань, що суперечить цілям діяльності
комерційних фірм.
Отже,

огляд

особливостей

досвіду

співпраці

бізнес-структур

та

університетів зарубіжних країн дав змогу зробити такі висновки: бюрократичні
формальності у ЗВО перешкоджають розвитку співпраці; перевага у співпраці
надається прикладним дослідженням; компетентність підвищує рівень розвитку
партнерських

стосунків;

університети,

що

взаємодіють

із

бізнесом,

відзначаються активністю і популярністю. Особливості організації освітнього
та наукового простору в Україні значно відрізняються від науково-освітньої
системи зарубіжних держав.
Для України характерними є певні інституціональні особливості, пов’язані
із виокремленням науково-дослідної діяльності в окремі наукові інституції –
академії, інститути, а також те, що в академічних і галузевих НДІ, наукових
підрозділах ЗВО накопичена значна кількість інноваційних наукомістких
розробок і проєктів наукової продукції, готової до реалізації, які роками
очікують свого впровадження, що може актуалізуватися завдяки тісній взаємодії
освітніх і наукових структур в системі підприємницького типу. У наші дні
нагальною потребою для ЗВО є співпраця з бізнес-структурами. До цього
процесу треба підходити з максимальною обережністю, враховуючи можливі
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негативні наслідки. Головним принципом партнерства має стати “розвиток при
збереженні”: прагнення запозичити у кожної зі сторін взаємодії найбільш
вигідні риси, зберігши фундаментальні основи власної діяльності.
Дуальна освіта є новаторською формою співпраці. Дуальна освіта, яка
реалізується за допомогою дуальної системи, передбачає просторове та часове
поєднання теоретичного курсу в ЗВО із практичною підготовкою на
підприємстві (установі, організації). Тривалість практичного навчання значно
перевищує мінімальне, передбачене нормативними документами з організації
освітнього процесу, а здобувачем вищої освіти є, як правило, працівник
підприємства. Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і
бізнесу та широко розповсюджена за кордоном, зокрема у Німеччині, Австрії,
Швейцарії. Згідно з дуальним принципом навчання студенти під час стажування
на підприємствах складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що працюють на
підприємствах, беруть активну участь у формуванні переліку дисциплін та
змісту і структури освітніх програм у ЗВО.
Згідно з німецьким досвідом дуальну систему професійного навчання слід
розглядати як взаємодію двох самостійних в організаційному і правовому
відношенні носіїв освіти, що здійснюється відповідно до законодавства з
професійного навчання. Ця система передбачає два різні навчально-виробничі
середовища, а саме приватне підприємство та державну професійну школу, що
взаємодіють для досягнення спільної мети.
На думку німецького педагога В. Грайнерта, функціональними критеріями
дуальної системи професійної підготовки є такі (Greinert, 1995, с. 21):
– потреба між кількістю працівників і здобувачів вищої освіти регулюється
ринком праці. Якщо підприємства пропонують певні професії, то вони
керуються законними державними нормами;
– носієм професійного навчання є підприємство. Та процес професійної
підготовки організується за державними законодавчими нормами і підлягає
прямому або непрямому державному контролю;
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– якість професійних кваліфікацій передусім має відповідати вимогам
підприємства, а водночас зумовлюються вимогами держави, профспілок та
Союзу фахівців;
– кошти на професійну освіту за дуальною системою вносяться переважно
підприємствами, також можливе фінансування з боку різних фондів і часткове
державне фінансування;
– рівень систематизації професійної підготовки відповідає потребам
держави, суспільства і залежить від фінансування.
Безумовно, такий спосіб організації підготовки фахівців забезпечує
зростання рівня практичних навичок, формування і розвиток ключових
компетенцій, що сприяє підвищенню ефективності професійної діяльності.
Результати такої співпраці впливають на збалансування попиту і пропозиції на
ринку праці.
Використання досвіду дуальної системи освіти Німеччини в Україні
потребує апробації. Перші кроки щодо впровадження моделі дуального
навчання зроблено. В 2018 р. Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Концепція
побудована на німецькому досвіді дуальної форми здобуття освіти та висвітлює
основні положення щодо її впровадження у систему вітчизняної вищої освіти.
Отже, на основі проведеного дослідження актуальних форм співпраці та
зарубіжного досвіду взаємодії освітніх, наукових і виробничих структур,
наголосимо на необхідності зближення українських ЗВО, науково-дослідних
установ і підприємницьких структур, оскільки і установи вищої освіти, і
науково-дослідні

інститути,

і

бізнес-структури

потребують

співпраці.

Університети прагнуть отримати додаткові джерела фінансування і можливості
практичної перевірки результатів досліджень, а комерційним структурам
необхідні кваліфіковані фахівці та новітні наукові розробки, що забезпечать їх
переваги в умовах конкурентної боротьби.
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На основі результатів здійсненого аналізу обґрунтуємо науково-методичні
рекомендації та пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки
інженерів нафтогазової галузі в Україні.
Енергетична безпека країни – сфера прямої відповідальності держави.
Україна не може допустити залежності паливно-енергетичного комплексу від
іноземних технологій та іноземних фахівців. Це означає, що створення в країні
могутнього науково-освітнього центру, що генерує вітчизняні ноу-хау в сфері
геології, нафтогазовидобутку і нафтогазотранспорту, переробки нафти і газу,
нафтогазохімії, сервісу, що забезпечує галузь кваліфікованими фахівцями
нафтогазової справи шляхом занурення освітнього процесу в активну науководослідну діяльність, є завданням першорядної важливості.
Підготувати кваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі можливо за
умов створення відповідної інфраструктури для безперервної професійної
підготовки. Це передбачає спільні дії на рівні держави, підприємств і людини.
Вважаємо, що забезпечення безперервної професійної підготовки інженерів для
нафтогазової галузі відповідно до актуальних потреб економіки і суспільства,
гнучкість у реагуванні на соціально-економічні зміни можна досягти за умов
реалізації комплексних заходів.
На рівні держави:
– законодавче забезпечення розвитку нафтогазової галузі та підготовка
відповідних нормативно-правових актів щодо розвитку системи неперервної
освіти фахівців цієї галузі;
–

обґрунтування

теоретичних

та

організаційно-методичних

засад

соціального партнерства у підготовці інженерів нафтогазової галузі для
координації зусиль бізнесу, освіти та держави у підготовці кваліфікованих
фахівців. Уряд має координувати та проводити діалог між відповідними
сторонами – учасниками професійної освіти та вищої освіти, запроваджувати
національні

та

урядові

організації,

сприяти

розвитку

мережі

різних

нафтогазових інституцій та асоціацій, нафтових і газових компаній, закладів
системи освіти і професійної підготовки. Соціальне партнерство уможливить
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створення гнучкої моделі професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі
на основі поєднання корпоративної підготовки та диверсифікованої освіти у
ЗВТО нафтогазового профілю;
– запровадження національної інформаційної системи ринку праці з метою
забезпечення доступу громадян до актуальної інформації на ринку праці, яка
містила б відомості щодо наявних вакансій, можливості професійної підготовки
і визнання кваліфікації, досліджувала тенденції на ринках праці та перспективи
його розвитку, забезпечувала зв’язок між державними та приватними службами
працевлаштування,

посилювала

внутрішню

координацію

діяльності

Міністерства палива та енергетики України, Міністерства соціальної політики,
регіональних

служб

і

всеукраїнських

центрів

працевлаштування.

Інформаційний ресурс має надавати відомості щодо можливостей здобуття
професійної підготовки, оцінювання та визнання кваліфікацій в Україні. Така
система потребує запровадження сучасних форм професійної орієнтації і
консультування з питань розвитку кар’єри та її нормативних, інформаційних,
інституційних і методичних механізмів, в тому числі підготовки експертів,
створення спеціальних служб, використання Інтернет-ресурсів, поширення
моделей організації профорієнтаційної роботи на основі міжвідомчої взаємодії,
розвитку спеціалізованих закладів профорієнтаційної спрямованості (різних
форм власності), активізації державно-приватного партнерства;
– розширення повноважень галузевих рад національного, міжрегіонального
та регіонального рівнів та органів самоврядування, професійних освітніх
організацій з метою проведення аналізу потреб у навичках і кваліфікаціях
фахівців для нафтогазової галузі, узгодження замовлення на підготовку
інженерів у регіонах з потребами галузі, розвитку моделей та обсягів навчання
на робочому місці. Це сприятиме розвитку засад децентралізації, інформаційної
відкритості

у

керуванні

системою

професійної

підготовки

фахівців

нафтогазової галузі;
– посилення зв’язку між кваліфікацією та результатами академічної освіти.
Діяльність експертів нафтогазової галузі має спрямовуватися на те, щоб зміни у
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промисловості висвітлювалися у змісті навчання, рівнях і методах проведення
кваліфікаційних іспитів;
– оновлення чинного класифікатора професій відповідно до потреб ринку
праці та сучасних світових тенденцій у нафтогазовій галузі;
– систематичне вивчення тенденцій на ринку праці для забезпечення
відповідної підготовки фахівців для нафтогазової галузі;
– в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг надавати підтримку тим
нафтогазовим компаніям, які пропонують і реально забезпечують якісну
професійну підготовку; в такий спосіб набуватиме поширення культура
організації, що навчається.
На рівні підприємств:
– вивчення, узагальнення і поширення прогресивних і конструктивних ідей
досвіду зарубіжних країн з професійної освіти і навчання фахівців для
нафтогазової галузі;
– ставлення працедавців до професійної підготовки фахівців як до
необхідного

й

водночас

перспективного

капіталовкладення

з

метою

забезпечення сталої конкурентоспроможності нафтогазових компаній;
– співпраця ЗВТО нафтогазового профілю з нафтогазовими компаніями
якнайкраще сприяє реформуванню освітньої галузі, цілком відповідає курсу
держави до енергонезалежності та здатна її пришвидшити;
– чіткий розподіл між ЗВТО та професійною підготовкою працівників на
виробництві;
– перетворення нафтогазових компаній на організації, що навчаються, а
робочого місця – на основну складову системи неперервної професійної освіти;
– творче втілення ідей неперервної професійної освіти і навчання, що
створює

можливості

для

реалізації

загальноосвітніх,

соціокультурних,

економічних, адаптаційних та інших важливих функцій у повсякденній
життєдіяльності індивіда;
– створення комплексу умов для мотивації кожного фахівця нафтогазової
галузі до професійного розвитку. Це потребує реального збільшення інвестицій
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у найцінніший актив компанії – виробничий персонал, розробка матеріальних
винагород, моральних і матеріальних заохочень для працівників – відмінників
навчання і тих, хто постійно навчається; створення умов для участі нафтовиків
у програмах професійної підготовки та самоосвіти; підтримка незалежних
добровільних намагань фахівця до розвитку своїх професійних якостей;
– формування механізмів гнучкого планування підготовки фахівців для
нафтогазової галузі з урахуванням потреб ринку праці в кількості та якості
виробничого персоналу. Розроблення поточних і перспективних планів
професійного навчання фахівців нафтогазових компаній; вдосконалення
статистичної звітності з професійного навчання фахівців на виробництві, аналіз
результатів та оцінювання ефективності роботи з професійного навчання
фахівців;
– організація професійного навчання фахівців нафтогазових компаній
згідно з умовами угод з технічними університетами та іншими компаніями
нафтогазової галузі; забезпечення професійної підготовки на робочому місці
для майбутніх фахівців нафтогазової галузі як важливої умови поліпшення
переходу від університету до місця праці і підвищення гнучкості ринку праці;
розвиток системи інтернатури, за програмою якої студенти ЗВТО нафтогазового
профілю одержують практичну підготовку в нафтогазових компаніях із
подальшим працевлаштуванням;
– розвиток структури, змісту і технологій професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі з урахуванням потреб зовнішнього і внутрішнього ринків
праці

та

соціально-економічного

розвитку,

що

зумовлює

необхідність

поглибленого викладання предметів, зміст яких тісно пов’язаний з професіями
нафтогазової галузі; забезпечення наступності у програмах ЗВТО нафтогазового
профілю і підготовки виробничого персоналу нафтогазових компаній з метою
гнучкого врахування змін у нафтогазовій галузі;
– забезпечення професійної підготовки фахівців нафтогазових компаній,
що давала б змогу реалізуватися в іншій компанії, підвищувати мотивацію
працівників і поглиблювати цікавість до нових завдань. Виховання креативності
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фахівців як важливої умови корпоративної конкурентоспроможності; розвиток
важливих в інформаційному суспільстві навичок володіння іноземною мовою,
розуміння підприємництва, соціальних навичок, інформаційних технологій;
– постійне оновлення і розширення навчально-методичної і матеріальнотехнічної бази професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі;
–

підготовка

пропозицій

щодо

професійного

навчання

фахівців

нафтогазової галузі для врахування в колективних угодах нафтогазових
компаній;
– надання рівних можливостей для професійного навчання фахівців
нафтогазової галузі різних типів працевлаштування незалежно від масштабів
нафтогазових компаній; розвиток низьких за витратами та ефективних за своїм
змістом методів неперервної професійної освіти і навчання, в тому числі
дистанційних форм;
– підготовка інженерів згідно з кваліфікаційними вимогами до фаху
“професійний інженер” авторитетних міжнародних організацій (FEANI, APEC,
WA, IPEA), що займаються сертифікацією інженерів-професіоналів та
акредитацією інженерних освітніх програм, відповідно до Міжнародної угоди із
сертифікації професійних інженерів (IPEA), узгоджених і затверджених
стандартів щодо присвоєння статусу “Міжнародний професійний інженер
IPEA”;
– забезпечення взаємодії та співпраці між членами робочих команд і
фахівцями нафтогазових компаній сприятиме обміну інформацією, розвитку
інформальної освіти, накопиченню корпоративних знань;
–

емоційне

заохочення

до

професійної

підготовки

фахівців

для

нафтогазової галузі, що формує відкриту позитивну систему взаємин у
виробничому колективі;
– встановлення постійного взаємозв’язку закладів освіти і підприємств
нафтогазового профілю, що забезпечує оптимізацію стилю управлінської
діяльності.
На рівні закладів вищої технічної освіти:
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– організація освітнього процесу з урахуванням результатів наукових
досліджень

на

основі

випереджувального

підходу,

стратегії

розвитку

нафтогазової галузі, динаміки змін на ринку цієї галузі таким чином, щоб
забезпечувалася

індивідуалізація

навчання,

створювалися

умови

для

професійно-особистісного зростання майбутніх фахівців і функціональності
академічних знань;
– створювати необхідні умови для розвитку академічної мобільності
студентів і професорсько-викладацького складу;
– відбір, структурування та систематичне і своєчасне оновлення змісту
освітніх програм з урахуванням специфіки нафтогазової галузі, перспектив її
розвитку, динаміки змін на ринку послуг цієї галузі;
– трансформація лабораторної бази університету в єдиний науковонавчальний лабораторний комплекс, в який, зокрема, входить навчальний
нафтовий промисел;
– додаткова можливість підвищення кваліфікації для викладачів і
допоміжно-технічного персоналу у межах єдиного комплексу; створення
необхідних умов для перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців
нафтогазової галузі шляхом створення гнучких модульних короткотермінових
програм

для

інженерів-нафтовиків

міжнародного

рівня

з

урахуванням

зростаючих вимог ринку праці й нових потреб галузі;
– здійснення навчання майбутніх фахівців нафтогазової галузі за дуальною
формою здобуття освіти, що передбачає узгоджену взаємодію освітньої та
виробничої сфери, задля подолання розриву між теорією і практикою, освітою й
виробництвом та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів цієї
галузі;
– залучення провідних фахівців нафтогазової галузі до проведення
практичних занять зі студентами як в університетах відповідного профілю, так і
на підприємствах;
– на основі системного підходу упровадження принципів неперервної
професійної

освіти,

корпоративної

освіти,

наступності,

доступності,
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компліментарності і паралельності освіти в освітні стандарти, освітні програми
й навчальні плани;
– розвиток співпраці професорсько-викладацького складу технічних
університетів з відповідними організаціями на міжнародному рівні з метою
обміну інформацією і досвідом, уніфікації педагогічної термінології в освіті
нафтогазового профілю, що сприятиме й дасть змогу здійснювати з більшою
точністю й методичною обізнаністю порівняльний аналіз формальної та
неформальної освіти різних країн;
– проведення навчально-методичних та науково-практичних круглих
столів, семінарів, конференцій, форумів з проблем нафтогазової галузі з метою
забезпечення дієвої системи інформування про чинні освітні стандарти, освітні
програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики та розповсюдження цих
документів.
На індивідуальному рівні:
– самоосвіта, професійний саморозвиток, усвідомлення важливості
неперервної освіти як основної можливості поліпшення якості життя;
– активна життєва позиція фахівця нафтогазової галузі у прагненні до
постійного професійного зростання для підвищення конкурентоспроможності
на ринку праці; активна участь у програмах професійної підготовки та
самоосвіти;
–

підвищення

професійного

рівня

фахівця

нафтогазової

галузі

інформальними засобами, встановлення доброзичливих взаємин у співпраці з
колегами для досягнення спільної мети – підвищення продуктивності
нафтогазових компаній та обміну професійною інформацією і досвідом.
Висновки до п’ятого розділу
Темпи сучасних змін настільки високі, що сьогодні можна цілком
обґрунтовано вести мову про нову глобальну проблему сучасності – проблему
людини у швидкозмінному світі. Одна з важливих стратегічних цілей системи
вищої освіти нафтогазового профілю полягає в тому, щоб своєчасно підготувати
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фахівців до нових умов, які несе стрімке близьке майбутнє. Конструктивною
ідеєю в цьому плані є ідея випереджувальної підготовки фахівців. Ця ідея
логічно випливає з філософської тези щодо принципової необхідності
випередження

буття

свідомістю

в

період

глобальних

трансформацій

цивілізаційного розвитку, в зв’язку з чим актуалізується принцип інтеграції,
який зумовлює розвиток варіативних інтеграційних процесів у корпоративній
освіті: багатовимірна взаємодія суб’єктів виробництва, освіти і науки єдиної
галузевої спрямованості; інтеграція форм і методів навчання, теорії і практики;
суб’єктна інтеграція. Розвиток варіативних інтеграційних процесів забезпечує
системну цілісність і динамічність кадрової політики, а також реалізацію на базі
підприємств інноваційних освітніх програм. Організація корпоративної освіти
на основі принципу інтеграції зумовлює її позиціонування як достатньо
складного,

