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АНОТАЦІЯ
Кузько М.С.

Професійна

підготовка

майбутніх

геологів

на

бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2019.
Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню
проблеми професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському
рівні із застосуванням ситуативного моделювання. Актуальність проведеного
дослідження зумовлена визначеною на державному рівні потребою у
розвитку видобувної галузі України, що стає можливим за умови її
забезпечення кваліфікованими фахівцями, до числа яких належать майбутні
геологи. В контексті переходу до компетентнісної та студентоцентрованої
парадигм організації освітнього процесу досягненню означеної мети сприяє
пошук шляхів модернізації професійної підготовки майбутніх геологів, що
дозволять всебічно розвивати студента як гармонійну особистість та
активізувати його пізнавальну діяльність. Через що набуває актуальності
впровадження інтерактивних методів та технологій навчання, зокрема
використання методів ситуативного моделювання.
Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх геологів на
бакалаврському рівні вищої освіти; предметом – ситуативне моделювання та
його застосування при вивченні геологічних дисциплін

майбутніми

геологами на бакалаврському рівні вищої освіти.
Проведене дослідження ґрунтувалося на перевірці гіпотези, що в
контексті компетентністного та студентоцентрованого підходів до організації
освітнього

процесу

і

потреби

держави

в

кваліфікованих

конкурентоспроможних фахівцях впровадження в освітній процес методики
ситуативного моделювання сприятиме підвищенню якості професійної
підготовки майбутніх геологів.
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Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в
тому,

що

вперше

теоретично

обґрунтовано

методику

ситуативного

моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як сукупність
наступних структурних елементів: вибір відповідних методів ситуативного
моделювання (залежно від цілей та запланованих результатів навчання,
змісту навчальної дисципліни, кількості студентів у групі та форми
організації освітнього процесу); розроблення та забезпечення освітнього
процесу навчально-методичним супроводом для впровадження методів
ситуативного моделювання в професійну підготовку майбутніх геологів;
організація позааудиторної та аудиторної роботи студентів.
Визначено педагогічні умови, дотримання яких сприяло реалізації
розробленої методики: наявність методичного супроводу для забезпечення
готовності

науково-педагогічних

працівників

до

реалізації

методики

ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів;
організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу з метою
формування

готовності

майбутніх геологів до опрацювання

засобів

ситуативного моделювання; врахування характеру навчального матеріалу в
процесі реалізації методики ситуативного моделювання.
Конкретизовано зміст понять «професійна підготовка майбутніх
геологів на бакалаврському рівні», «ситуативне моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів» та «методика ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів». Зокрема, завдяки детальному
висвітленню дидактичного потенціалу методів ситуативного моделювання та
дослідженню сутності та характерних рис професійної підготовки майбутніх
геологів «ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів» визначене як сукупність інтерактивних методів навчання (ділові
ігри, ситуаційні задачі та кейси, що відтворюють реальні та реально можливі
виробничі ситуації), використання яких сприяє формуванню у майбутніх
геологів загальних та фахових компетентностей.
На підставі аналізу наукових праць встановлено, що дидактичний
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потенціал ситуативного моделювання сприяє розвитку у майбутніх геологів
критичного

мислення, самостійності,

креативності

та готовності

до

майбутньої професійної діяльності. Його використання дає змогу майбутнім
фахівцям під час навчання в аудиторії набути досвіду роботи, максимально
наближеного до реальних виробничих умов.
Водночас

«методика

ситуативного

моделювання

в професійній

підготовці майбутніх геологів» розкрита як сукупність інтерактивних методів
навчання, в основу яких покладено відтворення та аналіз студентами
реальних та реально можливих виробничих ситуацій (у формі ділових ігор,
кейсів і ситуаційних задач) та заходів з їх реалізації в освітньому процесі,
використання яких сприяє досягненню майбутніми геологами запланованих
результатів навчання.
Встановлено критерії якості професійної підготовки майбутніх геологів
на бакалаврському рівні, а саме рівень професійно-орієнтованої мотивації,
рівень засвоєння знань та рівень сформованості умінь, кожний із яких
представлений показником: рівень професійної спрямованості, коефіцієнт
засвоєння знань, коефіцієнт сформованості умінь відповідно.
Теоретично обґрунтовану методику ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів було перевірено задля визначення
її дієвості в порівнянні з традиційними методиками навчання. Проведений в
природних умовах без порушення логіки освітнього процесу паралельний
педагогічний експеримент, що передбачав наявність контрольної та
експериментальної груп, здійснювався поетапно, зокрема від початкового
діагностування якості професійної підготовки студентів контрольної та
експериментальної груп за кожним критерієм з подальшим впровадженням
інноваційної

компоненти

(методики

ситуативного

моделювання)

в

професійну підготовку студентів експериментальної групи та підсумковим
діагностування якості професійної підготовки студентів обох груп за кожним
критерієм.
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Впровадження

методики

ситуативного

моделювання

в

процес

підготовки студентів експериментальної групи сприяло удосконаленню
методики

проведення

практичних

занять

з

дисципліни

«Геологорозвідувальна справа».
Результати педагогічного експерименту (достовірність яких було
перевірено та доведено статистично із використанням критерію Стьюдента)
показали більш позитивну динаміку підвищення якості професійної
підготовки студентів експериментальної групи, що дозволило довести
дієвість розробленої методики та підтвердити гіпотезу дослідження.
Здійснений науковий пошук сприяв подальшому розвитку теоретичних
уявлень про специфіку професійної підготовки майбутніх геологів та
сутність ситуативного моделювання: його методи, і засоби, їх загальний
дидактичний потенціал. Також подальшого розвитку набула організація
процесу викладання навчальних дисциплін геологічного спрямування із
застосуванням ситуативного моделювання.
Практичне значення проведеного дослідження полягає в створенні
автором та впровадженні в процес підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні посібника «Гірничі роботи та буріння в розвідці та
експлуатації корисних копалин. Практикум», що містить спеціалізовані
професійно-орієнтовані завдання у формі ділових ігор, кейсів та ситуаційних
задач, доцільні при вивченні геологічних дисциплін, пов’язаних із пошуками,
розвідкою та видобуванням корисних копалин. Наступним практичним
результатом
моделювання:

є укладене
посібник

навчальне методичне видання «Ситуативне
для

викладачів

та

студентів

геологічних

спеціалізацій», що містить методичні рекомендації щодо реалізації методики
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів, а
саме: вимоги до створення завдань із використанням методів ситуативного
моделювання, алгоритму організації самостійної та аудиторної роботи
студентів та її оцінювання. Даний навчально-методичний супровід може бути
використаний в освітньому процесі студентів природничих та технічних
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спеціалізацій за умови його адаптації, а також як інформаційний ресурс для
підвищення

рівня

педагогічної

майстерності

науково-педагогічних

працівників.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні геологи, методика
ситуативного моделювання, ділові ігри, кейси, ситуаційні задачі.