багатокомпонентного,

культурного

процесу,

діалектично

взаємопов’язаного з регіональними ринками праці та освітніх послуг.
Пошук найраціональніших шляхів вирішення проблеми підвищення якості
корпоративної освіти фахівців для нафтогазової галузі в Україні не буде
довершеним, якщо ігнорувати логіку її розроблення за кордоном, оскільки
інтеграція освітньо-дослідної діяльності ЗВО з діяльністю виробництва за
кордоном чітко виявляється в переосмисленні змісту освітньої діяльності,
зближенні її з дослідницькими проєктами фірм, корпорацій, заохоченням цих
фірм до участі у семінарах ЗВО, колоквіумах і конференціях, проєктуванні
освітніх програм і навчальних планів, що сприяє підвищенню якості вищої
освіти загалом.
Однак в Україні, на відміну від зарубіжних країн, поки не спостерігається
суттєвого взаємопроникнення вищої технічної школи і промисловості, радше
можна помітити тільки початковий етап цього процесу, ініційованого вищою
школою. Промислові підприємства здебільшого інерційно надаючи перевагу
традиційному шляху розвитку, не висловлюють явного бажання зближуватися,
не

враховуючи

певних

виробництв

спеціалізації

регіонів,

що

цілком

пояснюється тим, що будь-яке зближення передбачає вияв додаткових зусиль і
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ресурсів з обох сторін. За таких умов вищій технічній школі слід зайняти
домінуюче становище в усьому спектрі кадрових і наукових потреб
виробництва, надаючи тим самим своєрідний кредит з упевненістю, що у разі
успіху, всі витрати окупляться майбутніми доходами. Іншими словами, вищій
технічній школі на сучасному етапі доцільно інвестувати формування нової
якості

інтелектуального

нафтогазових

капіталу

підприємств,

і

науково-технологічного

оскільки

рівень

розвитку

потенціалу

нафтогазового

виробництва України випереджує рівень розвитку вищої технічної освіти.
З огляду на зарубіжний досвід корпоративної культури в підготовці фахівця
нафтогазової галузі, зазначимо, що його використання в українській системі
вищої технічної освіти можливе за реалізації таких умов: практичної
зацікавленості влади об’єднаної територіальної громади, району, міста, області,
уряду в підтримці інноваційного процесу, в розвитку науки і підприємництва, в
розширенні експортних можливостей, розвитку ринкових структур в регіоні;
врахуванні специфіки і особливостей української системи корпоративної освіти;
трансформації традиційного університету в університет інноваційного типу;
забезпечення

ЗВТО

диверсифікованими

ефективною

системою

фандрейзингу;

джерелами

розроблення

фінансування

та

науково-методичного

інструментарію з вивчення зарубіжного досвіду корпоративної професійної
освіти; здійснення інтеграції освіти, науки та управлінської діяльності для
забезпечення професійного становлення компетентних фахівців нафтогазової
галузі; надання можливості підприємцям-початківцям постійно перебувати в
університетському освітньому середовищі, мати доступ до наукової бази,
інформаційних

фондів,

якими

професорсько-викладацького

володіють

складу

університети;

використовувати

готовності

зарубіжний

досвід

підготовки фахівців нафтогазової галузі в українській системі освіти;
розробленні і введенні в дію більш ефективних механізмів стимулювання
професійно-педагогічної діяльності викладачів, які здійснюють підготовку
фахівців нафтогазової галузі; організації цільової підготовки викладацького
складу

з

оволодіння

зарубіжними

інноваційними

педагогічними

та
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інформаційними технологіями, формами і методами активного навчання; зміні
ролі викладача залежно від рівня самостійності студента; створенні галузевих
навчально-виробничих центрів; здійсненні системи моніторингу та оцінки
результатів

підготовки

фахівців

нафтогазової

галузі

з

використанням

зарубіжного досвіду, необхідного для її коригування.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в таких
публікаціях автора: Тимків, 2017а, Тимків, 2017b, Tymkiv, 2018d, Tymkiv, 2019a.
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ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів наукового пошуку з проблеми професійної
підготовки фахівців для нафтогазової галузі в технічних університетах України
дало підстави для таких висновків:
1. Вивчення вітчизняних і зарубіжних літературних і документальних
джерел, а також досвіду професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі
уможливило

їх

систематизацію

за

такими

напрямами:

організаційно-

економічний, що розглядає теоретико-методичні проблеми підготовки фахівців
нафтогазової галузі в умовах цифрового суспільства; соціально-економічний,
який виявляє важливість підготовки і професійного розвитку фахівця, знання і
компетенції визнаються економічно цінним активом для нафтогазових
підприємств,

а

внутрішньофірмова

конкурентоспроможності

компаній

підготовка
цієї

галузі,

є

необхідною

створенням

умовою

потужного

внутрішнього ринку праці, зниження плинності виробничого персоналу;
філософський, що досліджує вплив етичних концепцій на особистісний
розвиток

інженера-нафтовика;

психологічний,

що

характеризується

мотиваційно-потребовою спрямованістю, інтелектуальними, комунікативними
здібностями, уміннями, компетенціями, спрямованістю емоційно-вольових
зусиль на розв’язання

виробничих завдань, професійного розвитку, адаптації

та самоактуалізації особистості; культурологічний, відповідно до якого
корпоративна культура є чинником впливу на інноваційність виробничого
персоналу нафтогазової галузі та його неперервне професійне зростання,
визнається соціокультурним явищем сучасності. На основі здійсненого аналізу
доведено, що проблемі професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в
Україні досі не приділяється належної уваги, саме це спричинило її вивчення
переважно в економічному та соціально-педагогічному контекстах.
Виявлено напрями впливу глобалізаційних та євроінтеграційних процесів
на розвиток освіти нафтогазового профілю в нашій державі, зокрема:
переорієнтація світового співтовариства на глобальну економіку, інноваційний
розвиток і “проривні технології” для забезпечення конкурентоспроможності
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України;

вирішення

проблем

ресурсозбереження,

ресурсоефективності,

екологічної і техносферної безпеки; переорієнтація культури знань на культуру
пошуку, випередження та оновлення, зокрема, проєктну діяльність. Орієнтація
на інтенсивний винахід високих технологій зумовлює підвищені вимоги до
праці фахівця нафтогазової галузі, до компетенцій якого належать: розвиненість
комунікативних здібностей, уміння працювати в мережах і глобальних
командах, організаційні здібності менеджера, володіння іноземними мовами як
громадянина світу.
2. Ретроспективний аналіз розвитку вищої освіти нафтогазового профілю,
на основі якого систематизовано хроніку подій розвитку професійної освіти
фахівців цього профілю на українських землях, уможливив виявлення
передумов цього процесу, а також загальну характеристику цієї проблеми за
роки незалежності України. Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі
пройшла тривалий і складний шлях: від робітника з середньою освітою до
доктора з найвищим рівнем освіти. Історія створення першої нафтової професії
у Львівській політехніці, тобто початок організованої підготовки нафтовиків у
Галичині, є свідченням того, що наприкінці XIX століття нафтова галузь
розвивалася дуже бурхливо, гостро потребувала кваліфікованих фахівців
нафтового промислу, адже цей край на той час забезпечував нафтою всю
Європу. Саме фахівці цієї галузі були і є основою розвитку індустрії,
визначають її поступ в сучасних умовах і майбутньому. Усвідомлюючи це,
кожна політична влада, яка існувала на наших землях, намагалась розв’язати
питання підготовки виробничого персоналу для нафтогазової галузі. На різних
історичних етапах накопичувався цінний досвід підготовки фахівців цієї галузі,
усвідомлювалася потреба формування державної політики щодо розвитку
нафтогазової освіти, опрацьовувалися механізми її реалізації з урахуванням
потреб кожної доби.
3. До особливостей професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в
зарубіжних країнах (Австрія, Велика Британія, Німеччина, Франція, США)
віднесено її високу ефективність та інноваційність за багатьма показниками,
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серед яких: організація науково-творчої діяльності, створення науководослідницьких центрів, високий рівень академічної мобільності викладачів і
студентів, активна міжнародна співпраця з університетами-партнерами з інших
країн, розроблення міжнародних освітніх програм магістерського рівня,
інтегрованих навчальних курсів іноземними мовами, здебільшого англійською,
системна співпраця з нафтогазовими компаніями, активне використання
дистанційних форм навчання, Інтернет-ресурсів тощо.
Спільними у підготовці фахівців нафтогазової галузі Австрії, Великої
Британії, Німеччини, Франції, США є загальні принципи її здійснення, а саме:
системність, інтернаціоналізація, інтеграція, компетентнісна цілеспрямованість,
індивідуалізація і диференціація, студентоцентризм, прогностичність та інші.
Багато тотожних характеристик у цьому контексті мають компоненти систем
професійної підготовки фахівців для цієї галузі (мета, завдання, теоретикометодичні

засади,

зміст,

технології,

управління);

реалізація

принципу

міждисциплінарної підготовки інженерів і модульної побудови вивчення
дисциплін; використання інноваційних методів навчання (кейс-технології,
виконання

спільних

міжнародних

проєктів,

корпоративне,

інтерактивне

навчання фахівців для нафтогазової галузі; переважають індивідуальне
навчання студентів, самостійні види навчально-пізнавальної діяльності, широке
поєднання традиційних і цифрових технологій навчання, запровадження
дистанційної форми навчання студентів).
У реалізації інтегрованої моделі підготовки фахівців важливого значення
набуває цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність, що регулюється
відповідними

органами

на

загальнодержавному,

регіональному

та

університетському рівнях. В Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції,
США таке управління здійснюється на всіх рівнях. Спільним для цих країн є те,
що в кожній з них професійна підготовка фахівців для нафтогазової галузі є
пріоритетом у державній політиці, здійснюється у системі університетської
освіти (технічні університети, вищі технічні школи, коледжі), регулюється
законами, постановами, рішеннями, рекомендаціями органів державної влади
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цих країн, а також міжнародними, європейськими, національними асоціаціями
інженерів.

Широко

практикується

укладання

угод

між

відповідними

міністерствами й університетами щодо фінансування, забезпечення професійної
підготовки на засадах демократизму. На регіональному рівні (органи місцевого
самоврядування) розв’язуються питання фінансування, кількісних показників
щодо набору студентів, освітніх програм та їх спеціалізацій відповідно до
специфічних потреб і перспектив розвитку регіону тощо. Відповідно до
принципу автономізації університети через свої органи управління (ректор,
рада, відділ, студентські організації) самостійно визначають структуру
навчального року, терміни навчання, організацію освітнього процесу.
Зміст освітнього процесу в технічних університетах досліджуваних країн
зумовлюється такими чинниками: загальною метою професійної підготовки
фахівців нафтогазової галузі, спеціалізацією та конкретними завданнями,
змістом і функціями майбутньої професійної діяльності, типом закладу освіти,
рівнем кваліфікаційної ступеневої підготовки (бакалавр, магістр, доктор),
автономією університетів, науково-професійним рівнем викладацького й
керівного складу навчального закладу.
4. Теоретичні засади професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі
обґрунтовано з урахуванням взаємовпливу субдисциплін педагогічної науки,
зокрема, професійної, інженерної педагогіки і педагогіки вищої школи; ключових
положень концепції CDIO, що охоплює задум (conceiving), проєктування
(designing), впровадження (implementing) та експлуатацію (operating) для
обґрунтування і розроблення освітніх програм та оцінювання результатів;
положення щодо міждисциплінарності як дидактичної основи підготовки фахівців
нафтогазової галузі, їхнього професійного виховання.
Доведено, що наукові субдисципліни “інженерна педагогіка” і “професійна
педагогіка” доцільно розглядати на основі інтегрованого підходу, оскільки
інтегрування змісту і видів діяльності, спрямованих на оволодіння професією і
професійний розвиток особистості, адаптацію до нових соціально-економічних
та виробничих умов, професійну гнучкість в умовах цифрової економіки,
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уможливить

забезпечення

підготовки

конкурентоспроможних

фахівців

нафтогазової галузі.
Концепція CDIO, запропонована науковцями університетів США і Швеції,
є основою інноваційних підходів до професійної підготовки фахівців
нафтогазової галузі, що сприяє розвитку міждисциплінарності як дидактичної
категорії з урахуванням сучасної дидактики вищої школи. Ця концепція певною
мірою стала відповіддю технічних університетів на виклики ринку праці,
працедавців і вимоги часу. Згідно з її положеннями необхідно здійснювати
підготовку інженера-бізнесмена, який володіє інструментами планування,
проєктування, створення і застосування складних інженерних систем; йому
притаманне розуміння основоположних принципів різних галузей професійної
діяльності. У підготовці такого фахівця вирішальну роль відіграє чітко
регламентоване

оцінювання

результатів

освітнього

процесу

технічного

використання

стандартів

університету.
Обґрунтовано

положення

щодо

творчого

концепції CDIO в освіті нафтогазового профілю, що потребує зміни підходів до
розроблення і реалізації освітніх програм. В результаті цього у випускників
технічного університету формуються ті компетенції, які істотно підвищують
їхню конкурентоспроможність на нафтогазовому ринку.
З’ясовано,

що

на

семантичному

рівні

дефініції

“інтеграція”

і

“міждисциплінарність” взаємопов’язані, оскільки процес інтегрування є
широким поняттям. Особливого значення набуває врахування особливостей
соціально-економічних й інших інтеграційних процесів, що відбуваються у
суспільстві

та

в

галузевих

секторах

економіки.

Міждисциплінарність

розглядається як важлива дидактична категорія, обґрунтована на основі
положень сучасної дидактики вищої школи, психопедагогіки та інших
субдисциплін педагогічної науки.
Професійне виховання майбутніх фахівців нафтогазової галузі як
невід’ємна

складова

освітнього

процесу

технічного

університету

має

спрямовуватися на формування професійної гідності та етики, відданості
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обраній справі, професійного патріотизму і соціальної відповідальності.
5. Дидактичний аналіз освітніх програм восьми українських технічних
університетів уможливив виявлення особливих підходів окремих закладів вищої
технічної освіти до поєднання загальноосвітньої, теоретичної і практичної
підготовки майбутніх фахівців. Зміст професійної підготовки інженерів
нафтогазової галузі є міждисциплінарним, що зумовлюється її загальною
метою, спеціалізацією, типом навчального закладу, рівнем ступеневої освіти
(бакалавр, магістр, доктор), науково-педагогічним і фаховим рівнем викладачів і
керівників вищої технічної школи. Університети самостійно визначають,
конкретизують та оновлюють зміст навчання, що є диференційованим і
структурується з урахуванням особливостей підготовки за бакалаврським,
магістерським і докторським ступенями. Він систематизується в освітніх
програмах і навчальних планах дисциплін, що охоплюють перелік навчальних
курсів, зміст навчального матеріалу, обсяг знань, умінь, навичок і компетенцій.
За сукупністю навчальних курсів трьох освітніх рівнів зміст освітньої
підготовки є поліаспектним, охоплює широкий тематичний комплекс питань,
пов’язаний із майбутньою професійною діяльністю фахівця нафтогазової галузі,
а саме: перспективні питання розвитку нафтогазової галузі; теорії професійної
діяльності; вплив результатів наукових досліджень на системне оновлення
навчального матеріалу в технічних університетах цього профілю.
6. Практична підготовка студентів технічних університетів нафтогазового
профілю є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми, а також
обов’язковою умовою формування належної готовності до майбутньої
професійної діяльності, забезпечення їхньої конкурентоспроможності та
можливості працевлаштуватися на вітчизняному та зарубіжному ринках праці.
Вона має спрямовуватись на системне удосконалення професійно-практичної
готовності випускників до праці в умовах високотехнологічного нафтогазового
виробництва.
зарубіжні
управління

Базами виробничої практики мають бути кращі вітчизняні і

підприємства
буровими

та

організації
роботами,

нафтогазового

профілю,

нафтогазовидобувні

зокрема:

управління,
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геологорозвідувальні експедиції, підприємства з виробництва та ремонту бурового
і нафтогазопромислового обладнання, проєктні та науково-дослідні організації.
Виробнича практика має спрямовуватися на удосконалення а також постійне
оновлення методики і технологій оволодіння ними достатнім обсягом практичних
знань, умінь і навичок.
7. Авторська методика підготовки інженерів-нафтовиків до міжнародної
професійної комунікації спрямовується на формування у студентів технічних
університетів нафтогазового профілю іншомовної компетентності інженеранафтовика. Її стратегія побудована на науково обґрунтованому інтегруванні в
якісну систему таких підходів: 1) мовнокультурологічного, що забезпечує
здійснення освітнього процесу на основі принципу професійної культурної
доцільності; рівноправного і рівнозначного вивчення мови і професійної
культури; діалогу професійних мовних культур; автентичності; мовленнєвокультурної

компетентності

викладача;

2) когнітивного,

ключовими

положеннями якого є: принципи систематичності і послідовності, мовленнєвомисленнєвої активності, посильності, доступності, опори на механізми пам’яті;
3) міжкультурного, що потребує врахування в освітньому процесі принципів
полілогу національних культур; позитивного ставлення до своєї національної
ідентичності; вибірковості у культурних запозиченнях; 4) комунікативнодіяльнісного, відповідно до якого освітній процес здійснюється на основі
принципів тематичної організації смислового матеріалу; змістової адресності
мовного

курсу;

навчання

професійному

спілкуванню;

використання

автентичних завдань; одночасного фокусування навчальної діяльності на
правильності, швидкості і комунікативної ефективності мови. Відповідно до
цього визначено технологію, прийоми і методи навчання, матеріали і вправи для
вивчення різних аспектів мовленнєвої діяльності. Це уможливлює дидактичне
обґрунтування і реалізацію ідеї концептуально-лінгвістичної конверсії як
способу формування у студентів лінгвокогнітивної основи професійної теми.
8. З урахуванням результатів вивчення і виявлення

прогресивних і

конструктивних ідей зарубіжного досвіду, а також особливостей розвитку
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нафтогазової галузі визначено перспективи розвитку української вищої
технічної освіти нафтогазового профілю в добу цифрового суспільства.
Підготувати кваліфікованих фахівців для нафтогазової галузі можливо за умов
створення

відповідної

інфраструктури

для

забезпечення

неперервної

професійної підготовки. Це передбачає спільні дії на чотирьох рівнях:
загальнодержавному,

галузевому,

університетському,

індивідуальному.

Найвищий (загальнодержавний) рівень визначає стратегічний напрям, а на
інших рівнях

здійснюється

реальне виконання.

Індивідуальний рівень

передбачає рекомендації для кожного студента з урахуванням його майбутньої
професійної

діяльності

в

нафтогазовій

галузі.

Ці

рівні

мають

бути

взаємопов’язаними задля синергетичного ефекту, результативності.
Прогностичний потенціал дослідження може бути основою подальших
наукових розвідок, пов’язаних із професійною підготовкою фахівців нафтогазової
галузі. Здійснене дослідження не вичерпує широкого комплексу проблем сучасної
професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі. До подальших напрямів
вважаємо

за

доцільне

віднести:

здійснення

історико-педагогічних

та

компаративістичних досліджень становлення і розвитку національних систем
підготовки фахівців для нафтогазової галузі в країнах Європейського Союзу, а
також у США і Канаді; дослідження дидактичних засад освітнього процесу у
закладах вищої освіти нафтогазового профілю; здійснення цілісного вивчення
розвитку партнерства університетів цього профілю і бізнесу; компаративістичні
міждисциплінарні дослідження національних стратегій підготовки фахівців для
нафтогазової галузі в умовах глобалізаційних процесів; теоретико-методологічне
обґрунтування визначення спеціалізацій та профілів підготовки фахівців
нафтогазової галузі; вивчення психолого-педагогічних засад дистанційного
навчання з урахуванням диференціації та особливостей майбутньої професійної
діяльності.
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Хроніка розвитку нафтогазової освіти в Україні
Рік

Подія

Джерело

1886 р.

У Бориславі відкрито Гірничу школу, в якій Мандрик,
здійснювалася
підготовка
керівників с. 80.
свердловин,
промислових
майстрів,
машиністів та електромонтерів для потреб
нафтових промислів

1898 р.

У Львівській політехнічній школі (нині Мочернюк, 1998.
Національний
університет
“Львівська
політехніка”) введено спеціальність “Буріння й
видобування нафти”, що поклало початок
вищій освіті нафтогазового профілю в Україні.
Запроваджено трирічний підготовчий курс з
нафтової справи для студентів гірничої
спеціальності

1908 р.

Створено Державну гірничу і бурильну школу Мандрик,
(на базі Бориславської гірничої школи)
с. 80.

1909 р.

У
Львівській
політехнічній
школі Нафта
і
газ
запроваджено дворічний підготовчий курс з Прикарпаття, 2004.
нафтової справи для студентів гірничої
спеціальності

1911 р.

Створення кафедри “Гірничі машини” в Нафта
і
газ
Львівській
політехнічній
школі
(нині Прикарпаття, 2004.
Національний
університет
“Львівська
політехніка”)

1917 р.

У складі механічного факультету Львівської Діяк,
політехнічної школи відкрито нафтовий відділ 2000.

22 червня Політехнічну школу
1920 р. Львівську політехніку
1922 р.

перейменовано

1924 р.

2012,

Осінчук,

на Нафта
і
газ
Прикарпаття, 2004.

У Львівській політехніці відкрито кафедру Діяк,

буріння і видобування нафти

2012,

Осінчук,

2000.

У Львівській політехніці відкрито кафедру Діяк,
хімічної технології переробки нафти і газу
2000.

Осінчук,

У 1929 р. У Державній гірничій і бурильній школі в Нафта
і
газ
Бориславі розпочато підготовку інспекторів із Прикарпаття, 2004.
нагляду
за
нафтовими
свердловинами.
Навчання тривало два роки
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1929 р.

У складі геологорозвідувального факультету http://
Дніпропетровського
гірничого
інституту grf.nmu.org.ua/ua/
організовано кафедру розвідки і буріння.
Пізніше вона була перейменована в кафедру
розвідувальної справи, а в 1957 р. в кафедру
техніки розвідки родовищ корисних копалин.

1930 р.

Здійснено перший набір студентів на бурове http://
відділення Дніпропетровського гірничого grf.nmu.org.ua/ua/
інституту. Підготовка фахівців з буріння
свердловин
здійснювалася
кафедрою
розвідувальної справи на денному відділенні,
заочному факультеті і Вищих інженерних
курсах зі спеціальності “Техніка розвідки
родовищ корисних копалин”

1939 р.

У Львівській політехніці відкрито кафедру Діяк,
нафтопромислової механіки
2000.

Осінчук,

18 травня Відкрито Станіславський загальнотехнічний Мандрик, 2019.
1960 р. факультет (ЗТФ), який у 1963 р. реорганізовано
в Івано-Франківську філію Львівського
політехнічного інституту з відділеннями
нафтової
і
газової
промисловості
та
загальнотехнічним
16
Станіславський ЗТФ перейменовано на Івано- Держаний
архів
листопада Франківський
ЗТФ
у
зв’язку
з Івано-Франківської
1962 р. перейменуванням міста
області, ф. Р-2065,
оп.1, спр. 2.
1 вересня В
Івано-Франківську
розпочав
роботу Наказ МВ і ССО
1963 р. нафтогазовий факультет, переведений із УРСР № 465 від
Львівського
політехнічного
інституту. 24 серпня 1963 р.
Створено філію Львівського політехнічного
інституту з відділеннями нафтової і газової
промисловості та загальнотехнічним
Вересень Відділення нафтової і газової промисловості Наказ МВ і ССО
1964 р. Івано-Франківської
філії
Львівського УРСР № 194 від 15
політехнічного інституту реорганізовано на квітня 1964 р.
два:
геологорозвідувальне
і
нафтогазопромислове
1 січня
1967 р.

Відкрито Івано-Франківський інститут нафти і
газу на базі Івано-Франківської філії
Львівського політехнічного інституту з такими
факультетами:
геологорозвідувальний,
газонафтопромисловий,
механічний,

Постанова
Ради
Міністрів
СРСР
№ 912
від
23
грудня 1966 р. “Про
організацію Івано-
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автоматизації та економіки, загальнотехнічний Франківського
інституту нафти і
газу”.
1971 р.

З метою вдосконалення системи підготовки http://www.nung.
фахівців без відриву від виробництва в Івано- edu.ua
Франківському інституті нафти і газу відкрито
заочний та вечірній факультети

1976 р.

На базі спеціальностей “Проектування та http://www.nung.
експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і edu.ua
нафтобаз”
та
“Спорудження
газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз”
відкрито факультет нафтогазопроводів в ІваноФранківському інституті нафти і газу

1994 р.

Створено Івано-Франківський державний Постанова
технічний університет нафти і газу на базі Кабінету Міністрів
Івано-Франківського інституту нафти і газу
України № 244 від
20.04.1994 р.

2001 р.

Івано-Франківському державному технічному www.nung.edu.ua
університету нафти і газу надано статус
національного

2014 р.

Створено Інститут нафтогазової інженерії
шляхом реорганізації газонафтопромислового
факультету та факультету нафтогазопроводів в
Івано-Франківському
національному
технічному університеті нафти і газу

Ухвала
Вченої
ради університету
та Наказом № 77
від 25.06.2014 р.

червень Створено Одеський нафтовий технікум http://kntiis.od.ua/
1944 р. (Рішенням Державного комітету оборони uk/istoriya
СРСР), в якому здійснювали підготовку за
такими
спеціальностями:
“Транспорт
і
зберігання
нафти
і
газу”,
“Спорудження
магістральних
газонафтопроводів
та
газонафтосховищ”,
“Експлуатація автоматичних і механічних
приладів в газовій та нафтовій промисловості”
1968 р.

Одеський
нафтовий
технікум, http://kntiis.od.ua/
підпорядкований
Міністерству
газової uk/istoriya
промисловості, перейменовано на Одеський
технікум газової і нафтової промисловості

24 травня Одеський технікум газової і нафтової Постанова
1997 р. промисловості передано до сфери управління Кабінету Міністрів
Міністерства освіти і науки України
України № 491 від
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24 травня 1997 р.
“Про
передачу
деяких
вищих
навчальних
закладів до сфери
управління
Міністерства освіти
і науки”
http://kntiis.od.ua/
uk/istoriya
19 травня Одеський технікум газової і нафтової
2003 р. промисловості увійшов до структури Одеської
державної академії холоду. Тут здійснюють
підготовку молодших спеціалістів за такими
напрямами: експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ; монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і цивільних
споруд; монтаж, обслуговування засобів
автоматизації технологічного виробництва;
переробка нафти і газу

Наказ
МОН
України № 303 від
“Про реорганізацію
Одеського
технікуму газової і
нафтової
промисловості”
http://kntiis.od.ua/
uk/istoriya

31 травня Одеський технікум газової і нафтової
2012 р. промисловості передано в підпорядкування
Одеської національної академії харчових
технологій

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 31
травня 2012 р.
№ 334-р
http://kntiis.od.ua/
uk/istoriya

1 грудня Одеський технікум газової і нафтової
2017 р промисловості перейменовано в коледж
нафтогазових
технологій,
інженерії
та
інфраструктури сервісу Одеської національної
академії харчових технологій

Наказ Міністерства
освіти
і
науки
України № 1336 від
3 жовтня 2017 р.
http://kntiis.od.ua/
uk/istoriya

З 1945 р.

1995 р.

Розпочато підготовку робітничих кадрів для Козак, 2014.
нафтогазової
промисловості
в
школах
фабрично-заводського навчання. Першу таку
школу відкрито в м. Бориславі, а трохи пізніше
– в Ромнах Сумської області
У Роменському політехнічному технікумі, http://romny.info/
створеному у 1994 р. під час реорганізації mntandem/2103-l-rРоменського індустріального технікуму і 65
Роменського
вечірнього
технікуму
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радіоелектронного
приладобудування,
розпочато набір студентів на спеціальність
“Обслуговування і ремонт нафтових і газових
промислів”
2005 р.

20 січня
1945 р.

02.08.
2012 р.

Роменський
політехнічний
технікум http://romny.info/
перейменовано
на
Роменський
коледж mntandem/2103-l-rКиївського
національного
економічного 65
університету імені Вадима Гетьмана, де
готують молодших спеціалістів за напрямом
“Нафтогазова справа” спеціальність 185
“Нафтогазова інженерія та технології” тощо
Засновано Дрогобицький нафтовий технікум за
спеціальностями: геологія і розвідка нафтових
і газових родовищ; технічне обслуговування і
ремонт обладнання нафтових і газових
промислів;
автоматизація
виробничих
процесів;
експлуатація
автоматизованих
систем; переробка нафти і газу тощо.

Наказ
№ 58
Народного
Комісара нафтової
промисловості від
20.01.1945 р.

Дрогобицький
нафтовий
технікум Наказ
МОНМС
перейменовано на ДВНЗ “Дрогобицький № 870
від
коледж нафти і газу”. У ньому здійснюється 02.08.2012 р.
підготовка практично з усіх нафтогазових
спеціальностей
(16
–
освітньокваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”,
1 – ступеня вищої освіти “бакалавр”):
гірництво (буріння свердловин), нафтогазова
інженерія та технології (експлуатація нафтових
і
газових
свердловин,
експлуатація
газопроводів
і
газонафтосховищ,
обслуговування, ремонт обладнання нафтових
і газових промислів), хімічні технології та
інженерія (переробка нафти і газу)

19 червня Засновано
Полтавський
нафтовий https://www.pkng.
1967 р. геологорозвідувальний
технікум
для pl.ua/index.php
підготовки спеціалістів середньої ланки для
геологорозвідувальних
підприємств
Міністерства геології СРСР та інших
міністерств
нафтогазового
комплексу.
Навчання здійснювалося за спеціальностями
“Геологія та розвідка нафтових та газових
родовищ”
(технік-геолог)
та
“Буріння
нафтових і газових свердловин” (технікнафтовик). 1969 року була відкрита нова
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спеціальність
“Нафтопромислова
хімія”
(технік-хімік), з 1971 року – “Обладнання
нафтових і газових промислів” (технікмеханік).
12 січня Полтавський нафтовий геологорозвідувальний
2002 р. технікум
передано
у
підпорядкування
Міністерства освіти і науки України. У складі
технікуму було три денні і заочне відділення, а
також відділення підвищення кваліфікації та
перепідготовки робітничих кадрів. Підготовка
здійснювалася за такими спеціальностями:
буріння нафтових і газових свердловин;
обслуговування і ремонт обладнання нафтових
і газових промислів; розвідування нафтових і
газових родовищ; економіка підприємства;
експлуатація нафтових і газових свердловин;
експлуатація
нафтогазопроводів
і
газонафтосховищ
2012 р.

Розпорядження
Прем’єр-міністра
України від 12
січня 2002 р. № 5-р.

У
складі
Полтавського
національного https://www.pkng.pl.
технічного університету НТУ функціонує ua/index.php/proПолтавський коледж нафти і газу. Підготовка koledzh/z-istorii
проводиться за спеціальностями “Науки про
землю” (спеціалізація “Розвідування нафтових
і газових родовищ”), “Нафтогазова інженерія
та технології” (спеціалізації “Експлуатація
нафтових і газових свердловин”, “Експлуатація
газонафтопроводів
і
газонафтосховищ”,
“Обслуговування та ремонт обладнання
нафтових і газових промислів”), “Гірництво”
(спеціалізація “Буріння свердловин”)

1 березня Полтавський нафтовий геологорозвідувальний https://www.pkng.pl.
2016 р. технікум реорганізовано у Полтавський ua/index.php/proколедж
нафти
і
газу
Полтавського koledzh/z-istorii
національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка
19 серпня Засновано
Полтавський
1930 р. сільськогосподарського будівництва

1961 р.

інститут Наказ
народного
комісаріату
Землеробства УРСР
№ 277/2965 від 10
липня 1930 р.

Полтавський інститут сільськогосподарського Наказ Міністерства
будівництва перейменовано в Полтавський вищої і середньої
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інженерно-будівельний інститут

спеціальної освіти
СРСР № 627 від 14
грудня 1960 р.,
Наказ Міністерства
вищої і середньої
спеціальної освіти
УРСР № 12 від 9
січня 1961 р.

1994 р.

Полтавський інженерно-будівельний інститут
акредитовано
Державною
атестаційною
комісією Міністерства освіти України за IV
рівнем акредитації зі зміною статусу і назви на
Полтавський технічний університет

Постанова Кабінету
Міністрів України
№ 592
від
29.08.1994 р.; наказ
Міністерства освіти
України № 270 від
від 16.09.1994 р.

1997 р.

Назву Полтавського технічного університету Постанова Кабінету
змінено на “Полтавський державний технічний Міністрів України
університет імені Юрія Кондратюка”
№ 521
від
30.05.1997 р.; наказ
Міністерства освіти
України № 358 від
від 30.09.1997 р.

2002 р.

Полтавському
державному
технічному
університету імені Юрія Кондратюка надано
статус національного та назву “Полтавський
національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка” і визнано акредитованим за
статусом вищого закладу освіти IV рівня

2012 р.

У Полтавському національному технічному https://nupp.edu.ua/
університеті імені Юрія Кондратюка створено
факультет
нафти
і
газу
та
природокористування.
Тут
здійснюється
підготовка фахівців за спеціальностями 103
“Науки про землю” (ступінь вищої освіти
“бакалавр”), 184 “Гірництво” (ступінь вищої
освіти
“бакалавр”),
185
“Нафтогазова
інженерія
та
технології”
(спеціалізації
“Обладнання нафтових і газових промислів” та

Указом Президента
України № 302/2002
від 27.03.2002р.;
Акредитаційна
комісія України від
3 червня 2014 р.;
наказ Міністерства
освіти
і
науки
України № 358 від
11.06.2014 р.
№ 2323л
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“Видобування нафти і газу”, ступінь вищої
освіти “бакалавр” і “магістр”)
2 серпня Полтавський
національний
технічний https://nupp.edu.ua/
2019 р. університет
імені
Юрія
Кондратюка
перейменовано на Національний університет
“Полтавська
політехніка
імені
Юрія
Кондратюка”
1993 р.

Створено Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая
(м. Київ), в якому започатковано підготовку
бакалаврів
і
магістрів
за
напрямом
“Нафтогазова справа”, спеціальність 185
“Нафтогазоваінженерія та технології”

Офіційний
сайт
міжнародного
науково-технічного
університету імені
академіка
Юрія
Бугая.
URL:
https://istu.edu.ua

1993 р.