SUMMARY
Kuzko M.S. The future geologists’ professional training at the Bachelor level
with application of situational modelling. – Manuscript.
Thesis for Candidate Degree in Pedagogy in specialty 13.00.04 – Theory and
Methodology of Professional Education. – Institute of Higher Education of the
National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv, 2019.
The thesis is devoted to the theoretical and experimental study of the
problem of future geologists’ professional training at the Bachelor level with the
use of situational modeling. The urgency of the research arises from the need,
which is defined at the state level, to develop the mining industry of Ukraine. This
becomes possible if industry is provided with qualified specialists, including future
geologists. In the context of transition to a competentional and student-centered
paradigms in the organization of the educational process, the search for ways to
modernize the training of future geologists, which will allow to develop the student
as a harmonious person comprehensively and maximize his cognitive activity,
contributes to the achievement of this goal. That is why the adoption of interactive
teaching methods and technologies, in particular the use of situational modeling
methods, becomes relevant.
The object of the research is the future geologists` professional training at
the Bachelor level of higher education; the subject is a situational modeling and its
using during studying geological disciplines by the future geologists training at the
undergraduate (Bachelor) level.
The research was conducted by the testing of an assumption that, in the
context of a competentional and student-centered paradigms in the organization of
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the educational process and state needing qualified competitive specialists,
introduction of methodology of situational modeling in educational process will
improve the quality of future geologists training.
The scientific novelty of the study lies in that for the first time it
theoretically substantiates the methodology of situational modeling in the training
of future geologists as a set of the defined structural elements. These are: (1) the
choice of appropriate situational modeling methods, depending on the goals and
planned results of training, the discipline content, students in the group and forms
of organization of the educational process; (2) the development and provision of
educational process with the educational and methodological support for
implementation of business games, cases and situational tasks in the future
geologists training; (3) organization of preparatory and intramural work of
students.
There were also designated pedagogical conditions, holding onto which
contributed to the successful implementation of the developed methodology in the
educational process. Such conditions comprise: the availability of methodical
support which is aimed to form the readiness of scientific and pedagogical workers
to implement the methodology of situational modeling in the training of future
geologists; the organization of interactive interaction of participants of the
educational process in order to prepare the readiness of future geologists for the
processing of situational modeling tools; the taking into account of the nature of
the educational material in the process of implementing the methodology of
situational modeling.
The author has specified the meaning of «training future geologists at the
Bachelor level», «situational modeling in future geologists training» and
«methodology of situational modeling in future geologists professional training».
In particular, due to detailed coverage of the methods of situational modeling`s
didactic potential and investigation of the nature and characteristics of future
geologists training, the «situational modeling in future geologists training» is
defined as a set of interactive teaching methods (business games, situational tasks
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and case studies which reproduct real and potentially real work situations), the use
of which contributes to form the future geologists` general and professionally
important competencies. On the basis of the analysis of scientific works, it is
established that the didactic potential of situational modeling promotes the
development of critical thinking, autonomy, creativity, and readiness for future
professional activity. Its use makes it possible for future geologists while studying
in the classroom, to gain experience as close as possible to actual production
conditions.
At the same time, «the methodology of situational modeling in the future
geologists training» is regarded as a complex of interactive teaching methods,
which are based on the reproduction and analysis by students of real and possible
production situations (in the form of business games, cases and situational tasks)
and measures for the use of its use in the educational process, in order to achieve
the future geologists planned learning outcomes.
The criteria of the future geologists training`s quality at the Bachelor level
include the level of professional-oriented motivation, the level of knowledge
acquisition and the level of the abilities formation. Each of them is represented by
the corresponding indicator (the level of professional orientation, the coefficient of
knowledge acquisition, the coefficient of the abilities formation).
Our theoretically grounded methodology of situational modeling in the
future geologists training has been tested to check its effectiveness in comparison
with traditional methodology of training. The parallel pedagogical experiment,
involving the presence of control and experimental groups, was conducted in the
natural environment without breaking the logic of the educational process. It has
been carried out in stages; in particular, we started from the initial diagnosis of the
control and experimental group students’ professional training quality for each
criterion, then the introduction of the innovative component (situational modeling
methodology) in experimental group students professional training followed.
Finally, the diagnosis of both groups’ students’ professional preparation quality
according to each criterion was conducted.
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The implementation of the situational modeling methodology in the process
of experimental group students training improved the methodology of conducting
practical classes in the discipline «Geological prospecting».
The results of the pedagogical experiment, the validity of which was verified
and statistically proved using the Student's criterion showed a more positive
dynamics of the experimental group’ students’ professional training quality
improvement, which made it possible to state the effectiveness of the developed
methodology and to confirm the hypothesis of the study.
The conducted scientific study contributed to the further development of
theoretical knowledge of the future geologists’ training’ specifics and the essence
of situational modeling, namely its methods, tools, its general didactic potential.
Also, the organization of geologically oriented disciplines teaching with the use of
situational modeling has got further development.
The practical significance of the conducted research is the creation by the
author of the manual «Mining and drilling in the exploration and exploitation of
minerals. Workshop», which was implemented into the educational process of
future geologists training at the Bachelor level. It contains specialized professional
tasks in the form of business games, cases and situational tasks, that are useful in
the study of geological disciplines related to the minerals search, exploration and
mining. The next practical result is the compounded educational and methodical
publication «Situational modeling: a guide for teachers and students of geological
specialties», which contains methodical recommendations for implementing the
methodology of situational modeling (requirements for the creation of tasks using
situational modeling methods and the algorithm of independent and classroom
students` work organization and its evaluation). This can be used as tutorial and
methodological support in the educational process for students of natural and
technical specialties provided that it is adapted, as well as an information resource
for improving the scientific and pedagogical workers` pedagogical skills level.
Keywords: professional training, future geologists, situational modeling
methodology, business games, cases, situational tasks.
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М. С.

Формування

професійних

компетентностей

у

11
майбутніх

геологів

«Геологорозвідувальна

під

час

справа».

вивчення
Вісник

навчальної

Глухівського
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГТН

– геолого-технічний наряд

ЕГ

– експериментальна група

ЗВО

– заклад вищої освіти

КГ

– контрольна група

ННІ

– навчально-науковий інститут

НПП

– науково-педагогічний працівник

15
ВСТУП
Актуальність

теми.

Стратегічним

напрямком

забезпечення

економічного суверенітету України є ефективне надрокористування. Низкою
нормативних документів, серед яких «Стратегія сталого розвитку «Україна –
2020» (2015) [295], «Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до
2020 року» (2017) [265], Постанова Верховної Ради України «Про основні
напрями

державної

політики

України

у

галузі

охорони

довкілля,

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»
(1998) [240] та «Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної
бази України на період до 2030 року» (2011) [235], декларовано потребу у
розвитку та зміцненні мінерально-сировинного комплексу та створенні умов
для вітчизняної енергонезалежності. Виконання означених завдань стає
можливим, зокрема, завдяки забезпеченню галузі надрокористування
кваліфікованими фахівцями. Водночас визначена на державному рівні
потреба в оновленні видобувної галузі надає актуальності проблемі пошуку
шляхів модернізації професійної підготовки майбутніх геологів у закладах
вищої освіти.
З огляду на пріоритетне значення освіти для держави, задеклароване на
законодавчому рівні (Закон України «Про освіту», 2017 [239]) , важливою
умовою забезпечення якості вищої освіти є вдосконалення методів навчання
та

викладання

(Паризьке

Ком’юніке,

2018

[362]).

Утвердження

компетентністного підходу як парадигми освітнього процесу (Закон України
«Про вищу освіту», 2014 [233]) спонукає серед можливих шляхів
модернізації професійної підготовки фахівців обирати такі, що дають змогу
всебічно розвивати студента як гармонійну особистість та максимально
активізувати його пізнавальну діяльність. За означеного підходу доцільним є
впровадження інтерактивних методів та технологій навчання, зокрема
використання методів ситуативного моделювання.
Теоретичною основою для вирішення окресленого завдання став
ґрунтовний доробок науковців, серед яких загальні питання модернізації
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професійної

підготовки

С. Калашнікова

[254],

фахівців

досліджували

В. Луговий

[162],

Н. Дем’яненко
В. Лунячек

[64],
[165],

Ю. Рашкевич [250], Ю. Скиба [278], М. Степко [294] та ін.
Досвід застосування ділових ігор та кейсів у професійній підготовці
узагальнено Ю. Бадюком [11], Л. Гунченко [62], В. Собком [290; 291],
В. Стрельніковим [296], Ю. Сурміним [272], І. Юрком [338] та ін. Ситуативне
моделювання

як

С. Гончарова [53],

педагогічну

категорію

розглянуто

в

працях

О. Кашинської

[105],

Ю. Кобюка

[106],

Н. Перхайло

[219],

О. Пометун

[230],

В. Пермінової [331],

Л. Прокопець [243], М. Ростоки [255], Н. Симонович [268], І. Ситки [269],
О. Шендерук [331] та ін.
Теоретичні аспекти гірничої та геологічної вищої освіти досліджено
Є. Нестєровим [202], В. Гулій [60], О. Дерев’янко [65], О. Ларіоновою [150],
В. Манюком [176; 358], В. Михайловим [186], Н. Павлунем [179; 216],
Т. Письменковою [223], О. Плотніковим [225] та ін.
Згадані праці порушують окремі питання підготовки майбутніх
фахівців у закладах вищої освіти. Водночас проблема модернізації
професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні, означена
як

пріоритетний

напрямок

її

розвитку,

залишається

недостатньо

розробленою.
Одним із чинників підвищення якості професійної підготовки, на
думку науковців (О. Кашинська [105], Ю. Кобюк [106], В. Михайлов [186],
О. Сидоренко [273], І. Ситка [269] та ін.), є використання в освітньому
процесі

інтерактивних

методів

навчання,

зокрема,

ситуативного

моделювання. Проте результати аналізу педагогічного досвіду засвідчили,
що професійна підготовка майбутніх геологів із застосуванням ситуативного
моделювання вивчена недостатньо, та створили підстави для виявлення
суперечностей між:
– існуючою системою професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні вищої освіти та недосконалістю її теоретичних основ з
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позицій впровадження компетентністного підходу;
– потенційними

можливостями

застосування

ситуативного

моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів та недостатнім
рівнем методичного забезпечення цього процесу.
Необхідність розв’язання визначених суперечностей зумовила вибір
теми дослідження: «Професійна підготовка майбутніх геологів на
бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася відповідно до наукового дослідження «Розробка інноваційних
технологій підготовки майбутніх геологів до професійної діяльності в умовах
євроінтеграції» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(державний реєстраційний номер 0117U005128). Тему дисертації розглянуто
та затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН України
(протокол від 23 лютого 2017 р. № 2/9).
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягала в
теоретичному обґрунтуванні, розробленні й експериментальній перевірці
дієвості методики ситуативного моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів на бакалаврському рівні вищої освіти.
Досягненню зазначеної мети сприяло вирішення таких завдань:
– здійснити аналіз наукових праць з проблеми професійної підготовки
майбутніх геологів та визначити подальші напрями дослідження;
– конкретизувати основні поняття дослідження, розкрити дидактичний
потенціал ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів;
– теоретично обґрунтувати та розробити методику ситуативного
моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів;
– визначити педагогічні умови її реалізації в освітньому процесі;
– експериментально

перевірити

дієвість

методики

ситуативного

моделювання у професійній підготовці майбутніх геологів на бакалаврському
рівні.
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Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх геологів на
бакалаврському рівні вищої освіти.
Предмет дослідження – ситуативне моделювання та його застосування
при

вивченні

геологічних

дисциплін

майбутніми

геологами

на

бакалаврському рівні вищої освіти.
Методи дослідження. Для досягнення мети та реалізації поставлених
завдань дослідження використано наступні методи:
–

пошуково-бібліографічний

метод

–

для

вивчення

науково-

методичних джерел, нормативних документів та педагогічного досвіду
професійної підготовки майбутніх геологів;
– аналіз, синтез, узагальнення та систематизація – задля визначення
ступеня

розробленості

проблеми,

розкриття

теоретичних

положень

дослідження;
– бесіда, анкетування, тестування майбутніх геологів та науковопедагогічних

працівників – для

визначення

доцільності

використання

ситуативного моделювання в освітньому процесі, корекції змісту методичних
матеріалів тощо;
– спостереження за освітнім процесом – для отримання емпіричного
матеріалу;
– педагогічний

експеримент

(констатувальний

та

формувальний

етапи) – для перевірки дієвості методики ситуативного моделювання у
професійній підготовці майбутніх геологів;
– методи
порівняння

математичної

результатів

статистики

проведеного

(критерій

дослідження

Стьюдента) – для
та

перевірки

їх

достовірності;
– методи

узагальнення

та

прогнозування – для

формулювання

висновків.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
вперше
– теоретично обґрунтовано та розроблено методику ситуативного
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моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як сукупність
інтерактивних методів навчання, в основу яких покладено відтворення та
аналіз студентами реальних та реально можливих виробничих ситуацій (у
формі ділових ігор, кейсів і ситуаційних задач) та заходів з їх реалізації в
освітньому процесі, використання яких сприяє досягненню майбутніми
геологами запланованих результатів навчання;
– визначено педагогічні умови (наявність методичного супроводу для
забезпечення готовності науково-педагогічних працівників до реалізації
методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів; організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу з
метою формування готовності майбутніх геологів до опрацювання засобів
ситуативного моделювання; врахування характеру навчального матеріалу в
процесі реалізації методики ситуативного моделювання), дотримання яких
сприяє реалізації та дієвості методики ситуативного моделювання у
професійній підготовці майбутніх геологів;
– встановлено критерії (рівень професійно-орієнтованої мотивації,
рівень засвоєння знань, рівень сформованості умінь) та показники (рівень
професійної

спрямованості,

коефіцієнт

засвоєння

знань,

коефіцієнт

сформованості умінь) якості професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні;
уточнено:
– зміст поняття «ситуативне моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів» як сукупність інтерактивних методів навчання (ділові
ігри, ситуаційні задачі та кейси, що відтворюють реальні та реально можливі
виробничі ситуації), використання яких сприяє формуванню у майбутніх
геологів загальних та фахових компетентностей;
подальшого розвитку набула:
– організація процесу викладання навчальних дисциплін геологічного
спрямування із застосуванням ситуативного моделювання.
Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні та
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впроваджені в процес підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні
практикуму «Гірничі роботи та буріння в розвідці та експлуатації корисних
копалин», що містить спеціалізовані професійно-орієнтовані завдання у
формі ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач та рекомендації до
організації аудиторної роботи студентів, а також посібника «Ситуативне
моделювання:

посібник

для

викладачів

та

студентів

геологічних

спеціалізацій», що містить методичні рекомендації щодо реалізації методики
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів.
Розроблені навчально-методичні матеріали можуть бути використані в
підготовці студентів природничих та технічних спеціалізацій за умови їх
адаптації, а також як інформаційний ресурс для підвищення рівня
професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти.
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка від
10 травня 2018 р. № 0501-195), Київського національного університету
імені Т. Шевченка (довідка від 20 жовтня 2017 р. № 049-12-273),
Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка
(довідка від 02 лютого 2018 р. № 60-11-183), Української інженернопедагогічної академії (довідка від 20 червня 2018 р. № 107-02-99).
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження
обговорено на засіданнях відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту
вищої освіти НАПН України (2016 – 2018 рр.), а також оприлюднено на
науково-практичних конференціях різного рівня:
– міжнародних: «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія»
(Братислава, Словаччина, 2016), «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта
та соціальний прогрес» (Харків, 2016), «Розвиток сучасної освіти: теорія,
практика, інновації» (Київ, 2016), «Наука и образование в современном
мире» (Караганда, Республіка Казахстан, 2017);
– всеукраїнських: «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та
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обґрунтування технічних і управлінських рішень» (Рівне, 2017), «Підготовка
конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (Кривий Ріг, 2018);
–

регіональних:

«Новітні

проблеми

геології»

(Харків,

2015),

«Гідрогеологія: наука, освіта, практика» (Харків, 2016, 2017).
Публікації.

Основні

результати

дослідження

висвітлено

в

18

одноосібних публікаціях, зокрема: 7 статей, в яких опубліковано основні
результати дослідження, з них 6 – у наукових фахових виданнях України з
педагогічних наук (2 з яких індексуються в Index Copernicus MasterList, 1 – в
Academic Resource Index) та 1 стаття в міжнародному періодичному виданні,
9 матеріалів у збірниках конференцій (2 з них – іноземні), 1 посібник,
1 практикум.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (372 найменування, з яких
33 – іноземною мовою) та 20 додатків. Загальний обсяг дисертації – 282
сторінки, з яких основного тексту – 174 сторінки. Робота містить 18 таблиць
та 12 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ
НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1 Визначення основних понять з проблеми дослідження
Кваліфіковане вирішення виробничих завдань вже з перших днів
професійної діяльності стає можливим за наявності у фахівця не лише
ґрунтовних

теоретичних

знань,

практичних

умінь

та

відповідних

компетентностей, але й сформованості навичок роботи в команді, прийняття
рішень, психологічної готовності до роботи в умовах обраного фаху тощо.
Якість підготовки майбутніх фахівців має задовольняти вимоги працедавців,
що дозволяє уникнути втрати часу на їх перепідготовку та адаптацію до
робочого місця [134].
Вартою уваги є думка, що професійна підготовка давно перестала
виконувати функцію лише відтворювача кадрів для відповідних галузей. Як
влучно стверджує І. Грищенко, саме освіта (взагалі) та професійна підготовка
(зокрема) грають вирішальну роль в удосконаленні людини та підвищенні
освіченості населення, а також є запорукою національного прогресу
[58, с. 56].
Саме тому дослідження проблем професійної підготовки фахівців
різних галузей вже довгий час знаходить своє відображення в роботах
вітчизняних та зарубіжних науковців. Через що професійна підготовка
майбутніх геологів, враховуючи економічний потенціал видобувної галузі
для України, не має бути виключенням. Враховуючи вищесказане, дане
дослідження потребує попереднього визначення категоріального апарату, що
дасть змогу уникнути некоректного використання його основних понять в
майбутньому.
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Академічний тлумачний словник трактує термін «підготовка» в
значеннях: «дія за значенням «підготовити» та «запас знань, навичок, досвід,
набутий у процесі навчання, практичної діяльності» [1]. На думку
Н. Ничкало підготовка передбачає набуття людиною досвіду, необхідного
для виконання нею певних завдань навчального або практичного характеру в
майбутньому [244].
Доповнення терміну прикметником «професійна» (та, що стосується
певної професії, пов’язана з нею, фахова [284]), дозволяє чітко визначити, що
об’єктом дослідження є процес підготовки до здійснення саме професійної
діяльності.
Загальні питання професійної підготовки у закладах вищої освіти (далі
– ЗВО) розглянуті О. Вороновою [43], І. Луговим [85], В. Майбородою [172],
В. Семиченком [264], А. Хуторським [323] та ін. Профільна професійна
підготовка

розкрита

В. Лунячеком [166],

В. Єгоровим [77],

Н. Колесник

[113],

О. Павлик

[214],

В. Майковською [173],

Я. Сікорою [275], М. Широковою [333] та ін.
Професійну підготовку в технічних ЗВО досліджували Л. Грень [57],
Т. Медведовська [180], В. Петрук [221], М. Степко [294]. Питання підготовки
фахівців

природничих

спеціальностей

висвітлені

А. Козачком

[110],

І. Марценюк [178], Н. Назаренко [196], Т. Олендр [207], Н. Рубель [256],
Ю. Скибою [278] та ін.
Здійснений аналіз наукової літератури [5; 15; 31; 203; 245; 280; 335]
виявив

різноманіття

підходів

до

трактування

поняття

«професійна

підготовка» (див. додаток А).
Під професійною підготовкою Н. Борисенко пропонує розуміти
«процес повідомлення студентам знань та формування в них навичок та
умінь, необхідних для професійної діяльності» [27, с. 296 – 297]. Натомість
В. Стасюк наголошує, що професійна підготовка – «це педагогічний процес,
в результаті якого формується та розвивається професійна готовність
фахівця» [293].
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На думку Г. Балихіна (цитовано за О. Андрусь [5, с. 284]) професійна
підготовка є «засобом соціалізації», сприяючи гармонійному існуванню та
взаємодії людини з навколишнім світом [15, с. 50].
Дослідником зазначено (цитовано за О. Андрусь [5, с. 284]), що метою
професійної підготовки є «створення умов для набуття людиною широкої
базової

освіти,

професіоналізації,

що

дозволяє

як

набуття

швидко
професійної

адаптуватися

у

соціумі;

компетентності

фахівця,

оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою
організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття
людиною

вмінь

продуктивної

життєдіяльності,

самовдосконалення»

[15, с. 50].
Результатом професійної підготовки за Г. Троцко є сформованість
готовності студента до здійснення професійної діяльності [311].
Згадаємо також роботу С. Бордаченко, де наведено перелік загальних
вимог суспільства, які має задовольняти професійна підготовка студентів
незалежно від їх фаху:
˗ забезпечення майбутніх фахівців знаннями щодо сучасного стану
розвитку науки та техніки;
˗ формування готовності студентів до відповідальності за майбутню
професійну діяльність та прийняті в її межах рішення;
˗ формування

усвідомленої

потреби

у

професійному

саморозвитку [26].
Узагальнення результатів аналізу джерел дає змогу сформулювати
наступне авторське визначення: професійна підготовка – це складний
педагогічний процес, спрямований не лише на підготовку фахівця в
конкретній галузі, але й на розвиток його як особистості, здатної до
самовдосконалення та саморозвитку протягом життя.
Досягнення перерахованих результатів навчання стає можливим лише
за студентоцентрованої парадигми освітнього процесу, в межах якої освітній
процес є результатом співпраці науково-педагогічних працівників (далі –
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НПП), студентів, роботодавців, професійних організацій тощо [85]. Такий
підхід дає змогу спрямувати освітній процес у вітчизняних ЗВО не лише на
створення фундаменту із теоретичних знань та практичних умінь у студента,
але й на формування у нього компетентностей, що передбачає звернення до
його особистісних характеристик, мотивації тощо.
Імплементація компетеністного підхіду до організації освітнього
процесу, за свідченням І. Бургун, є результатом впровадження європейських
освітніх норм в українські реалії та способом задоволення потреби сучасного
суспільства в активних, критично мислячих фахівцях, здатних працювати в
команді та приймати рішення [34]. Компетентністний підхід дає не просто
знання,