Створено коледж Міжнародного науково- https://
технічного університету імені Юрія Бугая www.education.ua/
(м. Київ)
для
підготовки
молодших ua/colleges/1863/
спеціалістів за напрямом “Нафтогазова справа”
спеціальність 185 “Нафтогазова інженерія та
технології”

13 серпня Створено Державну гірничу академію України Постанова
1993 р. на
базі
Дніпропетровського
гірничого Кабінету Міністрів
інституту, заснованого в 1930 р.
України № 646
11 червня Державній гірничій академії України надано Указ
Президента
1997 р. статус
національної
з
подальшим України № 522/97
найменуванням Національна гірнича академія
України
28 лютого Національну гірничу академію України Розпорядження
2002 р. реорганізовано у Національний гірничий Кабінету Міністрів
університет
України № 86-р
20 грудня Національний
гірничий
університет
2017 р. перейменовано в Національний технічний
університет “Дніпровська політехніка”, де
здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів
за
спеціальностями
185
“Нафтогазова
інженерія та технології” та 184 “Гірництво”
(Буріння свердловин)

Наказ Міністерства
освіти
і
науки
України № 1636 від
20.12.2017 р.
http://www.nmu.org.
ua

1 вересня Змінено назву кафедри техніки розвідки http://trrkk.nmu.org.
2019 р. родовищ корисних копалин Національного ua/ua/pro_kafedru/za
технічного
університету
“Дніпровська snuvannya.php
політехніка”
на
кафедру
нафтогазової
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інженерії та буріння
1 вересня Засновано кафедру видобування нафти, газу та
2010 р. конденсату в Національному технічному
університеті
“Харківський
політехнічний
інститут” і розпочато підготовку бакалаврів і
магістрів за спеціалізацією 185 “Нафтогазова
інженерія
та
технології”
спеціальності
“Видобування нафти та газу”

https://www.kpi.
kharkov.ua/ukr/depar
tment/vidobuvannya
-nafti-gazu-takondensatu/

Джерело: систематизовано автором на основі документальних і
літературних джерел.
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Додаток В
Головні технологічні розробки у нафтогазовій промисловості

Економічно
вигідні
технології
Газова
революція
Розвиток
морського
буріння та
видобутку
Головні
події у
нафтогазовій
галузі
Двовимірні
сейсмічні
дослідження за
допомогою
кабелю
Розвиток
нафтової
промисловості
Перша
свердловина

Зародження
Перші
міжнародної
нафтопрояви Гасова лампа співпраці

Періоди

Тривимірні
сучасні сейсмічні
методи
дослідження,
прилади для
інтерпретації
даних
Передбачення
припливу
флюїдів
Морське буріння
надглибоких
свердловин

Початок
глибоководного
морського
Цифрове
буріння
моделювання
нафтових
Тривимірні
родовищ
сейсмічні
дослідження
Нанотехнології
Горизонтальне
буріння

Сучасне
Період сучасного обладнання для
буріння у світі
геофізичних
досліджень
Початок
свердловин
видобутку і
транспортування Нетрадиційні
скрапленого
методи
природного газу досліджень

Морське
транспортування
скрапленого
природного газу
Дистанційні
розробки
морських
покладів
Сучасні підземні
вимірювання

Промислова
революція

Період
парових
машин і
залізниць

Період сталі та
електрики

Період нафти

Період інформаційних технологій

1770-1820

1820-1870

1870-1910

1910-1970

1970-сучасність

Джерело: систематизовано автором на основі Sandrea, 2011.
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Додаток Г
Перелік закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців для
нафтогазової галузі
Заклад вищої освіти
Івано-Франківський національний
університет нафти і газу

Умовне скорочення
назви закладу
технічний

ІФНТУНГ

Національний
університет
“Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка”

НУ “ПП”

Одеська
національна
технологій

харчових

ОНАХТ

Національний університет водного господарства
та природокористування

НУВГП

академія

Національний
технічний
“Дніпровська політехніка”

університет

НТУ “ДП”

Національний
технічний
університет
“Харківський політехнічний інститут”

НТУ “ХПІ”

Міжнародний науково-технічний
імені академіка Юрія Бугая

університет

Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова

МНТУ
ХНУМГ

Дрогобицький коледж нафти і газу

ДКНГ

Полтавський коледж нафти і газу

ПКНГ

Джерело:

систематизовано

автором

на

основі

офіційних

сайтів

ІФНТУНГ, МНТУ, НТУ “ДП”, НТУ “ХПІ”, НУВГП, НУ “ПП”, ОНАХТ,
ХНУМГ, ДКНГ, ПКНГ.
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Додаток Д
Додаток Д-1
Вибіркові дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки і
загальна кількість кредитів ЄКТС на їх вивчення
за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та технології”
першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за навчальними планами ІФНТУНГ (2018 р.)
Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проєкти (роботи),
практики кваліфікаційна робота

Кількість Форма підсумкового
кредитів
контролю

Вибіркова частина
Цикл 1. Професійно-орієнтовані дисципліни
Вибірковий блок 1 (спеціалізація “Розробка та експлуатація нафтових
родовищ”
Математичне
моделювання
нафтогазовидобування

5

диф. залік

Підземна гідрогазомеханіка

5

КП, екзамен

Технологія розробки нафтових родовищ

9

КП, екзамен

Технологія
свердловин

9

КП, екзамен

і

8

екзамен

нафтопромислової

5

екзамен

Разом у блоці:

41

КП – 3, екзаменів – 5;
диф. заліків – 4

експлуатації

нафтових

Розробка та експлуатація
газоконденсатних родовищ
Збір
і
продукції

підготовка

процесів

газових

Вибірковий блок 2 (спеціалізація “Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ”)
Математичне
моделювання
нафтогазовидобування

процесів

5

диф. залік

5

КП, екзамен

і

9

КП, екзамен

Технологія експлуатації експлуатації газових
і газоконденсатних свердловин

9

КП, екзамен

Розробка та експлуатація нафтових родовищ

8

екзамен

Підземна гідрогазомеханіка
Технологія
розробки
газоконденсатних родовищ

газових
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Збір і підготовка газопромислової продукції

5

екзамен

Разом у блоці:

41

КП – 3, екзаменів – 5;
заліків – 4

Разом у циклі:

41

КП – 3, екзаменів – 5;
диф. заліків – 4

Цикл 2. Дисципліни вільного вибору студента
2.1. Вибірковий блок додаткових загальних компетентностей
(соціально-економічного та гуманітарного спрямування)
Дисципліна 1. (Україна і світ. Європейська та
євроатлантична інтеграція, культорологія,
політологія)

3

диф. залік

Дисципліна 2. (Іноземна мова)

3

диф. залік

Дисципліна 3. (Іноземна мова)

3

диф. залік

Дисципліна 4. (Правознавство)

3

диф. залік

12

диф. заліків – 4

Разом у блоці:

2.2. Вибірковий блок спеціальних компетентностей
(виробничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування)
Морські нафтогазові технології

5

екзамен

в

5

екзамен

Технологія
підвищення
нафтогазоконденсатовилучення із пластів

4

диф. залік

Основи наукових досліджень

3

диф. залік

17

диф. заліків – 2,
екзаменів – 2

29

КР, екзаменів – 2;
диф. заліків – 4

Разом у циклі:

29

КР, екзаменів – 5;
диф. заліків – 2

Разом:

70

КП – 3, КР – 2,
екзаменів – 7; диф.
заліків – 10

Разом у плані:

240

КП – 4, КР – 3,
екзаменів – 23; диф.
заліків – 38

Матеріали
та
нафтогазовидобуванні

хімреагенти

Разом у блоці:
Військова підготовка

Джерело: систематизовано автором на основі офіційного сайту ІФНТУНГ
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Додаток Д-2
Фрагмент освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
за галуззю знань 18 “Виробництво та технології”
185 “Нафтогазова інженерія та технології” ІФНТУНГ
Бакалаврська підготовка зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та
технології в ІФНТУНГ пропонує такі напрями: “Газонафтопроводи та
газонафтосховища”, “Обладнання нафтових і газових промислів”, “Видобування
нафти і газу” та зі спеціальності 184 Гірництво “Буріння нафтових і газових
свердловин” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Нормативний
термін навчання становить 3 роки 10 місяців (8 семестрів; 240 кредитів),
скорочений термін навчання 1 рік 10 місяців (4 семестри; 120 кредитів) для осіб,
які здобули ОКР молодшого спеціаліста. Загальний обсяг підготовки бакалавра
навчання становить 240 кредитів (7200 академічних годин), з яких 139 кредитів
(4170 академічних годин) передбачено на вивчення обов’язкових дисциплін і 101
кредит (3030 академічних годин) – на засвоєння дисциплін вибіркової частини
підготовки. Серед вибіркових дисциплін навчальним планом встановлений
перелік професійно орієнтованих дисциплін підготовки, обсягом 39 кредитів (1170
годин) і дисциплін вільного вибору студента, обсягом 62 кредити (1860 один).
Загальний обсяг підготовки бакалавра зі скороченим терміном навчання
відповідно 1 рік 10 місяців (4 семестри) становить 120 кредитів (3600 академічних
годин), з яких 48 кредитів (1440 академічних годин) передбачено на вивчення
обов’язкових дисциплін і 72 кредити (2160 академічних годин) – на засвоєння
дисциплін

вибіркової

частини

підготовки.

Серед

вибіркових

дисциплін

навчальним планом встановлений перелік професійно орієнтованих дисциплін
підготовки, обсягом 21 кредит (630 годин) і дисциплін вільного вибору студента,
обсягом 51 кредит (1530 годин).
Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачена виробнича практика,
тривалістю чотири тижні, впродовж яких студенти ознайомлюються з
особливостями

функціонування

об’єкту

практики,

сучасним

програмним
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забезпеченням, технічною та нормативною документацією, вивчають нові
досягнення науки і техніки. Під час проходження виробничої практики студенти
ознайомлюються

із

геометричними

і

технологічними

характеристиками

нафтогазового підприємства (НГП), генпланом, технологічною схемою НГП,
характеристиками технологічного обладнання НГП, проводять збір статистичних
даних режимів роботи НГП за всіх сезонів, беруть участь у виробничій діяльності
НГП, ознайомлюються із станом охорони праці та охорони довкілля,
економічними аспектами діяльності НГП.
Джерело: систематизовано автором на основі офіційного сайту
ІФНТУНГ.
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Додаток Е
Фрагмент освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої
освіти другого (магістерського) рівня
за галуззю знань 18 “Виробництво та технології”
185 “Нафтогазова інженерія та технології” ІФНТУНГ
диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці,
впродовж яких здобувачі вищої освіти мають опанувати навчальні дисципліни,
виконати курсові роботи, пройти практичну підготовку та атестацію.
Програма спрямована на підготовку аналітиків і фахівців для нафтогазової
галузі. Для навчання за програмами в університетах створено сучасне
інноваційне середовище навчання. Заняття проводять не тільки професорськовикладацькі склади університетів, а також керівники нафтогазової галузі.
Навчальні плани передбачають модулі для обов’язкового навчання і курси за
вибором.
У перший рік навчання магістри вивчають в основному загальнонаукові
дисципліни, а в другому – професійні. Разом вони сформують фахівця
нафтогазової галузі нового типу – активного, ініціативного, самостійного,
відповідального, здатного нестандартно мислити і знаходити неочікувані і
прості рішення в найскладніших ситуаціях, спроможного виконувати ключові
ролі на нафтогазовому виробництві.
Мета освітньо-професійної програми
забезпечити професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних
фахівців для нафтогазової галузі та набуття компетентностей для проєктування
розробки родовищ нафти і газу, технологій видобування природних
вуглеводнів та їх промислового збору і підготовляння
Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна
область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація

Галузь знань 18 “Виробництво та технології”
Спеціальність 185 “Нафтогазова інженерія та технології”
Обов’язкові дисципліни (загальні та професійноорієнтовані), вибіркові дисципліни (вибірковий блок за
пропозицією закладу та вільного вибору студента)

Орієнтація

Акцент робиться на здобутті професійних знань з
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освітньопрофесійної
програми

проєктування і здійснення видобування сирої нафти,
природного і супутнього нафтового газу та конденсату та їх
підготовляння до транспортування, що передбачає
визначену зайнятість та можливість подальшої освіти і
кар’єрного зростання

Особливості
програми

Програма дає можливість стажування на виробничих
підприємствах, організаціях в Україні та за кордоном

Придатність випускників освітньо-професійної програми до
працевлаштування і подальшого навчання
Придатність
до Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010
працевлаштування фахівець має бути підготовлений до таких професій:
2147 професіонали в галузі гірництва та металургії
2147.1 науковий співробітник (гірництво, металургія)
2147.2 інженер з видобутку нафти і газу
2147.2 гірничі інженери-нафтовики та інженери металургії
2147.2 інженер з кріплення свердловин
2147.2 інженер з підтримання пластового тиску
2147.2 інженер із складних робіт у бурінні (капітальному
ремонті) свердловин
2147.2 інженер із заливання свердловин
2147.2 інженер з експлуатації устаткування газових
об’єктів
2147.2 інженер з підготовки та транспортування нафти
2149 професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.1 науковий співробітник (галузь інженерної справи)
2149.1 інженер-дослідник
2149.2 диспетчер з транспортування газу
2149.2 інженер з експлуатації споруд та устаткування
газокомпресорної станції
2149.2 інженер з керування та обслуговування систем
2149.2 інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2 інженер з підготовки газу до транспортування
2149.2 інженер з розрахунків та режимів
і може обіймати первинні посади згідно з Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників:
науковий співробітник (гірництво, металургія)
інженер з видобутку нафти й газу
інженер з експлуатації нафтогазопроводів
інженер з кріплення свердловин
інженер з підтримання пластового тиску
інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті)
свердловин
інженер із заливання свердловин
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науковий співробітник (галузь інженерної справи)
інженер-дослідник
інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів
інженер з підготовки та транспортування нафти
диспетчер з транспортування газу
інженер з експлуатації споруд та устаткування
газокомпресорної служби
інженер з організації експлуатації та ремонту
інженер з підготовки газу до транспортування
інженер з розрахунків та режимів
310 викладачі університетів та вищих навчальних закладів
310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу
Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, комбінація лекцій, лабораторних,
практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань і
використанням
кейс-методів,
міждисциплінарних
тренінгів, що розвивають комунікативні та лідерські
навички й уміння працювати в команді, виконання
проєктів, курсове проєктування дослідницького характеру,
підготовка магістерської роботи.

Оцінювання

Письмові іспити, диференційовані заліки, практика,
поточний контроль, підготовка презентацій, захист
магістерської роботи.
Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
професійній діяльності, пов’язаній з нафтогазовою
галуззю, або у процесі навчання, що передбачає
застосування досліджень і здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні
компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність та розуміння предметної галузі та розуміння
професійної діяльності;
здатність спілкуватися іноземною мовою на професійному
рівні;
навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;
здатність генерувати ідеї;
здатність приймати обґрунтовані рішення;
здатність розробляти та управляти проєктами.
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Фахові
компетентності

Здатність аналізувати складні геологічні процеси та
закономірності формування нафтогазових покладів;
здатність встановлення взаємозв’язку між окремими
елементами
системи
забезпечення
України
вуглеводневими енергоносіями, розроблення рекомендацій
щодо підвищення їх енергоефективності;
здатність застосовувати нові досягнення у сфері фізики та
хімії для аналізу фізико-хімічних властивостей нафти,
конденсату і природного газу в процесі реалізації
прогресивних
технологій
видобування,
буріння
свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу;
здатність застосовувати нові досягнення у сфері
термодинаміки та механіки рідини і газу для аналізу
нестаціонарних гідрогазодинамічних процесів у пласті,
свердловинах,
промислових
і
магістральних
трубопроводах;
здатність застосовувати сучасні математичні методи для
математичного моделювання технологічних параметрів
прогресивних
технологій
видобування,
буріння
свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу;
здатність розробляти обчислювальні алгоритми і
програмне забезпечення для проєктних та експлуатаційних
розрахунків
технологічних
параметрів
процесів
видобування, буріння свердловин, транспортування та
зберігання нафти і газу;
здатність удосконалювати методи аналізу та оцінювання
стану елементів нафтогазових систем засобами технічного
діагностування в промислових і лабораторних умовах;
здатність проєктувати завершені технічні системи
видобування, транспортування та зберігання нафти і газу;
здатність аналізувати режими експлуатації нафтогазового
об’єкта за певним критерієм;
здатність проводити технологічне і техніко-економічне
оцінювання ефективності використання
прогресивних
нафтогазових технологій і нових технічних пристроїв;
здатність
планувати
та
організовувати
роботу
нафтогазового підприємства відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності та охорони праці.

Джерело: систематизовано автором на основі офіційного сайту
ІФНТУНГ.

485

Додаток Ж
Фрагмент освітньо-професійної програми
Дрогобицького коледжу нафти і газу
за спеціальністю 185 “Нафтогазова інженерія та технології” галузі
знань 18 “Виробництво та технології” початкового рівня вищої освіти
кваліфікація: технік з видобування нафти і газу
180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців
Назва дисципліни

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

Цикл загальної підготовки
Історія України

1,5

Культурологія

2

залік

Основи філософських знань

1,5

залік

Соціологія

1,5

залік

Економічна теорія

1,5

залік

Фізичне виховання

6

залік

1,5

залік

1,5

залік

Українська
мова
спрямуванням)

(за

професійним

Основи правознавства
Іноземна
мова
спрямуванням)

(за

професійним

екзамен

6

екзамен

Хімія

2

залік

Фізика

2

залік

Інженерна графіка

4

залік

Вища математика

2

залік

Технічна механіка

3,5

екзамен

Електротехніка з основами електроніки

3

залік

Гідравліка

3

екзамен

Основи термодинаміки та теплотехніки

3

залік

Безпека життєдіяльності

1,5

залік

Основи екології

1,5

залік

Основи менеджменту та маркетингу

1,5

залік

3

залік

1,5

залік

Технологія металів
Основи стандартизації
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Сесія

4

Всього за циклом

65
Цикл професійної підготовки

Загальна нафтова та нафтогазопромислова
геологія

5

екзамен

Буріння свердловин

6

екзамен

Експлуатація нафтових і газових свердловин
(КП)

12

екзамен

Нафтопромислові машини і механізми

10

екзамен

Технологія підземного ремонту свердловин

6

залік

Збір і підготовка нафти, газу і води

6

екзамен

Економіка та організація виробництва (КР)

7

екзамен

Охорона праці

5

екзамен

Електрообладнання промислів

3

залік

Основи автоматизації виробництва і
автоматизовані системи управління
технологічними процесами

3

залік

2,5

залік

Практика з вивчення комп’ютерної техніки

4

залік

Практика слюсарно-механічна

3

залік

Практика з вивчення технології видобування
нафти і газу

3

залік

Практика на здобуття робітничої професії

6

екзамен

Технологічна практика

11

залік

Переддипломна практика

6

залік

Дипломне проектування

7,5

Обчислювальна техніка
Практична підготовка

Сесія

захист

9

Всього за циклом

108,5

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін

173,5

Вибіркові дисципліни
Комп’ютерна графіка

2

Освоєння свердловин

2,5

Промислова екологія

2

залік
екзамен
залік
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Загальний обсяг вибіркових дисциплін