він

формує

уміння

вирішувати

різноманітні

проблеми

в

професійному, соціальному, побутовому, етичному та правовому житті [25].
Оскільки компетентністний підхід у вищій освіті закріплено та описано
на законодавчому рівні, опустимо його детальний розгляд, обмежившись
одним визначенням.
Найбільш повну дефініцію компетентності дає Закон України «Про
вищу освіту» (редакція від від 01.07.2014 р., стаття 1), визначаючи її як
«динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, моральноетичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти» [233].
Наведена

дефініція

дає

підстави

зауважити,

що

перелік

компетентностей, котрі мають бути сформовані у майбутнього фахівця,
залежить також і від рівня вищої освіти, якого він прагне досягти.
Законом України «Про вищу освіту» (редакція від від 01.07.2014 р.,
стаття 5) визначено, що «підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється
на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл); перший
(бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньонауковий) рівень та науковий рівень» [233].
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Професійна підготовка фахівців безпосередньо на бакалаврському рівні
спрямована на засвоєння студентом теоретичних знань, формування в нього
практичних навичок та умінь, яких буде достатньо для успішної подальшої
професійної діяльності в межах обраної спеціальності [233].
На відміну від початкового рівня, в результаті досягнення якого
майбутній фахівець зможе виконувати типові завдання, що належать до
посадових обов’язків первинних посад у відповідній галузі професійної
діяльності, саме рівень бакалавра дозволить здобувачу вищої освіти (надалі –
здобувачу) успішно здійснювати більш складну роботу на більш високих
посадах. Водночас на відміну від магістерського рівня у осіб, що досягли
рівня бакалавра, не сформовані навички здійснення складної інноваційної
діяльності [233].
Натомість

(відповідно

до

Національної

рамки

кваліфікацій)

результатами навчання на бакалаврському рівні є «здатність розв’язувати
спеціалізовані складні завдання та практичні проблеми у відповідній галузі,
що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується

комплексністю та невизначеністю умов»,

а також

сформованість комунікативної компетентності, готовності до професійної
самоактуалізації та саморозвитку, критичне мислення та відповідальність за
прийняті рішення [236].
Наведені

вище

визначення

дають

підстави

зробити

наступне

узагальнення: професійна підготовка на бакалаврському рівні – це підготовка
фахівців на першому рівні вищої освіти, метою якої є формування у
студентів відповідних загальних та професійних (фахових) компетентностей
(в залежності від обраного фаху), наявність яких дозволить їм реалізувати
себе як фахівців та особистостей на ринку праці та в соціумі.
Подане визначення дає змогу стверджувати, що професійна підготовка
(як логічно організований процес із досягнення студентами запланованих
результатів навчання) залежить також від спеціальності, в межах якої вона
відбувається, набуваючи її характерних рис та особливостей. Через що
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подальшого розгляду потребує поняття «майбутні геологи», що дозволить
надалі зосередити увагу саме на специфіці їх професійної підготовки на
бакалаврському рівні.
За визначенням словника «геологія – це наука про будову Землі, її
походження та розвиток, що ґрунтується на вивченні гірських порід та земної
кори усіма доступними методами, із залученням даних геофізики,
астрофізики, фізики, астрономії, біології та інших наук. Як наука, геологія
ділиться на ряд взаємопов’язаних дисциплін: 1) динамічна геологія,
2) історична

геологія,

3) геотектоніка,

4)

петрологія,

5)

літологія,

6) мінералогія, 7) геологія корисних копалин, 8) гідрогеологія тощо»
[46, с. 159].
Геологи займаються вирішенням таких питань, як пошук та оцінка
родовищ корисних копалин, контроль за процесом їх розвідки та
експлуатації,

оцінка

запасів

геологічних

вишукувань

підземних
для

вод,

проведення

будівництва,

інженерно-

моніторинг

впливу

надрокористування на навколишнє середовище тощо.
У нашому розумінні, майбутній геолог – це здобувач вищої освіти за
напрямом 6.040103 «Геологія» або за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
за спеціалізацією геологія, гідрогеологія, геофізика, геоінформатика, геологія
нафти та газу, геохімія та мінералогія тощо.
Оскільки термін «майбутні геологи» не визначений офіційно на
законодавчому рівні, вважаємо доцільним для більш глибокого розкриття
запропонованого поняття звернутися до переліку галузей та спеціальностей.
Відповідно до попередньої редакції переліку спеціальностей від 2006
року [241] в межах галузі знань «Природничі науки» здійснювалася
професійна підготовка здобувачів вищої освіти за напрямами «Геологія»,
«Географія», «Гідрометеорологія», «Хімія», «Біологія», «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За
такого

розподілу

професійна

підготовка

майбутніх

геологів

на

бакалаврському рівні відбувалася саме в межах напряму 6.040103 «Геологія».
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Після змін в переліку спеціальностей [237] в 2015 році в межах галузі
знань «Природничі науки» було виокремлено такі спеціальності як
«Екологія», «Хімія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія»,
«Прикладна фізика та наноматеріали». Після чого, починаючи з 01.09.2016
року, професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні
відбувалася в межах спеціальності 103 «Науки про Землю».
Проте сама спеціальність передбачала «вивчення складу і будови Землі
включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика,
мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична
географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки
(включаючи

кліматичні

дослідження),

гідрологія,

океанологія,

палеоекологія» [237].
В 2017 році зі спеціальності 103 «Науки про Землю» в самостійну
спеціальність 106 виокремилася «Географія». Це призвело до того, що
спеціальність 103 «Науки про Землю» наразі «передбачає вивчення складу і
будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія,
вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та
інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія,
океанологія» [234].
Об'єднання в 2015 році раніше окремих напрямів в єдину спеціальність
(не дивлячись на корективи переліку спеціальностей 2017 року) призвело до
ускладнення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, оскільки
створення єдиної освітньо-професійної програми для підготовки, наприклад,
геологів та океанологів без втрати при цьому якості професійної підготовки
через необхідність поступатися одними предметами на користь інших, є
складним завданням.
Саме тому, користуючись правом автономії, ЗВО України в межах
спеціальності 103 «Науки про Землю» здійснюють професійну підготовку
здобувачів вищої освіти за низкою спеціалізацій. В межах даного
дослідження увагу було зосереджено саме на геологічних спеціалізаціях,
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серед яких: гідрогеологія, геологія, геологія нафти і газу, геофізика,
геоінформатика, мінералогія, геохімія, та петрографія, екологічна геологія і
управління природокористуванням тощо [67; 71; 95; 205; 238].
Варто зазначити, що спорідненими, однак такими, що не належать саме
до категорії «майбутні геологи» є майбутні гірники або гірничі інженери та
фахівці з розроблення (видобування) нафти і газу, хоча й вказані професії
також пов’язані із дослідженням та експлуатацією надр. Відповідно до
переліку спеціальностей, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої
освіти на бакалаврському рівні [237], такі спеціальності як 184 «Гірництво»
та 185 «Нафтогазова інженерія та технології» належать до окремої галузі
знань – «Виробництво та технології».
За визначенням І. Сахневич, майбутні фахівці нафтогазового профілю
мають «знання із фундаментальних та загальноінженерних дисциплін,
ознайомлюються із фізикою та гідродинамікою технологічних процесів,
технологією

розроблення

родовищ,

експлуатацією

свердловин»

та

«проявляють готовність до самостійної інженерної діяльності» [260, с. 43].
Це дає підстави констатувати загальну інженерну спрямованість даного фаху,
що і є його головною відмінністю від геологічного.
Аналогічно, порівняння навчального плану підготовки бакалаврів
гірництва в Донецькому національному технічному університеті [253] з
навчальними планами підготовки майбутніх геологів в Харківському
національному університеті імені В.Н.Каразіна та ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Т.Шевченка дало змогу
встановити, що єдиною геологічною дисципліною, яка викладається і для
майбутніх геологів, і для майбутніх гірників є дисципліна «Геологія»
(див. додаток Б). Іншою спільною дисципліною майбутніх геологів та
гірників в Донецькому національну технічному університеті, що є
вибірковою і не зустрічається в навчальних планах інших українських ЗВО,
де готують геологів, є «Розвідка родовищ корисних копалин». Загалом
професійна

підготовка

майбутніх

гірників

представлена

такими
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дисциплінами,

як

«Шахтний

транспорт»,

«Гідромеханіка»,

«Гірничі

машини», «Гірнича геометрія», «Спорудження горизонтальних та похилих
виробок», «Будівельні конструкції» та ін., які зосереджують увагу саме на
технічному аспекті видобутку корисних копалин.
Тож узагальнимо, що професійна підготовка майбутніх геологів на
бакалаврському рівні – це цілеспрямовано організований процес підготовки
майбутніх геологів на першому рівні вищої освіти, що передбачає
формування загальних та фахових компетентностей і спрямований на
сприяння повноцінній професійній реалізації особистості.
Виходячи з об'єкту дослідження, визначимо вимоги, що на державному
рівні висуваються до майбутніх геологів та є результатом врахування
специфіки професій даного профілю [69; 306: 307]. До таких специфічних
рис геологічних професій належать:
˗ залежність від умов праці: значне фізичне навантаження та
несприятливі умови праці (робота в гірничих виробках, проведення
маршрутів), значна частка «польових» робіт в загальному обсязі
професійної діяльності;
˗ наявність у фахівця глибоких фундаментальних знань природничих
наук (фізичні та хімічні закони, властивості гірських порід і
мінералів), вміння працювати з топографічними та тематичними
профільними картами, прокладати маршрут, знання нормативноправової та природоохоронної

документації (для контролю за

процесом надрокористування);
˗ сформованість навичок обробки великих масивів інформації
(лабораторні дані, технічні рекомендації, складання проектів та
кошторисів, раціоналізація схем надрокористування тощо);
˗ сформованість
концентрація

особистісних
уваги,

якостей,

самодисципліна,

таких

як

технічне

терпіння,
мислення,

цілеспрямованість, відповідальність тощо;
˗ пряма залежність галузі від технічного розвитку суспільства, і, як
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наслідок, необхідність фахівцю підвищувати власну кваліфікацію
протягом всього життя.
Представлений перелік дає підстави зазначити, що успішність
професійної реалізації майбутнього геолога забезпечується, перш за все,
готовністю до професійної діяльності, яка проявляється у сформованості
загальних та фахових компетентностей (в тому числі поєднанні глибоких
теоретичних знань, практичних умінь, а також необхідних для професії
особистісних якостей). Саме тому професійна підготовка майбутнього
геолога має бути спрямована на його всебічний розвиток як особистості.
З цього приводу В. Ортинський [211] наводить влучне твердження
Д. Чернилевського, що головним принципом професійної підготовки має
бути теза «вчити не предмету, а спеціальності» [327], тобто «цілеспрямована
орієнтація всіх дисциплін для цілісного вивчення явищ і процесів, які
формують особистісні та професійні якості фахівця» [211].
Г. Тимощук зазначено, що традиції підготовки майбутніх фахівців, які
склалися в результаті багаторічного педагогічного досвіду, безумовно
позитивно впливають на якість їх професійної підготовки, проте, в світлі
входження України в європейський простір вищої освіти та процесів
глобалізації закономірним є пошук шляхів їх модернізації та поліпшення
[305]. І враховуючи важливість для України видобувної галузі та її
працівників, професійна підготовка майбутніх геологів не має стати
виключенням.
Водночас С. Біла констатує, що не завжди наявність вищої освіти у
людини є запорукою її працездатності та професійності, що і призводить до
відсутності зацікавленості бізнесу в молодих кадрах [20].
Так, Є. Решетняк та А. Тарелін [251] відносять до недоліків сучасної
професійної підготовки фахівців зосередженість навчальних дисциплін на
одній певній предметній проблемі, в той час як протягом професійної
діяльності фахівець змушений вирішувати комплексні завдання. Проведений
науковцями аналіз факторів ефективності компаній виявив наступну
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негативну тенденцію: молодий фахівець стає цінним співробітником для
роботодавця лише після двох років роботи, що свідчить про додаткові
витрати компанії на його перепідготовку. Через це дослідниками наголошено
на доцільності створення в межах освітнього процесу можливості
використання знань та навичок, що є результатами опанування різних
дисциплін, для вирішення реальних виробничих проблем, що сприятиме
підготовці фахівців у відповідності до сучасних запитів майбутніх
роботодавців.
Крім того, виходячи на ринок праці, молодий фахівець вже знаходиться
в нерівних умовах відносно більш досвідчених суб’єктів ринку праці через
нестачу професійного досвіду та власну психологічну непідготовленість до
роботи в умовах реального виробничого процесу. Це доводить доцільність
використання в процесі професійної підготовки майбутніх геологів таких
педагогічних технологій, методик та засобів, які б максимально наблизили
освітній процес до реального виробництва.
На нашу думку, професійна підготовка майбутнього геолога має
передбачати не лише засвоєння теоретичних знань, формування практичних
навичок, умінь (як складових компетентності), необхідних для успішного
ведення професійної діяльності, але й набуття майбутнім геологом досвіду
роботи в команді, навичок прийняття рішень в складних та неоднозначних
ситуаціях, уміння працювати в умовах «неповної інформації», бути готовим
самостійно підвищувати власну кваліфікацію тощо.
Вирішення окресленої проблеми стає можливим за умови зміни
підходу до вибору педагогічних технологій та методів навчання, які
використовуються в професійній підготовці майбутніх геологів. З цього
приводу доцільно згадати твердження І. Юрка, що застосування традиційних
методів навчання сприяє засвоєнню студентами знань та формуванню
навичок прийняття нестандартних рішень. В той же час альтернативні
методи навчання направлені не просто на розвиток навичок, а вже на
формування вміння знаходити нестандартні рішення [338].
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Визначена мета професійної підготовки – максимально наблизити
освітній процес до виробничого, аби підготувати студента до його
майбутньої професійної діяльності, – дає підстави акцентувати увагу на
ситуативному моделюванні, як доцільному для використання в професійній
підготовці майбутніх геологів.
Ґрунтуючись на відтворенні професійної діяльності, ситуативне
моделювання дає змогу студентам зрозуміти закономірності та норми
стосунків між людьми, закріпити на практиці отримані знання [96],
систематизувати інформацію про різні аспекти професійної діяльності,
отриману протягом вивчення різних навчальних дисциплін, сформувати чітке
розуміння специфіки обраного фаху [309], сприяє активізації освітнього
процесу, формуванню комунікативної компетентності та навичок роботи в
команді [297] тощо.
Академічним тлумачним словником термін «ситуативний» визначено
як «такий, що викликаний певними умовами» [281], тобто пов'язаний із
певною ситуацією. Остання, визначається у довідковій літературі як «стан,
положення, обстановка; сукупність умов і обставин, що створюють певне
становище, викликають ті чи інші взаємини людей» [287].
В загальному розумінні «моделювання — метод дослідження явищ і
процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об’єкта досліджень
(оригінала) іншим, подібним до нього (моделлю)» [286]. У педагогічній
практиці моделювання є методом активізації освітнього процесу, що
використовується для підвищення рівня засвоювання знань студентами та
формуванням у них необхідних компетентностей [41; 118; 303].
Стосовно саме ситуативного моделювання аналіз наукового доробку
(Ю. Кобюка [106], О. Пометун та Л. Пироженко [230], М. Ростоки [255],
І. Ситки [269] та ін.) виявив відсутність єдиного визначення даного терміну
дослідниками. Тому в контексті професійної підготовки майбутніх геологів
подамо власне визначення поняття «ситуативне моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів» як сукупності інтерактивних методів
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навчання, використання яких сприяє формуванню у майбутніх геологів
загальних та фахових компетентностей. Зауважимо, що наведене визначення
є пілотним і узагальненим, а також потребує уточнення для кращого його
формулювання, чому приділено увагу в подальшому.
Підсумовуючи попереднє дослідження категоріального апарату, дамо
авторське