6,5

Загальний
програми

180

обсяг

Освітньо-професійна

освітньо-професійної
програма

спрямована

на

здобуття

особою

загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і
знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання
типових завдань, що передбачені для первинних посад у нафтогазовидобувній
галузі професійної діяльності.
Основну увагу програми приділено спеціальній професійній освіті в галузі
експлуатації нафтових і газових свердловин, видобування, промислового збору і
підготовки вуглеводнів, ремонту і освоєння свердловин,методів інтенсифікації
та зберігання нафти і газу.
Особливістю програми є те, що в шостому семестрі студенти проходять
кваліфікаційні іспити на одержання робітничої професії “Оператор з
видобування нафти і газу” та “Помічник буровика підземного ремонту
свердловин”.
Фахівець здатний виконувати професійну роботу за Національним
класифікатором України “Класифікатор професій” ДК003:2010:
˗ 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування;
˗ 3117 технік з видобутку нафти і газу;
˗ 3117 технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
˗ 3117 технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія);
˗ 3119 диспетчер газового господарства;
˗ 3119 технік;
˗ 3119 технік з підготовки виробництва;
˗ 3119 технолог.
Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентісний,
професійно-орієнтоване навчання, самонавчання.
Форми організації освітнього процесу: лекції, лабораторні роботи,
семінари, практичні заняття, самостійна робота з методичним забезпеченням,
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виконання курсових проектів і робіт, консультації з викладачами, практична
підготовка. Проведення виїзних та натурних практик. Варіативний пошук
необхідного рішення на основі студійної роботи. Заняття мають інтерактивний,
науково-пізнавальний

характер,

проводяться

з

використанням

сучасних

інформаційно-комунікативних технологій.
Оцінювання здійснюється за усіма видами навчальної діяльності: поточний
контроль, модульний, тестовий, підсумковий контроль, іспити, диференційовані
усні та письмові заліки, усні презентації, захист курсового проекту (роботи),
захист звіту з різних видів практик, державна атестація випускників (захист
дипломного проєкту).
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у
компетентність професійній діяльності, пов’язаній з нафтогазовою галуззю,
або у процесі навчання, що передбачає застосування
теоретичних
та
практичних
методів
використання
комплексного підходу для здійснення всебічного аналізу та
прийняття проектного рішення.
Загальні
Здатність до розвитку загальної культури й соціалізації
компетентності особистості,схильності до етичних цінностей, знання
вітчизняної історії,економіки й права, розуміння причиннонаслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності;
здатність аналізувати економічні явища, правові процеси та
дію економічних законів у суспільстві;
здатність до фізичного самовдосконалення, розуміння
необхідності дотримання норм здорового способу життя;
здатність до ділових комунікацій державною мовою у
професійній сфері;
здатність використовувати знання фундаментальних наук в
обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом
відповідної галузі знань, використовувати фізичні та хімічні
методи в обраній професії;
здатність здійснювати обмежені управлінські функції;
здатність використовувати іноземну мову на рівні
професійного спілкування;
здатність покращувати результати власної професійної
діяльності і результати діяльності інших у процесі
експлуатації нафтогазових об’єктів;
здатність приймати рішення у звичних умовах з елементами
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непередбачуваності;
здатність до подальшого навчання з деяким рівнем
автономності;
здатність
використовувати функціональні
можливості
інформаційних та комунікаційних технологій у нафтогазовій
галузі;
здатність розуміти свої громадські права, свободи, обов’язки
та давати раціонально-критичну оцінку своїм діям;
здатність
орієнтуватися
в
проблемах
екологічного
забруднення біосфери та його попередження;
здатність організовувати роботу відповідно до вимог техніки
безпеки та охорони праці;
здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали,
стандартні методики та державні стандарти при розв’язанні
прикладних завдань в нафтогазовидобувній галузі.
Фахові
Здатність застосовувати чинну проєктну та нормативну
компетентності документацію по видобутку нафти і газу;
спеціальності здатність застосовувати знання про геологічні процеси та
закономірності формування гірських порід і покладів нафти і
газу;
здатність застосовувати технологію буріння свердловин при
проведенні підземного ремонту свердловин;
здатність організовувати роботи по видобуванню нафти і газу;
здатність
здійснювати
контроль
за
дотриманням
технологічних режимів роботи свердловин та наземного й
підземного устаткування (обладнання) за допомогою засобів
автоматизації процесів видобування нафти і газу;
здатність
володіти
базовими
знаннями
управління
електроприводами
і
електрообладнанням,
яке
використовується при видобуванні нафти і газу;
здатність використовувати знання й уміння в галузі економіки
для раціональної організації і проведення експлуатації та
ремонту свердловин;
здатність володіти прийомами слюсарно-складальних робіт
при проведенні ремонтів нафтопромислового обладнання;
сучасні уявлення про методи видобування нафти, газу,
газового конденсату;
здатність використовувати контрольно-вимірювальні прилади
і галузеві методики при дослідженні та освоєнні свердловин;
здатність проводити обробку результатів дослідження
видобувних і нагнітальних свердловин;
здатність проводити обстеження та освоєння свердловин
перед та в кінці проведення підземного ремонту;
сучасні уявлення про здійснення технологічних процесів дії
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на при вибійну зону пласта (ПЗП);
здатність підбирати наземне та підземне обладнання для
видобування флюїдів і для проведення методів дії на ПЗП;
здатність використовувати сучасні методи та прийоми ведення
підземного та наземного ремонтів свердловин;
здатність проводити випробування обладнання при
проведенні
пуско-налагоджувальних
робіт
нафтопромислового обладнання;
здатність
здійснювати
контроль
за
дотриманням
технологічного процесу видобування нафти і газу;
здатність встановлювати оптимальні режими роботи
видобувних і нагнітальних свердловин;
здатність підтримувати технологічний режим роботи
обладнання для збору, підготовки і транспортування нафти і
газу;
здатність використовувати знання,уміння і навички в галузі
охорони праці для організації безпечного проведення
експлуатаційних та ремонтних робіт;
базові знання в галузі основ підприємства і управлінської
діяльності для координування взаємозв’язків між ремонтними
та іншими службами підприємства;
здатність підготувати свердловину до проведення в ній
дослідницьких робіт;
здатність до аналізу, зіставлення, порівняння технічної
інформації з питань професійної діяльності;
здатність встановлювати оптимальні режими роботи
свердловини та виявляти характер пошкоджень;
здатність проводити оцінку запасів вуглеводнів за вихідними
даними;
здатність читати та аналізувати графічну інформацію (схеми
технологічних процесів та креслення складальних одиниць)
елементів технічних систем видобування, транспортування і
зберігання нафти і газу;
здатність
використовувати
комп’ютеризовані
системи
автоматичного проектування та інженерних розрахунків для
побудови двовимірних та тривимірних моделей;
здатність
застосовувати
комп’ютерну
графіку
для
розв’язування професійних завдань.
Джерело: опрацьовано автором на основі офіційного сайту ДКНГ
http://www.dkng.net.ua/doc/osvitni.prohramy.pdf
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Додаток З
Професійна класифікація
В Україні серед висококваліфікованих працівників, робота яких пов’язана з
нафтою і газом, найтиповішими є посади “технік з видобутку нафти й газу”,
“технік з експлуатації нафтопроводів”, “технік з експлуатації устаткування
газових об’єктів”, “технік з підготовки та транспортування нафти та газу”.
Національний класифікатор України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”
(далі – КП) містить такі професійні назви посад, як “технік з видобутку нафти й
газу”,

“технік

з

експлуатації

нафтопроводів”,

“технік

з

експлуатації

устаткування газових об’єктів”, “технік з підготовки та транспортування нафти
та газу” із відповідними кодами. Ці посади належать до категорії “Фахівці”,
тобто пов’язані з специфічною сферою діяльності або галуззю.
24985. “Технік з видобутку нафти й газу”;
25031. “Технік з експлуатації нафтопроводів”;
25033. “Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів”;
25009. “Технік з підготовки та транспортування нафти та газу”.
Як бачимо з кодів професійних назв робіт, усі вони належать до розділу 3
“Фахівці”.
Кваліфікаційні вимоги
У КП усі професії розподілено залежно від кваліфікаційних рівня та
спеціалізації, передбачених для працівників. Перша цифра коду відповідає
розділу КП, до якого вона належить.
Фахівець напряму “Нафтогазова справа” здатний виконувати
професійні роботи за ДК 003:2005:
3117 технік з видобутку нафти і газу;
3117 технік-технолог гірничий;
3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування;
3117 технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
3117 технік з експлуатації нафтопроводів;
3117 технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;

такі
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3115 технік-конструктор (механіка);
2320 викладач професійного навчально-виховного закладу;
1222.2 майстер з видобування нафти, газу та конденсату;
1222.2 майстер з дослідження свердловин;
1222.2 майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;
1222.2 майстер з підготовки газу;
1222.2 майстер з підготовки та стабілізації нафти;
1222.2 майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);
1222.2 майстер резервуарного парку;
1222.2 майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів і може
займати первинні посади згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Видобування нафти та природного газу. Переробка
нафти, нафтопродуктів і газу, сланців, вугілля, обслуговування магістральних
трубопроводів);
механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;
механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового
устаткування;
механік вишкомонтажного цеху;
механік тампонажного цеху;
викладач закладу професійної освіти.
Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники
магістратури зі спеціальності 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова справа) –
професіонали в нафтогазовій галузі, викладачі дисциплін в хімічній та
нафтогазовій галузі можуть обіймати посади:
2146.1 Молодший науковий співробітник
2146.1 Науковий співробітник
2147.2 Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу
2147.2 Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів
2147.2 Інженер з видобутку нафти й газу
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2147.2 Інженер з експлуатації нафтогазопроводів
2147.2 Інженер з підготовки та транспортування нафти
2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи)
2149.1 Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи)
2149.2 Диспетчер з транспортування газу
2149.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної
служби
2149.2 Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій
2149.2 Інженер з контролю систем обліку газу
2149.2 Інженер з підготовки газу до транспортування
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу
2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)
2351.1 Науковий співробітник (методи навчання)
2351.1 Науковий співробітник-консультант (методи навчання)
2351.2 Викладач (методи навчання)
2351.2 Методист
2359.1 Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)
2359.1 Науковий співробітник (в інших галузях навчання)
2359.1 Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання)
2359.2 Лектор
2446.2 Вихователь виправно-трудового закладу
Джерело: опрацьовано автором на основі Національного класифікатора
України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.
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Додаток К
Curriculum für das Bachelorstudium International Study Program
in Petroleum Engineering an der Montanuniversität Leoben
Курикулум для бакалаврів за напрямом підготовки
“Нафтогазова інженерія”
Гірничого університету Леобен (Монтан-Університет Леобен, Австрія)
Навчальна дисципліна

ECTS Семестр

Нафтогазова економіка

3

5

Седиментологія для нафтогазових інженерів

3

6

Геоінженерія Седиментологія для нафтогазових інженерів
лабораторні заняття

2

6

2,5

5

Геофізичні дослідження свердловин

4

5

Нафтогазова геологія

3

6

Нафтогазова геологія
лабораторні заняття

1

6

Технологія буріння і конструювання
свердловин

3,5

5

Технологія буріння і конструювання
свердловин
практичні заняття

3

5

Технологія завершення свердловини і
конструювання

2,5

6

Технологія завершення свердловини і
конструювання
практичні заняття

2

6

4

5

4

5

Потік у пористому середовищі

2

6

Потік у пористому середовищі
Технологія практичні заняття
нафтовіддачі
Пластові флюїди

2

6

2

6

Пластові флюїди
практичні заняття

2

6

Технологія розробки пласта 1

2

5

Прикладна геофізика

Технологія
буріння

Технологія Основи нафтового і газового видобування
нафтового і Основи нафтового і газового видобування
газового
практичні заняття
видобування
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Курсова
робота
бакалавра

Технологія розробки пласта 1
практичні заняття

2

5

Комплексна
розробка
родовища
й
автоматизована
система
управління
виробничим процесом і контролю за всіма
етапами видобування нафти.
Написання
доповіді
та
проведення
презентації

2

5

Проєкт
бакалавра

Проєкт бакалавра з обраної теми

4,5

6

Практика

Практика

30

7

Разом
Джерело: з німецької мови
https://www.unileoben.ac.at/en/2889/

перекладено

86

автором

на

основі
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Додаток Л
Порівняльна характеристика системи освіти професійних інженерів за
американською, європейською й українською моделями
Американська
Європейська
Українська модель
модель
модель
За стандартом
EMF для країн WA
Рівень систем
освіти

За стандартом
FEANI

Дворівнева:
Дворівнева:
бакалавр (магістр) бакалавр (магістр)
– “професійний
– “європейський
інженер”
інженер”

Державне
регулювання
Дворівнева:
бакалавр –
магістр)

Термін
доуніверситетської
освіти

12 років

11–12 років

11 років

Термін навчання –
бакалавр

4 роки

3 роки

3 роки 10 місяців

2 роки

1 рік 4 місяці

Термін навчання – Від 1 до 3-х років
магістр

Професійне звання Від 3-х до 7 років 4 роки практичної
інженера
практичної роботи
роботи після
після бакалавра
бакалавра або 2
роки магістратури
+ 2 роки
практичної роботи
Міжнародне
професійне звання
інженера (IntPE)

В Україні немає
національної
системи
сертифікації
“професійних
інженерів”

Професійна
діяльність не
менше 7 років,
обов’язково 2 роки
на керівній посаді

Джерело: систематизовано автором на основі http://www.ieagreements.org,
http: //www.feani. org, http://www.washingtonaccord.org, http://www.ifees.net,
http://www.ipea.org
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Додаток М
12 Стандартів CDIO (12 CDIO Standards)
Мета концепції – приведення змісту і результативності реалізації освітніх
програм відповідно до рівня розвитку сучасних технологій та очікувань
роботодавців.
У Стандартах CDIO визначено спеціальні вимоги до програм CDIO, які
можуть виступати основою для реформування й оцінювання освітніх програм у
галузі техніки і технології, створювати умови для їх безперервного покращення.
Стандарти CDIO визначають вимоги до:
–концепції інженерних освітніх програм (Стандарт 1);
– формування навчального плану (Стандарти 2, 3);
– практико-орієнтованого освітнього середовища (Стандарти 4, 5 і 6);
– методів навчання і кваліфікації викладачів (Стандарти 7, 8, 9 і 10);
– методів оцінювання результатів навчання і програми в цілому (Стандарти
11 і 12).
Стандарт 1 CDIO обґрунтовує концепцію CDIO і передбачає, що зміст
інженерної освіти визначається комплексним характером інженерної діяльності
в межах моделі “Conceive – Design – Implement – Operate” (“планувати –
проєктувати – впроваджувати – експлуатувати”).
Стандарт 2 CDIO (CDIO Syllabus) визначає і деталізує вимоги до
результатів навчання і підготовки бакалаврів до комплексної інженерної
діяльності.
Відповідно до Стандарту 3 CDIO розроблений навчальний план є
інтегрованим, тобто містить взаємопов’язані дисципліни і має чіткий план по
інтеграції особистісних і міжособистісних навичок, а також навичок створення
продуктів, процесів і систем.
Стандартом 4 CDIO визначено наявність в освітній програмі вступного
курсу “Вступ в інженерну діяльність”, який є основою для інженерної практики
у процесі створення продуктів, процесів і систем і формування основних
особистісних і міжособистісних компетенцій випускників програми.
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Згідно із Стандартом 5 CDIO навчальний план освітньої програми має
передбачати розроблення двох або більше проєктів, що передбачають набуття
студентом досвіду проєктно-впроваджувальної діяльності: один на базовому
рівні, другий – на просунутому.
Стандарт 6 CDIO передбачає необхідність створення робочого простору,
достатнього для набуття студентами навичок практичної інженерної діяльності,
соціальної взаємодії, командної і самостійної роботи.
Стандарт 7 CDIO пропонує закладу освіти використовувати методи
інтегрованого навчання під час реалізації освітніх програм. Інтегроване навчання –
це педагогічні підходи, що сприяють засвоєнню знань одночасно з розвитком
особистісних і міжособистісних навичок, навичок інженерної діяльності.
Відповідно до Стандарту 8 CDIO навчання в закладі вищої освіти необхідно
проводити, використовуючи такі активні й ефективні практико-орієнтовані методи,
як: моделювання інженерної практики; стимулювання до аналізу, роздумів,
висловлення особистої думки; спрямовані на підвищення мотивації студентів,
розуміння відповідальності за свій розвиток.
CDIO

пропонує

систематично

підвищувати

кваліфікації

викладачів

університетів у галузі особистісних, міжособистісних і професійних компетенцій
(Стандарт 9), використання активних й інтегрованих методів навчання та оцінки
його результатів (Стандарт 10).
Стандартом 11 CDIO передбачено необхідність використовувати під час
реалізації освітніх програм адекватні методи оцінювання результатів навчання, що
формують професійні, особистісні і міжособистісні компетенції випускників.
Стандартом 12 CDIO визначено наявність в університеті системи
оцінювання відповідності освітньої програми концепції CDIO і забезпечення
зворотнього зв’язку з студентами, викладачами та іншими зацікавленими особами
для неперервного вдосконалення освітніх програм.
Всесвітня ініціатива CDIO. Стандарти. Версія 2.0.
У січні 2004 р. в межах ініціативи CDIO прийнято 12 стандартів для опису
програм CDIO. Ці принципи розроблено у відповідь на запити керівників
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програм, випускників і партнерів від галузі, яким були необхідні розмежувальні
критерії програм CDIO і їх випускників.
У кожному стандарті наведено опис, логічне обгрунтування і рубрика із
самооцінки.
Опис. У розділі “Опис” наведено формулювання стандарту й обгрунтовано
його значення, визначено ключові терміни і подана основна інформація.
Обгрунтування.

Логічне

обгрунтування

містить

аргументи

щодо

прийняття стандарту. Аргументи побудовано на дослідженнях в галузі освіти, а
також вони враховують досвід кращих практик в інженерній діяльності і вищій
освіті. Наведено відмінні характеристики підходу CDIO від інших реформ в
галузі освіти.
Рубрика. Рубрика – це шкала критеріїв, яка дає можливість оцінити рівень
виконання вимог стандарту. Рубрика стандартів CDIO є 6-бальною шкалою для
оцінювання рівня відповідності стандартам. Критерії для кожного рівня
визначаються описом і логічним обґрунтуванням стандарту. В рубриці наведено
докази відповідності кожному з рівнів. Рубрики в цьому документі представлені
в ієрархічному порядку, тобто кожний наступний рівень охоплює попередні.
Наприклад, рівень 5, який розглядає безперервне покращення процесів,
передбачає, що рівень 4 уже досягнуто.
Самооцінка відповідності. Оцінка відповідності стандартам CDIO є
самовизначенням. По кожній програмі в галузі техніки і технологій збирають
докази і використовуються рубрики для оцінювання сучасного стану за кожним
з 12 стандартів CDIO. З огляду на те, що кожна рубрика розроблена під
конкретний стандарт CDIO, вони всі відповідають загальній моделі рубрики,
наведеній нижче.
Загальна модель рубрики із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Підтвердження
виконання
вимог
стандарту
регулярно
переглядаються і використовуються для внесення покращень

4

Існує задокументований доказ повного впровадження і впливу
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вимог стандарту на окремі компоненти програми
3

Виконання плану з приведення у відповідність усіх компонентів
програми до вимог стандарту очікується в найближчому
майбутньому

2

Розроблено план з приведення у відповідність до вимог стандарту

1

Існує потреба в прийнятті вимог стандарту і проводяться відповідні
заходи

0

Відсутній документований план або не проводяться заходи, що
стосуються стандарту

Стандарт 1 – CDIO як контекст інженерної освіти.
Ухвалення принципу, згідно з яким розвиток і реалізація життєвого циклу
продуктів, процесів і систем відбувається в рамках моделі “планування –
проєктування – впровадження – експлуатація”. Ця модель

визначає зміст

інженерної освіти.
Опис: Програма CDIO ґрунтується на принципі, що розвиток і реалізація
життєвого циклу продуктів, процесів і систем є невід’ємною частиною
підготовки фахівців в галузі техніки і технологій. Ця модель застосовується до
всього життєвого циклу продукту, процесу і системи. Стадія осмислення і
планування (Conceiving) передбачає визначення потреб споживача, можливості
їх

задоволення,

продумування

загальних

питань

технології,

стратегії

підприємства та нормативних вимог, а також розробку концепцій, технічних і
бізнес-планів. Друга стадія, стадія проектування (Designing), присвячена
розробленню проєкту, що охоплює плани, креслення і алгоритми, які описують
те, що буде створюватися, проводитися і застосовуватися. На стадії
виробництва (Implementing) проєкт перетворюється в продукт, процес або
систему, включаючи апробацію, виробництво, валідацію і сертифікацію. На
останній стадії експлуатації (Operating) відбувається використання виробленого
продукту для отримання запланованого результату (створення додаткових
цінностей),

включаючи

підтримку,

розвиток

і

вилучення

продукту

з

експлуатації. Філософія CDIO визначає контекст інженерної освіти, утворюючи
культурний простір або середовище, в якому відбувається навчання, практика і
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освоєння технічних знань та інших навичок. Цей принцип може реалізовуватися
лише в тому випадку, якщо є розуміння і домовленість між викладачами про
прийняття підходу CDIO, план переходу на програму CDIO, а також підтримка
ініціативи реформування керівниками програми і адміністрації.
Обгрунтування: Випускники необхідно бути здатними до комплексної
інженерної діяльності: планувати, проєктувати, виробляти і впроваджувати
інженерні продукти, процеси і системи в сучасному середовищі, заснованому на
командній роботі фахівців. Вони мають бути спроможні брати участь в
реалізації інженерних процесів, робити внесок у розвиток інженерних
продуктів і здійснювати цю діяльність, працюючи у виробничій компанії. Це є
суттю інженерної професії.
Докази

відповідності:

Місія

або

інші

документи,

затверджені

відповідними відповідальними особами, в яких визначена програма як
відповідна вимогам до програм CDIO.
Викладачі і студенти, які можуть чітко формулювати принципи CDIO.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Експертні групи визнають, що CDIO визначає зміст освітньої програми
в галузі техніки і технологій і цей принцип використовується як
механізм безперервного поліпшення

4

Існує документальне підтвердження, що принцип CDIO визначає зміст
освітньої програми і повністю реалізований

3

Принцип CDIO визначає зміст освітньої програми і реалізований на
одному або декількох роках навчання за програмою

2

Існує чітко сформульований план переходу до принципу CDIO при
реалізації освітньої програми

1

Визнано необхідність реалізації принципу CDIO в інженерній освіті і
ініційований відповідний процес

0

План з реалізації принципу CDIO в процесі впровадження освітніх
програм в галузі техніки і технологій відсутня

502

Стандарт 2 – Результати навчання CDIO
Специфічні деталізовані результати навчання для розвитку особистісних і
між особистісних умінь і навичок створення продуктів, процесів і систем, а
також дисциплінарні знання відповідають цілям програми й узгоджені із
зацікавленими особами по програмі.
Опис: Знання, вміння та особистісні якості, заплановані як результат
інженерної освіти, тобто є результатами навчання, визначені і кодифіковані в
переліку планованих результатів навчання CDIO / CDIO Syllabus. Результати
навчання визначають, що випускникам необхідно знати і вміти після закінчення
освітньої програми. На додаток до результатів навчання для опису технічних
знань (розділ 1) в Планованих результатах навчання CDIO / CDIO Syllabus
виокремлюються особистісні і міжособистісні вміння, а також навички
створення продуктів, процесів і систем. Особистісні результати навчання
(розділ 2) зосереджені на когнітивному й емоційному розвитку кожного
студента, наприклад, на постановці технічних завдань і вирішенні проблем,
експериментуванні й отриманні нових знань, системному мисленні, творчому
мисленні,

критичному

мисленні

і

професійній

етиці.

Міжособистісні

результати навчання (розділ 3) описують вміння індивідуальної і групової
взаємодії, такої, як робота в команді, лідерство, спілкування і мовні комунікації.
Навички створення продуктів, процесів і систем (розділ 4) сфокусовані на
процесах

планування,

проєктування,

впровадження

та

використанні

у

виробництві, бізнесі і соціальних контекстах.
Результати навчання мають бути обговорені і затверджені ключовими
зацікавленими особами по програмі, тобто тими, хто поділяє інтерес до
випускників інженерних освітніх програм, на предмет відповідності цілям
програми та важливості для практичної інженерної діяльності. В межах
програми необхідно привести результати навчання відповідно до Планованих
результатів навчання CDIO / CDIO Syllabus. Зацікавлені особи допомагають
визначити очікуваний рівень професіоналізму або визначити рівень досягнення
щодо кожного результату навчання.
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Обгрунтування: Встановлення певних результатів навчання допомагає
забезпечити набуття студентами відповідної основи для їхньої майбутньої
професії. Професійними інженерними організаціями та представниками галузі
визначено основні якості (атрибути) початківця інженера в технічній і
професійній сферах. Більше того, різні організації з оцінювання та акредитації
потребують визначення результатів навчання завдяки окресленню знань і умінь
(компетенцій) випускників в інженерних освітніх програмах.
Докази відповідності: Результати навчання, що описують знання, вміння
та особистісні якості випускників. Результати навчання, узгоджені за змістом і
рівнем професіоналізму з зацікавленими особами по програмі (наприклад,
викладачами, студентами, випускниками та представниками галузі).
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Експертні групи регулярно переглядають і переглядають результати
навчання за програмою, відштовхуючись від змін в потребах
зацікавлених осіб

4

Результати навчання за програмою відповідають баченню і місії
університету, і для кожного результату визначено рівні підготовки
(досягнутого професіоналізму)

3

Результати навчання за програмою узгоджені з ключовими
зацікавленими особами (викладачами, студентами, випускниками і
представниками галузі)

2

План з розробки точних визначень для результатів навчання за
програмою прийнятий керівниками програми, викладачами та іншими
зацікавленими особами

1

Визнано необхідність створення або зміни результатів навчання за
програмою та ініційовано відповідний процес

0

Відсутні точні результати навчання за програмою, які охоплюють
знання, особисті та міжособистісні навички, а також навички
створення продуктів, процесів і систем

Стандарт 3 – Інтегрований навчальний план
Розроблений навчальний план містить взаємопов’язані дисципліни і
передбачає чіткий план з інтеграції особистісних і міжособистісних навичок, а
також навичок створення продуктів, процесів і систем.
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Опис: Інтегрований навчальний план передбачає освітній процес, який
веде до набуття особистісних і міжособистісних навичок, а також навичок
створення продуктів, процесів і систем (Стандарт 2) у взаємозв’язку з
засвоєнням дисциплінарних знань і їх застосуванням в інженерній діяльності.
Дисципліни є взаємодоповнювальними в тому випадку, коли визначено чіткі
взаємозв’язки між змістом і результатами навчання окремих дисциплін.
Необхідний чіткий план, який визначає шляхи інтеграції навичок і
міждисциплінарних зв’язків, наприклад, за допомогою зіставлення конкретних
результатів навчання з дисциплін та елементів навчальної діяльності в межах
програми.
Обгрунтування: Навчання особистісним, міжособистісним і професійним
умінням, а також навичкам створення продуктів, процесів і систем не слід
розглядати як доповнення до і так переповненої програми навчання, а має
становити її невід’ємну частину. Для досягнення запланованих результатів
навчання в частині дисциплінарних знань і навичок при формуванні
навчального плану необхідно максимально використовувати наявний час.
Викладачі беруть активну участь у розробленні інтегрованого навчального
плану, пропонуючи провести відповідні взаємозв’язки між дисциплінами, а
також виявити і погодити можливості формування і розвитку окремих навичок
при вивченні дисциплін, які ними викладаються.
Докази відповідності: Зафіксовано план, в якому проінтегровано CDIO
навички з технічним змістом дисциплін і в якому позначено відповідні
міждисциплінарні зв’язки. Передбачення результатів навчання CDIO в
дисципліни і навчальну діяльність. Викладачі та студенти, які визнають
результати навчання CDIO в навчальному плані.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Зацікавлені особи регулярно переглядають інтегрований навчальний
план і за необхідності складають рекомендації і вносять поправки

4

Існують докази того, що індивідуальні і міжособистісні вміння, а також
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навички створення продуктів, процесів і систем розвиваються в усіх
дисциплінах, відповідальних за їх формування
3

Формування особистісних і міжособистісних умінь, навичок створення
продуктів, процесів і систем інтегровано в навчальному плані на один і
більше рік навчання за програмою

2

Навчальний план за програмою, в якому проінтегровано засвоєння
дисциплін, формування особистісних і міжособистісних умінь,
навичок створення продуктів, процесів і систем, затверджений
відповідними особами

1

Визначено необхідність аналізу програми навчання і розпочато роботу
за попереднім порівнянням дисциплін з досягненням результатів
навчання

0

В програмі відсутні інтеграція навичок і взаємозалежні дисципліни

Стандарт 4 – Вступ в інженерну діяльність
Вступний курс, що створює основу для інженерної практики при створенні
продуктів, процесів і систем та формуванні основних особистісних і
міжособистісних навичок.
Опис: Вступний курс, як правило, є одним з перших обов’язкових курсів в
програмі, який дає уявлення про інженерну практику. Сюди входить широкий
спектр завдань і обов’язків інженера, а також застосування дисциплінарних
знань для вирішення цих завдань. Студенти залучаються до інженерної
практики завдяки вирішенню проблем і простих завдань з проєктування, що
виконуються індивідуально і в командах. Курс передбачає набуття особистісних
і міжособистісних навичок, а також інших знань і умінь, необхідних на початку
засвоєння програми для підготовки студентів до отримання досвіду створення
більш складних продуктів, процесів і систем. Наприклад, вирішення завдань в
невеликих групах може підготувати студентів для роботи в більших командах
розробників.
Обгрунтування: Вступний курс спрямовано на стимулювання інтересу і
збільшення мотивації студентів до інженерної діяльності, зосередивши їх увагу
на практичну користь відповідних основних дисциплін. Студенти зазвичай
обирають інженерні програми тому, що вони хочуть створювати продукти, а
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вступні курси допомагають посилити цей відсоток. Крім того, вступні курси
сприяють швидкому початку розвитку необхідних умінь, описаних в переліку
Планованих результатів навчання CDIO / CDIO Syllabus.
Докази відповідності: Досвід навчання, в якому закладено початок
формування необхідних особистісних і міжособистісних умінь, навичок
створення продуктів і систем. Засвоєння студентами результатів навчання
CDIO, описаних у Стандарті 2. Високий інтерес студентів до обраного ними
напряму навчання, який продемонстрований, наприклад, в дослідженнях або
виборі елективних дисциплін.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Вступні курси регулярно оцінюються і переглядаються завдяки
зворотному зв’язку від студентів, викладачів та інших зацікавлених
осіб

4

Є документальне підтвердження того, що студенти досягли результатів
навчання, запланованих у межах вивчення вступного інженерного
курсу

3

Вступний курс передбачає отримання досвіду інженерної діяльності та
засвоєння основних особистісних і міжособистісних навичок

2

Затверджено програму вступного курсу, що передбачає отримання
практичного інженерного досвіду

1

Визначено необхідність реалізації вступного курсу для отримання
практичного інженерного досвіду в подальшому, та ініційований
відповідний процес для його реалізації

0

Відсутній вступний курс, який передбачає отримання практичного
інженерного досвіду й засвоєння ключових навичок

Стандарт 5 – Досвід ведення проєктно-впроваджувальної діяльності
Навчальний план передбачає виконання двох або більше проєктів для
отримання досвіду проєктно-впроваджувальної діяльності, один на базовому
рівні, другий – на високому рівні.
Опис: Термін проєктно-впроваджувальна (design-built) діяльність означає
ряд видів інженерної діяльності, що стосуються процесу розроблення нових
продуктів і систем. Сюди входять усі види діяльності, описані в Стандарті 1 на
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етапах

проєктування

концептуального

і

впровадження,

проєктування

з

Стадії

а

також

планування.

відповідні

аспекти

Навчальний

план

передбачає отримання досвіду проєктно-впроваджувальної діяльності, зокрема
розвиток у студентів навичок розроблення продуктів, процесів і систем, а також
здатність застосовувати інженерні знання на практиці. Досвід ведення
проєктно-впроваджувальної діяльності є базовий і просунутий, залежно від
його масштабу, складності, і послідовності реалізації в програмі. Наприклад,
отримання досвіду розробки більш простих продуктів і систем включено в
програму на більш ранній стадії, а більш складні проєктно-впроваджувальні
види робіт будуть з’являтися на більш пізніх курсах програми для того, щоб
допомогти студентам інтегровано використовувати знання і навички, отримані
на попередніх курсах. Здібності планувати, проєктувати, виробляти і
застосовувати продукти, процеси і системи можна передбачати в обов’язкові
елементи навчального плану, наприклад, в переддипломні дослідні проєкти і
практики.
Обгрунтування: Досвід ведення проєктно-впроваджувальної діяльності
слід структурувати і формувати таким чином, щоб сприяти успіху інженерної
діяльності на ранній стадії. Послідовне отримання досвіду ведення проєктновпроваджувальної діяльності та підвищення рівнів складності зміцнюють
уявлення студентів про створення продуктів, процесів і систем. Досвід ведення
проєктно-впроваджувальної діяльності також формує міцну основу, на якій
можна побудувати глибоке концептуальне розуміння дисциплінарних навичок.
Для того, щоб студенти мали можливість встановлювати взаємозв’язки між
досліджуваним ними технічним змістом і своїми професійними та кар’єрними
інтересами, необхідно приділяти особливу увагу роботі студентів над
створенням продуктів і реалізації процесів в реальних умовах.
Докази відповідності: Наявність в програмі двох і більше можливостей
отримання проєктно-впроваджувального досвіду (наприклад, як частина
вступного курсу і на високому рівні навчання). Наявність можливостей
отримання проєктно-впроваджувального досвіду в межах таких необхідних
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елементів навчального плану як дослідження в лабораторіях, практика і т. д.
Реальний досвід навчання, який формує основи для подальшого засвоєння
дисциплінарних навичок.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Проєктно-впроваджувальна діяльність регулярно оцінюється і
переглядається завдяки зворотному зв’язку від студентів, викладачів та
інших зацікавлених осіб

4

Є документальне підтвердження того, що студенти досягли результатів
навчання, запланованих у межах проєктно-впроваджувальної
діяльності

3

Щонайменше реалізуються два проєкти, які передбачають отримання
досвіду проєктно-впр

2

Є план розробити проєкти, що передбачають отримання досвіду
проєктно-впроваджувальної діяльності на базовому і високому рівнях

1

Виконано аналіз потреб для визначення можливостей включення в
навчальний план проєктів, які передбачають отримання досвіду
проєктно-впроваджувальної діяльності

0

Освітня програма не передбачає отримання досвіду проєктновпроваджувальної діяльності

Стандарт 6 – Робочий простір для інженерної діяльності
Наявність робочого простору для інженерної діяльності та лабораторій, які
підтримують і сприяють практичному засвоєнню методів створення продуктів,
процесів, систем, отримання дисциплінарних знань і вивчення соціальних
аспектів.
Опис: Фізичне середовище навчання охоплює традиційні місця навчання,
наприклад, лекційні зали й аудиторії для проведення практичних занять і
семінарів, а також робочий простір для інженерної діяльності та лабораторії.
Робочий простір і лабораторії підтримують отримання навичок створення
продуктів, процесів і систем одночасно з засвоєнням дисциплінарних знань. У
них особливу увагу приділено практичному навчанню, в якому студенти
безпосередньо зайняті своїм навчанням, і надано можливість для соціального
навчання, тобто створюються умови, де студенти можуть вчитися один в одного
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і взаємодіяти в командах. Створення нового робочого простору або
модернізація лабораторій залежать від розміру програми і ресурсів установи.
Обгрунтування: Робочий простір та інші середовища навчання, які
підтримують практичне навчання, є основними ресурсами для того, щоб
вчитися проектувати, створювати і управляти продуктами, процесами і
системами. Студенти, у яких є доступ до сучасних технічних інструментів,
програмного забезпечення і лабораторій, мають можливості формувати знання,
навички і підходи, що сприяють розвитку компетенцій із створення продуктів,
процесів і систем. Ці компетенції найкраще розвиваються в робочому просторі,
яке

є

студентоцентрованим

(особистісно-орієнтованими),

зручним

у

використанні, доступним й інтерактивним.
Докази відповідності: Достатня кількість робочих просторів, обладнаних
сучасними

інженерними

інструментами.