тлумачення

наступної

педагогічної

категорії:

професійна

підготовка майбутніх геологів із застосуванням ситуативного моделювання –
це

специфічно

організований

процес

із

використання

ситуативного

моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів задля формування
у них загальних та фахових компетентностей.
З метою конкретизації подальших напрямів дослідження в наступних
пунктах розділу розглянуто характерні риси професійної підготовки
майбутніх геологів, а також детальну увагу приділено визначенню поняття
«ситуативне моделювання».
1.2 Професійна підготовка майбутніх геологів в педагогічній теорії та
практиці
Науки про Землю посідають важливе місце в переліку природничих
наук, і є не лише джерелом знань про навколишнє середовище, а й
безпосередньо впливають на технічний прогрес та економічний розвиток
будь-якої країни. Завдяки їх розвитку стає можливим раціональне
природокористування та експлуатація надр. З цього приводу влучною є
думка І. Самчук, що поміж усіма природними ресурсами завдяки великій
кількості властивостей саме надра посідають особливе місце [259]. Для
України надрокористування – не просто галузь господарства, а великий і
перспективний сегмент економічної діяльності, що може гарантувати
економічний суверенітет країни.
За останніми підрахунками в надрах України виявлено понад 20 тисяч
родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, з яких близько 8,7 тисяч
родовищ мають промислове значення і враховуються Державним балансом
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запасів корисних копалин. Понад 3 тисячі родовищ (в яких представлено 99
видів корисних копалин) вже освоєно промисловістю. За обсягом розвіданих
запасів вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також
графіту,

каоліну,

калійних

солей,

сірки,

вогнетривких

глин

та

облицювального каменю Україна є однією з провідних країн світу [188].
Дотримання

положень

Загальнодержавної

програми

розвитку

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року дасть змогу
досягти низки результатів, метою яких є «перетворення України на державу,
що є важливою складовою світового мінерально-сировинного комплексу за
обсягами використання стратегічно важливих корисних копалин і за
масштабами залучення іноземних інвестицій» [235]. Розв'язання даного
завдання можливе лише за умови розвитку геологічних наук, які відповідно
до нормативно-правової документації Європи та України належать до
спеціальності «Науки про Землю» галузі знань «Природничі науки»
[237; 350; 351].
Стратегічна важливість видобувної галузі для країни та потенціал
національного мінерально-сировинного комплексу зумовлюють необхідність
професійної підготовки кадрів для цієї галузі на високому рівні.
За

влучним

конкурентоспроможної

визначенням
економіки

І.

Сахневич,

«перехід

до

супроводжується

відмовою

від

екстенсивного використання людських ресурсів з низьким рівнем базової
професійної підготовки і призводить до інтенсивного

використання

кваліфікованої робочої сили, більш гнучкої у сфері прийняття рішень і
процесі адаптації до нових технологій» [260, с. 31]. Ось чому актуальність
дослідження процесу професійної підготовки майбутніх геологів з метою
його оптимізації та покращення є беззаперечною.
Нами встановлено, що на території України станом на 1.09.2016 р.
функціонувало 11 закладів вищої освіти, які здійснювали підготовку
майбутніх геологів на бакалаврському рівні (див.табл.1.1)
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Таблиця 1.1
Перелік вітчизняних ЗВО, що здійснюють професійну підготовку майбутніх
геологів на бакалаврському рівні (станом на 1.09.2016 р.)
№
Назва закладу вищої освіти
з/п
1. Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара.
2. Донецький національний
технічний університет
3. Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
4. Навчально-науковий інститут
«Інститут геології»
(Київський національний
університет ім. Т. Шевченка)

5.
6.
7.

8.

9.

Криворізький національний
університет
Львівський національний
університет ім. І. Франка
Національний гірничий
університет (м. Дніпропетровськ)
Національний університет водного
господарства та
природокористування (м. Рівне)
Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова

10. Полтавський національний
технічний університет
ім. Ю. Кондратюка
11. Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна.

Спеціалізація (освітня програма)
гідрогеологія [67]
геологія [71]
геологія нафти і газу, геофізика,
геоінформатика [95]
геологія, пошуки та оцінка
корисних копалин, геологія нафти і
газу, мінералогія, геохімія та
петрографія, гідрогеологія та
інженерна геологія, геофізика,
геоінформатика [238]
геологія [123]
геологія [44]
геологія, гідрогеологія, геологія та
оцінка дорогоцінного каміння [199]
геологія [201]

геологія і корисні копалини дна
морів та океанів, екологогеологічна зйомка та моніторинг,
екологічна геологія і управління
природокористуванням [205]
геологія нафти і газу [228]

геологія, гідрогеологія [316]
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У контексті дослідження професійної підготовки майбутніх геологів
вартим висвітлення є і той факт, що в межах єдиної спеціальності в
професійній підготовці майбутніх геологів існують певні відмінності.
Узагальнений аналіз навчальних планів професійної підготовки майбутніх
геологів у вітчизняних та іноземних ЗВО представлено в додатку Б.
Відповідно до вимог вітчизняного законодавства [233] структурнологічна схема професійної підготовки майбутніх геологів виражена через
навчальний план і складається з «нормативного» переліку дисциплін,
обов’язкового

до

опанування

всіма

здобувачами

спеціальності,

та

«вибіркової частини», зміст якої залежить від спеціалізації майбутнього
фахівця.
До прикладу, з 2016 – 2017 навчального року в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна професійна підготовка
майбутніх геологів відбувається в межах спеціальності 103 «Науки про
Землю» [195]. Відповідно до розглянутого навчального плану констатуємо,
що (в межах освітньо-професійної програми