Робочий

простір

з

такими

властивостями як студентоцентрованість, зручність у використанні, доступність
та інтерактивність. Високий рівень задоволеності студентів, викладачів і
співробітників робочим простором.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Експертні групи регулярно оцінюють вплив і ефективність робочого
простору для навчання і формулюють рекомендації для їх поліпшення

4

Робочий простір для інженерної діяльності повністю підтримує
реалізацію практико-орієнтованих складових навчання

3

Плани
реалізовуються
реконструйований простір

2

Плани з реконструювання або побудови додаткового робочого
простору для інженерної діяльності були затверджені відповідними
органами

1

Визначено потребу в робочому просторі для інженерної діяльності, що
забезпечують реалізацію практико-орієнтованих складових навчання,
та ініційовано відповідний процес по реалізації

0

Наявний робочий простір для інженерної діяльності не підходить або
недостатній для забезпечення практико-орієнтованого і соціального
навчання

і

використовуються

новий

або
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Стандарт 7 – Інтегроване навчання
Досвід інтегрованого навчання сприяє формуванню дисциплінарних знань
разом з особистісними навичками та навичками міжособистісного спілкування,
створення продуктів, процесів і систем.
Опис: Інтегроване навчання – це педагогічні підходи, які сприяють
засвоєнню дисциплінарних знань одночасно з розвитком особистісних і
міжособистісних навичок, навичок створення продуктів, процесів і систем.
Вивчення питань професійної інженерної діяльності включено в зміст
дисциплін. Наприклад, студенти могли б виконувати в одному завданні аналіз
продукту, його проєктування і розглядати питання соціальної відповідальності
інженера, що спроектував цей продукт. Представники галузі, випускники та
інші зацікавлені особи можуть бути задіяні в наданні прикладів для таких
завдань.
Обгрунтування: Навчальний план і результати навчання, вимоги до яких
описані в Стандартах 2 і 3 відповідно, можуть бути реалізовані лише за
допомогою відповідних педагогічних підходів, які дають можливість отримати
більшу користь з навчального часу студента. Важливо, щоб студенти сприймали
викладачів інженерних дисциплін, як тих, що виконують роль професійних
інженерів,

які

навчають

їх

дисциплінарним

знанням,

особистісним

і

міжособистісним навичкам, навичкам створення продуктів, процесів і систем.
Завдяки інтегрованому навчанню викладачі можуть найбільш ефективно
допомогти студентам застосовувати дисциплінарні знання в інженерній
практиці та краще підготувати їх до відповідних вимог інженерної професії.
Докази

відповідності:

Інтеграція

результатів

навчання

CDIO

і

дисциплінарних навичок в навчанні. Безпосереднє залучення викладачів
інженерних дисциплін до реалізації інтегрованого навчання. Залучення
партнерів від галузі та інших зацікавлених осіб у проєктування і реалізації
навчання.
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Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Дисципліни регулярно оцінюються і переглядаються щодо інтеграції в
них результатів навчання та навчальної діяльності

4

Існують докази впливу інтегрованого навчання на освітню програму

3

Інтегроване навчання реалізується в дисциплінах протягом усього
навчального плану

2

Затверджено робочі програми дисциплін, що передбачають результати
навчання і навчальну діяльність, в яких проінтегровано отримання
особистісних і міжособистісних навичок з дисциплінарними знаннями

1

Робочі програми дисциплін оцінено на відповідність інтегрованому
навчальному плану

0

Відсутнє підтвердження
формування навичок

інтегрованого

вивчення

дисциплін

і

Стандарт 8 – Активні методи навчання
Опис: Активні методи навчання залучають студентів безпосередньо до
роздумів і процесів вирішення проблем. Менше уваги приділено пасивній
передачі інформації і більше – залученню студентів в управління, використання,
аналіз та оцінку ідей і зміст дисциплін. Активне навчання в лекційних курсах
може охоплювати такі методи, як дискусії в парі і невеликих групах,
демонстрації наочних прикладів, дебати, питання на розуміння змісту і
зворотний зв’язок від студентів щодо досліджуваного ними матеріалу. Активне
навчання є практико-орієнтованим за умови, якщо студенти пробують себе в
ролях,

що

моделюють

професійну

інженерну

діяльність,

наприклад,

конструювання, моделювання і аналіз ситуацій.
Обгрунтування: Якщо залучати студентів до міркування про концепції,
особливо нові ідеї, і пропонувати їм висловлювати свої думки, то студенти не
тільки навчатимуться, а й зрозуміють, чому і як вони навчаються. Цей процес
допомагає підвищити мотивацію студентів до досягнення результатів навчання
за програмою і сформувати навички навчання впродовж життя. За допомогою
активних методів навчання викладачі можуть скерувати студентів знайти
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взаємозв’язок у ключових концепціях і сприяти застосуванню цих знань в
нових умовах.
Докази відповідності: Успішна реалізація активних методів навчання,
задокументована в звіті про спостереження або самооцінці. Більшість
викладачів застосовують активні методи навчання. Високий рівень засвоєння
всіх результатів навчання студентами. Високий ступінь задоволення студентів
методами навчання.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Експертні групи регулярно оцінюють вплив активних методів
навчання і формулюють рекомендації щодо постійного поліпшення

4

Існує документоване підтвердження впливу активних методів навчання
на навчання студентів

3

Активні методи навчання реалізуються в усьому навчальному плані

2

Існує план включення активних методів навчання в навчальний план

1

Існує розуміння переваг активного навчання і проводиться аналіз
можливостей активних методів навчання в навчальному плані

0

Відсутні підтвердження впровадження активних методів навчання

Стандарт 9 – Удосконалення CDIO-компетенцій викладачів
Наявність заходів, що дають можливість підвищити компетентність
викладачів, зокрема особистісні і міжособистісні навички, навички створення
продуктів, процесів і систем.
Опис: Програми CDIO надають підтримку викладачам інженерних
дисциплін

підвищувати

свої

компетентності,

зокрема

особистісні

і

міжособистісні навички, навички створення продуктів, процесів і систем,
описані в Стандарті 2. Ці навички розвиваються найкраще в контексті
професійної інженерної практики. Характер і масштаб підвищення кваліфікації
викладачів залежить від ресурсів і цілей різних програм і установ. Прикладами
заходів, які спрямовані на вдосконалення компетенцій викладачів, можуть бути:
професійне стажування на промисловому підприємстві, співпраця з колегами з
галузі в дослідницьких і освітніх проєктах, передбачення вимоги про наявність

513

досвіду інженерної практики при працевлаштуванні і посадовому підвищенні, а
також відповідне професійне підвищення кваліфікації в університеті.
Обгрунтування:
реалізовувати

Якщо

програму,

викладачі

що

інженерних

передбачає

дисциплін

засвоєння

будуть

особистісних

і

міжособистісних навичок, навичок створення продуктів, процесів і систем,
об’єднаних з дисциплінарними знаннями. Викладачі інженерних дисциплін, як
правило, є експертами в науково-дослідній роботі і знавцями своїх спеціальних
дисциплін, але мають досить обмежений практичний досвід інженерної
діяльності в діловій і галузевій сферах. Крім того, стрімкі темпи появи
технологічних інновацій потребують безперервного оновлення інженерних
навичок. Викладачам необхідно постійно вдосконалювати свої інженерні знання
і навички для наведення студентам відповідних прикладів з практики та
виступати в ролі сучасного інженера.
Докази

відповідності:

міжособистісні

навички,

Більшість

навички

викладачів

створення

мають

продуктів

особистісні
і

систем,

і

що

продемонстровано в звіті про самооцінку. У багатьох викладачів є реальний
досвід інженерної практики. Позитивне ставлення університету до підвищення
кваліфікації викладачів в цій галузі при проведенні оцінювання викладачів і
працевлаштуванні. Залучення ресурсів університету в розвиток у викладачів
цих навичок.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Компетентність викладачів, зокрема особистісні і міжособистісні
навички, навички створення продуктів, процесів і систем регулярно
оцінюються і вдосконалюються за необхідності

4

Існує документоване підтвердження, що викладачі компетентні, мають
особистісні і міжособистісні навички, навички створення продуктів,
процесів і систем

3

Викладачі підвищують кваліфікацію, зокрема особистісні і
міжособистісні навички, навички створення продуктів, процесів і
систем

2

Існує систематичний план підвищення кваліфікації викладачів щодо
особистісних і міжособистісних навичок, навичок створення
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продуктів, процесів і систем
1

Проведено порівняльне дослідження і аналіз потреб у розвитку
компетенцій викладачів

0

Відсутня програма розвитку особистісних і міжособистісних навичок,
навичок створення продуктів, процесів і систем у викладачів

Стандарт 10 – Удосконалення педагогічних компетенцій викладачів
Наявність

заходів,

що

дають

можливість

підвищити

педагогічні

компетенції викладачів з використання активних методів навчання та
оцінювання студентів при забезпеченні інтегрованого навчання
Опис: Програма CDIO надає підтримку викладачам у вдосконаленні їх
компетенцій в забезпеченні інтегрованого навчання (Стандарт 7), активного
навчання (Стандарт 8), і оцінюванням навчання студентів (Стандарт 11).
Характер і масштаб підвищення кваліфікації викладачів залежить від ресурсів і
цілей різних програм і установ. Прикладами заходів, які спрямовані на
вдосконалення компетенцій викладачів, можуть бути: підтримка участі
викладачів в університетських і зовнішніх програмах підвищення кваліфікації,
у форумах для обміну ідеями і найкращими практиками, а також в оцінюванні
педагогічної діяльності і використанні ефективних методів навчання.
Обгрунтування: Якщо від викладачів очікують, що вони повинні
викладати і оцінювати за допомогою нових методів, як описано в Стандартах 7,
8, і 11, то їм необхідно надавати можливості для розвитку і вдосконалення
відповідних компетенцій. У багатьох університетах існують

програми

підвищення кваліфікації і реалізують їх підрозділи, які бажали б співпрацювати
з викладачами в рамках програм CDIO. Крім того, якщо при реалізації програм
CDIO підкреслюється важливість викладання, навчання та оцінювання, то
необхідно забезпечити відповідні ресурси для підвищення кваліфікації
викладачів в цих сферах.
Докази відповідності: Більшість викладачів володіє компетенціями у
викладанні і навчанні, методами оцінки, що зафіксовано в звіті про
спостереження і самооцінку. Позитивне ставлення університету до ефективних
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методів викладання при проведенні оцінювання викладачів і працевлаштуванні.
Вкладення ресурсів у розвиток у викладачів цих навичок.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Компетенції викладачів щодо викладання, навчання та оцінювання
регулярно оцінюються і вдосконалюються за необхідності

4

Існує документоване підтвердження компетентності викладачів щодо
методів викладання, навчання та оцінювання

3

Викладачі підвищують кваліфікацію
викладання, навчання та оцінювання

2

Існує систематичний план підвищення кваліфікації викладачів щодо
використання методів викладання, навчання та оцінювання

1

Проведено порівняльне дослідження і аналіз потреб у розвитку
компетенцій викладачів

0

Відсутня програма розвитку викладачів з удосконалення педагогічних
компетенцій

з використання

методів

Стандарт 11 – Оцінювання навчання
Оцінювання засвоєння студентами особистісних і міжособистісних
навичок,

навичок

створення

продуктів,

процесів

і

систем,

а

також

дисциплінарних знань
Опис: Оцінювання процесу навчання студентів є показником того, якою
мірою кожен студент досягає конкретних результатів навчання. Викладачі
зазвичай проводять таке оцінювання в межах своїх відповідних курсів. За умов
ефективного оцінювання навчання використовується безліч методів, які
зіставляють відповідним чином результати навчання з дисциплінарними
знаннями, а також з особистісними і міжособистісними навичками, навичками
створення продуктів, процесів і систем, як описано в Стандарті 2. Ці методи
можуть охоплювати письмові та усні тести, спостереження за роботою
студента,

шкали

рейтингу,

рефлексію

студентів,

оцінювання студентів один одного і самооцінку.

журнали,

портфоліо,
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Обгрунтування: Необхідно мати ефективні технології оцінювання
особистісних і міжособистісних навичок, навичок створення продуктів,
процесів і систем, якщо ми закладаємо їх формування в навчальний план і
процес навчання. Різні категорії результатів навчання потребують різних
методів

оцінювання.

Наприклад,

результати

навчання,

пов’язані

з

дисциплінарними знаннями, можуть бути оцінені за допомогою усних і
письмових тестів, в той час як проєктно-впроваджувальні навички можуть бути
краще виміряні з використанням записуваних спостережень. Застосування
різних методів оцінювання формує широкий діапазон стилів навчання і
збільшує надійність і адекватність оцінювальних даних. У результаті
визначення ступеня досягнення студентами планованих результатів навчання
може бути виконано з більшою вірогідністю.
Докази відповідності: Методи оцінювання поєднуються належним чином з
результатами навчання CDIO. Успішне впровадження методів за оцінюванням.
Велика кількість викладачів, які використовують відповідні методи оцінювання.
Визначення навчальних досягнень студентів на основі надійних і достовірних
даних.
Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Експертні групи регулярно перевіряють використання методів
оцінювання навчання і формулюють рекомендації щодо постійного
поліпшення

4

Методи оцінювання навчання ефективно використовуються на всіх
курсах навчального плану

3

Методи оцінювання
навчальному плані

2

Існує план впровадження методів оцінювання навчання в усьому
навчальному плані

1

Визначено потребу в удосконаленні методів оцінювання навчання і
проведено аналіз їх поточного використання

0

Методи оцінювання навчання неадекватні і невідповідні

навчання

використовуються

у

всьому
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Стандарт 12 – Оцінювання програми
Наявність системи оцінювання відповідності програми дванадцятьом
стандартам і забезпечення зворотного зв'язку зі студентами, викладачами та
іншими зацікавленими особами з метою її безперервного вдосконалення
Опис: Оцінювання програми є твердженням про повноцінність програми,
засноване на підтвердженнях просування програми до досягнення заявлених
цілей. Програма CDIO повинна бути оцінена за 12 Стандартами CDIO. Докази
повноцінності програми можуть бути зібрані з використанням оцінювань
дисциплін, думок викладачів, даних вхідних і підсумкових співбесід, звітів
зовнішніх експертів, а також додаткових досліджень із залученням випускників
та роботодавців. Ця інформація регулярно доводиться до відома викладачів,
студентів, керівництва, випускників та інших зацікавлених осіб. Такий
зворотній зв’язок – основа для прийняття рішень по програмі та формування
планів з її безперервного вдосконалення.
Обгрунтування: Ключова мета оцінювання програми полягає у визначенні
ефективності програми з досягнення заявлених цілей. Докази, зібрані під час
процесу оцінки програми, також сприяють безперервному вдосконаленню
програми. Наприклад, якщо в підсумковій співбесіді більшість студентів
повідомило, що вони не змогли досягти деяких результатів навчання, тоді
доцільно було б провести роботу щодо виявлення та усунення причин. Крім
того, проведення регулярнго і відповідного оцінювання програми є вимогою
багатьох зовнішніх аудиторів і агентств з акредитації.
Докази відповідності: Використання різноманітних методів оцінювання
програми у процесі збору інформації від студентів, викладачів, керівників
програм, випускників та інших ключових зацікавлених осіб. Документований
процес безперервного поліпшення, заснований на результатах оцінювання
програми. Зміни, засновані на управлінні даними, як частина процесу
безперервного вдосконалення.
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Рубрика із самооцінювання:
Оцінка

Критерій

5

Реалізація систематичного і безперервного вдосконалення, заснована
на результатах оцінювання програми із залученням різних джерел і
використанням різноманітних методів

4

Методи оцінювання програми ефективно
залученням усіх категорій зацікавлених осіб

3

За допомогою методів оцінювання під час впровадження всієї
програми проводиться збір інформації від студентів, викладачів,
керівників програми, випускників та інших зацікавлених осіб

2

Існує план оцінювання програми

1

Визначено потребу в оцінюванні програми
порівняльний аналіз методів оцінювання

0

Оцінювання програми є невідповідною або непостійною

використовуються

та

з

ініційовано

Джерело: перекладено автором з англійської мови
на основі http://cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards
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Додаток Н
Додаток Н-1
CDIO Syllabus
CDIO Syllabus – компетенції сучасних бакалаврів у галузі техніки і
технологій, які заплановано сформувати в результаті засвоєння освітніх програм
у ЗВО, класифікуються за чотирма основними розділами на чотирьох рівнях:
1. Дисциплінарні знання та основи інженерної справи.
1.1. Базові знання математики і природничих наук.
1.2. Ключові знання основ інженерної справи.
1.3.

Прогресивні

знання

основ

інженерної

справи,

методів

та

інструментарію.
2. Професійні компетенції та особисті якості.
2.1. Постановка і вирішення проблем.
2.2. Експериментування, дослідження і набуття знань.
2.3. Системне мислення.
2.4. Позиція, мислення і пізнання.
2.5. Етика, справедливість та інші види відповідальності.
3. Міжособистісні компетенції: робота в команді і комунікації.
3.1. Командна праця.
3.2. Комунікації.
3.3. Комунікації іноземними мовами.
4. Планування, проєктування, виробництво і застосування технічних
систем у контексті підприємства, суспільства і навколишнього середовища.
4.1. Соціальний та екологічний контекст.
4.2. Бізнес-контекст підприємства.
4.3. Планування, системний інжиніринг та менеджмент.
4.4. Проєктування.
4.5. Виробництво.
4.6. Застосування.
4.7. Лідерство в інженерній діяльності.
4.8. Інженерне підприємництво.
Джерело: перекладено з англійської мови автором
http://www.cdio.org/framework-benefits/cdio-syllabus
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Додаток Н-2
Перелік компетенцій інженерного винахідництва відповідно до CDIO
CDIO Syllabus
Розділ I

Розділ II

Ключові
і
поглиблені знання
інженерної справи,
методів
й
інструментарію

Аналітичне
обгрунтування
вирішення
проблем

Розділ III
Робота в команді
і

Розділ IV
Проєктування;
виробництво;
застосування

Джерело: опрацьовано автором на основі
http://cdio.org/benefits-cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form
Додаток Н-3
Співвідношення компетенцій інженерного винахідництва по розділах
CDIO Syllabus

37,5
66,7
33,3

Розділ
Розділ
Розділ
Розділ

1
2
3
4
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Джерело: опрацьовано автором на основі
http://cdio.org/benefits-cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form
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Додаток Р
Змістова і функціональна структура фахівця нафтогазової галузі як
творчої особистості

Джерело: перекладено автором з англійської мови на основі Zhibin Liu,
Qingyou Liu. 2012, Zhu Gaofeng. 2011.
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Додаток C
Компетентністна модель підготовки інженера-нафтовика

Джерело: підготовлено автором на основі видання Smith, Evans, 2010.
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Додаток Ф
Науково-дослідні структури нафтогазового комплексу України
Додаток Ф-1
Науково-дослідні організації у складі галузевих структур
ДП “Науканафтогаз”
Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ “Укрнафта”
Науково-дослідний

і

проектний

інститут

транспорту

газу

ПАТ

газів

ПАТ

“Укртрансгаз”
Український

науково-дослідний

інститут

природних

“Укргазвидобування”
Центр нормативно-економічних досліджень ПАТ “Укрнафта”
Центр геолого-тематичних досліджень ПАТ “Укрнафта”
Додаток Ф-2
Науково-дослідні організації із досвідом співпраці з галузевими
структурами
ДГП “Укргеофізика”
ДП “Український державний геологорозвідувальний інститут”
Інститут газу НАН
Інститут нафти НАН
ЗАТ “Концерн “Надра”
ПАТ “Український нафтогазовий інститут”
ПрАТ “Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту”
ТОВ “Карбон ЛТД”
ТОВ “Інститут “Шельф”
Джерело: підготовлено автором на основі офіційних сайтів науководослідних структур нафтогазового комплексу.
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Додаток Ф-3
Діяльність науково-дослідних структур нафтогазового комплексу
України
Першочерговими завданнями ДП “Науканафтогаз” були проведення
масштабних геолого-геофізичних, сейсмічних регіональних досліджень та
впровадження інноваційних підходів для підвищення техніко-економічної
ефективності процесіврозробки родовищ вуглеводнів (Швидкий, Довжок,
Гришаненко, Хомик, 2013, с. 49).
Науковий потенціал інституту спрямовано на підвищення ефективності
роботи НАК “Нафтогаз України”, посилення інтеграційної складової її
розвитку, наукове обґрунтування напрямів діяльності компанії та більш повне
використання потенціалу галузевої науки.
Окрім виконання прикладних задач, пов’язаних із геолого-розвідувальними
роботами (ГРР) та проєктно-технологічним забезпеченням розробки родовищ
нафти і газу, у ДП “Науканафтогаз” за більш ніж 10 років діяльності виконано
понад 200 науково-дослідних робіт, завдяки яким отримано нові наукові,
технологічні, проєктні, прикладні та інші результати (Швидкий, Довжок,
Гришаненко, Хомик, 2013, с. 49).
За час діяльності ДП “Науканафтогаз” працівниками інституту видано
близько 250 друкованих праць та монографій в українських та іноземних
виданнях. Один фахівець інституту удостоєний звання лауреата Державної
премії в галузі науки та техніки, ще двоє –звання лауреатів Премії Президента
України для молодих вчених.
Отже, на сьогодні ДП “Науканафтогаз” сформовано як повноцінну
дослідницьку

організацію,

що

укомплектована

висококваліфікованими

науковими та інженерним кадрами (3 доктори, 21 кандидат наук), обладнана
унікальною обчислювальною системою проєктування й обігу інформації з
відповідними технічними та програмними засобами для комплексного геологопромислового моделювання та техніко-економічного аналізу, спроможна
вирішувати на сучасному науково-технічному рівні складні завдання, що
постають перед нафтогазовою галуззю країни, для забезпечення наукового
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супроводу повного циклу робіт – від розвідки до транспортування (сайт ДП
“Науканафтогаз”. URL: http://www.naukanaftogaz.com).
Науковий супровід діяльності ПАТ “Укрнафта” здійснювала Центральна
науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ), яка заснована у 1945 р. З січня 1976 р.
вона підпорядковувалась виробничому об’єднанню “Укрнафта”, а з лютого
1994 р. – Публічному акціонерному товариству “Укрнафта”. За час свого
існування

лабораторія

стала

провідним

науково-дослідним

закладом

нафтогазовидобувної галузі України, відомим за її межами. Розробки ЦНДЛ
впроваджувались у Казахстані, Росії, Лівії, Іраку та інших країнах.
На базі ЦНДЛ в травні 2005 р. створено Науково-дослідний і проектний
інститут ПАТ “Укрнафта” (НДПІ), який охоплює значно ширше коло сфер
діяльності від пошуку і розвідки нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ, проектування розробки родовищ, будівництва свердловин та
облаштування

родовищ,

технологічного

забезпечення

процесів

нафтогазовидобування, розроблення та реалізації інноваційних технологій
буріння, кріплення свердловин, видобування вуглеводнів до здійснення
авторського нагляду за їх впровадженням у виробництвота екологічного
моніторингу (сайт НДПІ ПАТ “Укрнафта”. URL: http://ndpi.if.ua).
Перспективи інституту пов’язані в основному з пошуком, розробкою та
впровадженням нових технологій та обладнання для ефективної розробки
нафтогазових родовищ, економічно рентабельного вилучення запасів і
досягнення максимально можливого коефіцієнта вилучення нафти. Для
підвищення ефективності нафтогазовидобування використовують передові ідеї
та рішення, нові технології на базі останніх досягнень науково-технічного
прогресу. Інтелектуальний, творчий, технічний і технологічний потенціал
інституту дає змогу з упевненістю братися за вирішення найважчих завдань,
поставлених Товариством (Тарабаринов, Цвик, 2015).
Вирішенням проблем галузі займаються працівники двох відділень, 22
відділів, до складу яких входять 46 груп і 7 лабораторій.
В інституті працює понад 500 осіб, із них 15 кандидатів наук. За майже 70річну історію інститутом зроблено вагомий внесок в інноваційний розвиток
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нафтової промисловості України. Отримано понад 300 авторських свідоцтв
колишнього СРСР, близько 200 патентів України на об’єкти інтелектуальної
власності,

опубліковано

сотні

наукових

статей

у

фахових

виданнях

(Тарабаринов, Цвик, 2015, с. 4).
До складу ПАТ “Укрнафта” також входять такі науково-дослідні структури,
як: Центр нормативно-економічних досліджень та Центр геолого-тематичних
досліджень, що здійснюють дослідження і розробки у галузі природничих і
технічних наук.
Наукову

складову

діяльності

ПАТ

“Укргазвидобування”

виконує

“Український науково-дослідний інститут природних газів” (УкрНДІгаз).
Інститут здійснює наукове і проектне забезпечення всіх видів діяльності
нафтогазового комплексу від підготовки ресурсної бази, пошуку, розвідки
родовищ, їх розробки, експлуатації свердловин, видобутку, підготовки,
переробки сировини, транспортування природного газу до промислового та
побутового споживача, екологічної безпеки (сайт ПАТ “Укргазвидобування”.
URL: http://ugv.com.ua).
Близько 80 % газових та газоконденсатних родовищ України розроблено за
проектами інституту. Використання нової техніки і технологій здатні
забезпечити ефективність експлуатації газових покладів на заключних стадіях
розробки;

надійність

і

безперервність

роботи

вітчизняної

системи

магістральних газопроводів і сховищ.
Серед основних завдань Інституту доцільно виокремити дослідження в
галузі геології та розробки газових та газоконденсатних родовищ, буріння
глибоких свердловин, видобування, переробки, підземного зберігання газу,
охорони навколишнього середовища та надр, економіки галузі; а також розробка
проектно-кошторисної документації для будівництва об’єктів промислового та
житлового призначення, газифікації (сайт ПАТ “Укргазвидобування”. URL:
http://ugv.com.ua).
Джерело: підготовлено автором на основі офіційних сайтів http://ndpi.if.ua;
http://ugv.com.ua; Тарабаринов, Цвик, 2015.
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Додаток Х
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження
1. Тимків, Н. (2020). Професійна підготовка фахівців нафтогазової галузі у
технічних

університетах

України:

монографія;

за

науковою

редакцією

акад. Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. 420 с.
2. Tymkiv, N. (2018). Інтернаціоналізація професійної підготовки нафтових
інженерів: закономірності і принципи. Nauka, Edukacja, Wychowanie i Praca:
monografia. Warszawa – Siedlce, 2018. S. 264–270.
3. Тимків, Н. (2020). Міжнародна професійна комунікація інженерівнафтовиків: навчально-методичний посібник за науковою редакцією акад.
Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво ТОВ “Юрка Любченка”. 256 с.
4. Тимків, Н. (2016). Розвиток системи професійної підготовки інженерних
кадрів нафтової та газової галузі України. Обрії, 2 (43), 91–95.
5. Тимків, Н. (2017). Формування корпоративної культури майбутніх
інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі. Обрії, 1
(44), 48–52.
6. Тимків, Н. (2017). Підвищення якості професійної підготовки майбутніх
інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці. Науковий
вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та
психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Видво МДУ. Вип. 1 (5). С. 182–185.
7. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinary approach in professional training for
future petroleum engineers.

Науковий вісник Мукачівського державного

університету. Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.:
Товканець Г. В. (гол. ред) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (6). С. 178–181.
8. Tymkiv, N. (2017). Formation of global profession-related foreign language
competency on the basis of integrative approach as an important aspect of future
engineers training for petroleum industry. Обрії, 2 (45), 95–99.
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9. Tymkiv, N. (2017). Interdisciplinarity in Petroleum Education in the Context of
International Standards and Methodological Documents. Comparative Professional
Pedagogy, 7 (4), 52–57.
10. Tymkiv, N. (2017). Systems of future engineers professional training for
petroleum industry in foreign countries: comparative and pedagogical analysis.
Edukacja Zawodowa i Ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 2, 491–506.
11. Tymkiv, N. (2017). Forming Professional Foreign Language Competency in the
Process of Future Engineers’ Training for Petroleum Industry in Ukraine. Intellectual
Archive Bulletin, 6 (6), 45–51. URL:http://intellectualarchive.com/?link=iaj201711.pdf
12. Тимків, Н. (2013). Реальні події видобутку нафти в Галичині в
інтерпретації Івана Франка в художніх текстах. Обрії, 2 (37), 84–89.
13. Tymkiv, N. (2018). Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for
Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis. Comparative
Professional Pedagogy, 8 (1), 20–26.
14. Тимків, Н. (2018). Особливості організації професійно орієнтованої
самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі. Вісник
Глухівського

національного

педагогічного

університету

ім. Олександра

Довженка. Серія “Педагогічні науки”: зб. наук. пр. Глухів. Вип. 2 (37). Том 2.
С. 145–151.
15. Tymkiv, N. (2018). Forming competence of social responsibility in vocational
training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views). Comparative
Professional Pedagogy, 8 (3), 26–30.
16. Tymkiv, N. (2018). Specific features of forming interdisciplinary teams and
designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca, 15, 13–21.
17. Tymkiv, N. (2018). Perspectives of Human Resource Development in
Petroleum Industry. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук.
пр., редкол. Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”. Вісник 52. С. 411–414.
18. Tymkiv, N. (2019). Professional development of petroleum engineers in
lifelong education. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (15), 108–114.
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19. Tymkiv, N. (2019). Role of staff in ensuring environmental safety in the
petroleum industry. Науковий вісник Мукачівського державного університету.
Серія “Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред)
та ін. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (10). Ч. 2. С. 115–117.
20. Тимків, Н. (2019). Інженерна педагогіка як субдисципліна педагогічної
науки. Збірник наукових праць “Наукові записки”. Вип. 147. С.163–179.
21. Tymkiv, N. (2019). Interdisciplinary Petroleum Engineering Education in the
Context of Andragogical and Didactic Approaches. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna:
polsko-ukraiński rocznik naukowy, 4, 301–311.
22. Tymkiv, N. (2020). Multidisciplinarity as a basis of the future petroleum
specialists training. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія
“Педагогіка та психологія”: зб. наук. пр. Ред. кол.: Пазюра Н. В. (гол. ред) та ін.
Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 1 (11). С. 122–124.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
23. Tymkiv, N. (2019). Modernization of petroleum engineering education in terms
of

sustainable

development

tasks.

В

В. Г. Кремень

(Ред.).

Освіта

для

миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т.: VIII Українсько-польський /
Польсько-український форум “Освіта для миру / Edukacja dla pokoju”, Київ –
Переяслав-Хмельницький, 8–10 жовтня

(Т. 2, с. 623–634). Київ: Вид-во ТОВ

“Юрка Любченка”.
24. Тимків, Н. (2018). Професійний розвиток персоналу нафтогазового
комплексу України. В В. Г. Кремень (Ред.).

Концептуальні засади розвитку

освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. ст.:
матеріали методологічного семінару, Київ, 15 листопада (с. 323–330). Київ:
Знання України.
25. Tymkiv, N. (2017). The Formation of Competitiveness of the Future Engineer
for Petroleum Industry In Market Economy Environment. В Т. Д. Щербан (Ред.).
Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції:
Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 26-27 жовтня (с. 402–
404). Мукачево: Вид-во МДУ.
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26. Tymkiv, N. (2018). Professional identity as a factor of professional mobility for
future petroleum engineers’ career promotion. Science and technology of the present
time: Priority development directions of Ukraine and Poland”: International
multidisciplinary conference, Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October (vol. 4,
p. 40–44). Wolomin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
27. Tymkiv, N. (2018). Involvement of educational process into the practical
activities as a main direction for developing modern petroleum education. В
Т. Д. Щербан (Ред.). Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в
умовах євроінтеграції: II Міжнародна науково-практична конференція,
Мукачево, 25-26 жовтня (с. 377–380). Мукачево: Вид-во МДУ.
28. Tymkiv, N. (2018). Modern interactive specialist training system in petroleum
industry. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні
питання теорії і практики: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса,
14–15 грудня (ч. 2, с. 97–100). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”.
29. Tymkiv, N. (2018). Internationalizing petroleum education in Ukraine: patterns
and principles.

Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage:

International scientific and practical conference, Baia Mare, Romania (p. 109–113).
Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija
Publishing”.
30. Tymkiv, N. (2018). Pedagogical fundamentals of forming communicative
competence of future petroleum engineers. Психологія та педагогіка: методика та
проблеми

практичного

застосування:

Міжнародна

науково-практична

конференція, Львів, 21–22 грудня (ч. 1, с. 136–138). Львів: ГО “Львівська
педагогічна спільнота”.
31. Tymkiv, N. (2019). Professional ethics in petroleum engineering education.
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук:
Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 1–2 лютого (ч. 2, с. 105–109).
Київ: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”.
32. Tymkiv, N. (2019). Professional oriented language training for future petroleum
engineers. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток
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сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 8–9
березня (с. 62–66). Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних
досліджень”.
33. Tymkiv, N. (2019). System of CDIO Standards in terms of implementation in
petroleum engineering education. Психологія та педагогіка: історія розвитку,
сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична
конференція, Одеса, 18–19 жовтня (ч. 2, с. 99–102). Одеса: ГО “Південна
фундація педагогіки”.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації
34. Тимків, Н. (2017). Інженерна педагогіка як теоретична основа підготовки
фахівців для нафтогазової галузі. Педагогіка і психологія, 3 (96), 51–59.
35. Tymkiv, N. (2018). Interdisciplinarity in the professional training of future
engineers for petroleum industry. Педагогіка і психологія, 1 (98), 45–52.
Джерело: підготовлено автором.
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Додаток Ц
Відомості про апробацію результатів дисертації
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, м. Мукачево, 26-27
жовтня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: The Formation of Competitiveness
of the Future Engineer for Petroleum Industry In Market Economy Environment.
2. International Multidisciplinary Conference “Science and technology of the
present time: Priority development directions of Ukraine and Poland”, Wolomin, 19-20
October 2018, очна форма участі. Тема доповіді: Professional identity as a factor of
professional mobility for future petroleum engineers’ career promotion.
3. Міжнародна мультидисциплінарна конференція “Текст у медіакультурному
просторі”, м. Івано-Франківськ, 11-12 травня 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Формування професійної іншомовної компетентності у процесі
підготовки майбутнього нафтовика.
4. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми”, м. Вінниця, 15-17 травня 2018 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Perspectives of Human Resource Development in Petroleum Industry.
5. II Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, м. Мукачево, 25-26
жовтня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Involvement of educational
process into the practical activities as a main direction for developing modern petroleum
education.
6. Міжнародна науково-практична конференція “Психологія і педагогіка на
сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики”, м. Одеса, 1415 грудня 2018 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Modern interactive specialist
training system in petroleum industry.
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7. Міжнародна науково-практична конференція “Психологія та педагогіка:
методика та проблеми практичного застосування”, м. Львів, 21-22 грудня 2018 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Pedagogical fundamentals of forming
communicative competence of future petroleum engineers.
8. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та
фактори розвитку педагогічних та психологічних наук”, м. Київ, 1-2 лютого
2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Professional ethics in petroleum
engineering education.
9.

Міжнародна

науково-практична

конференція

“Вплив

досягнень

психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства”, м. Харків,
8-9 березня 2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Professional oriented
language training for future petroleum engineers.
10. VIII Українсько-польський / Польсько-український форум “Освіта для
миру / Edukacja dla pokoju”, Київ – Переяслав-Хмельницький, 8-10 жовтня
2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: Modernization of petroleum engineering
education in terms of sustainable development tasks.
11. Міжнародна науково-практична конференція “Психологія та педагогіка:
історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень”, м. Одеса, 18–19
жовтня 2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді: System of CDIO Standards in
terms of implementation in petroleum engineering education.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
12. Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, м. Київ, 19-20 березня 2018 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Професійний розвиток інженерів нафтогазової галузі у неперервній
освіті.
13. Методологічний семінар “Концептуальні засади розвитку освіти
дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи”, м. Київ, 15 листопада
2018 р., очна форма участі Тема доповіді: Професійний розвиток персоналу
нафтогазового комплексу України.
Джерело: підготовлено автором.