«Геологія») в розділі

«Дисципліни за вибором» виокремлено блоки 2.2 «Цикл фундаментальної
підготовки (А)» та 2.3. «Цикл практичної та професійної підготовки (А)», що
відповідають підготовці студентів за спеціалізацією «Геологія», та блоки 2.2
«Цикл фундаментальної підготовки (Б)» та 2.3. «Цикл практичної та
професійної підготовки (Б)», що відповідають підготовці студентів за
спеціалізацією «Гідрогеологія» відповідно. Такий додатковий поділ в межах
освітньої програми на дві спеціалізації відбувається органічно та планомірно,
починаючи з другого курсу навчання. Загальна кількість кредитів по
вибірковій частині для геологів та гідрогеологів співпадає, що не порушує
освітній процес.
Аналогічно професійна підготовка бакалаврів в межах єдиної освітньої
програми

«Геологія»

в

Київському

національному

університеті

імені Т. Шевченка має розбіжності відповідно до спеціалізації майбутнього
фахівця, що закріплено в навчальному плані, розділ 3 якого – «Дисципліни
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вільного вибору студента» – представлений шістьма блоками навчальних
дисциплін для кожної спеціалізації відповідно [194].
Результати аналізу навчальних планів підготовки здобувачів на
бакалаврському рівні вищої освіти за напрямом 6.040103 «Геологія» та
спеціальністю 103 «Науки про Землю» (для геологічних спеціалізацій)
дозволили виявити дві основні риси професійної підготовки майбутніх
геологів в Україні:
1. Створення фундаментального підґрунтя із теоретичних знань.
2. Формування професійно-орієнтованих практичних умінь шляхом
проведення довготривалих навчальних та виробничих практик [195; 316].
Для реалізації змісту професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні загалом виділено 240 кредитів (60 кредитів на кожний з
чотирьох навчальних років (для денної форми навчання). Освітній процес
передбачає поєднання навчальних занять, самостійної роботи, практичної
підготовки та контрольних заходів.
Станом

на 1.09.2016

р.

в

підготовці

майбутніх

геологів

на

бакалаврському рівні виділено наступні цикли навчальних дисциплін: цикл
гуманітарної та соціально-економічної підготовки (до якого переважно
належать навчальні дисципліни типу «Філософія», «Хімія», «Фізика»,
«Іноземна мова» тощо), цикл фундаментальної (природничо-наукової)
підготовки, цикл професійної та практичної підготовки. Останні два цикли
містять навчальні дисципліни, які охоплюють матеріал, пов’язаний із
загальними теоретичними питаннями геології (види мінералів та гірських
порід, наукові концепції та теорії, наявні методи проведення досліджень
тощо), економічною, організаційною та екологічною складовими здійснення
геологічних робіт, а також сучасними геоінформаційними технологіями, що
використовуються на виробництві. Основними видами навчальних занять є
лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття.
Самостійна робота передбачає ознайомлення здобувачів вищої освіти з
відповідною літературою, фондовими матеріалами. Значний час приділяється
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саме самостійному вивченню майбутніми геологами колекцій мінералів та
гірських порід.
Безпосередньо

практична

складова

професійної

підготовки

реалізується шляхом проходження студентами польових природничих
практик після першого та другого курсу та виробничої – після третього.
Навчальна практика, що проходить влітку наприкінці другого семестру має
загальне геологічне спрямування і присвячена ознайомленню студентів із
проявами геологічних процесів в природі. Навчальна практика, яка
проходить влітку наприкінці четвертого семестру, присвячена роботі
студентів над укладанням комплектів геологічних карт (за результатами
пройдених

польових

маршрутів,

відібраних

зразків

та

виконаних

спеціалізованих вимірів). В деяких ЗВО за умови наявності матеріальнотехнічної бази (необхідні прилади та обладнання) відповідна практика
містить розділи, в межах яких студенти ознайомлюються з буровими
роботами та геофізичними дослідженнями [315]. Виробнича практика (яка
проводиться влітку наприкінці шостого семестру) реалізується через
стажування студентів в геологічних організаціях для їх безпосереднього
ознайомлення з реаліями обраного фаху.
В якості контрольних заходів зазвичай планується поточний контроль
(контрольні роботи у формі тестів або питань, що потребують розгорнутої
відповіді), а також підсумковий семестровий контроль (заліки та іспити).
Завершальним етапом професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні є складання атестаційного іспиту або написання та
захист кваліфікаційної роботи бакалавра (залежить від ЗВО).
Ми погоджуємося із думкою В. Майбороди та ін. [172], що для
вдосконалення національної вищої освіти варто здійснити науковопедагогічний

аналіз

зарубіжного

досвіду

організації

підготовки

компетентних фахівців. Це сприятиме впровадженню іноземних інновацій у
вітчизняну систему вищої освіти задля її інтеграції в світовий освітній
простір. Саме тому в контексті даного дослідження вважаємо доцільним
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приділити увагу зарубіжному досвіду професійної підготовки майбутніх
геологів.
Відповідно до навчального плану Іркутський державний університет
(Росія)

проводить

чотирирічну

підготовку

майбутніх

геологів

на

бакалаврському рівні за напрямом «Геологія» (профілі «Геологія» та
«Геологія та геохімія горючих корисних копалин») [93]. Навчальний план не
містить даних про кількість кредитів, виділених на вивчення кожної окремої
дисципліни,

що

ускладнює

проведення

кількісного

порівняння

із

вітчизняними ЗВО. Проте в документі вказано, що загальна кількість годин,
відведених на професійну підготовку бакалавра становить 8650 годин. Якщо
прийняти обсяг одного кредиту за 30 годин (відповідно до вітчизняних
реалій), визначимо, що на підготовку бакалавра геології в даному ЗВО
відведено 288 кредитів, що на 48 кредитів більше, ніж у вітчизняних закладах
вищої освіти (240 кредитів).
Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, які входять до плану
професійної підготовки майбутніх геологів в Іркутському

державному

університеті, відрізняється від вітчизняних навчальних планів відсутністю
таких дисциплін як «Геологія нафти і газу» та «Економічна геологія», а
також семестром, протягом якого викладаються деякі навчальні дисципліни
(див. додаток Б). Водночас наявні не характерні для вітчизняних ЗВО
навчальні дисципліни типу «Петрологія», «Геоекологічне картування»,
«Основи ізотопної геології», «Методи діагностики мінералів» тощо.
Професійна

підготовка

бакалаврів

за

напрямом

«Геологія»

в

Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова (Росія)
триває чотири роки, і на основі результатів складання державного іспиту та
написання бакалаврської роботи студенти отримують кваліфікацію бакалавра
геології

[47]. Загальний обсяг

навчального

навантаження

в межах

професійної підготовки майбутніх в геологів в даному ЗВО (без урахування
навчальних та виробничих практик), відповідно до навчального плану,
складає 6264 години, що приблизно дорівнює 209-ти кредитам (за умови, що
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один кредит відповідає 30-ти годинам, як у вітчизняній практиці). Водночас,
означивши (по аналогії із Харківським національним університетом
імені В.Н. Каразіна), що один тиждень практики відповідає 30-ти годинам
навчального навантаження, тобто одному кредиту, визначимо, що загальна
сума кредитів, виділених на професійну підготовку бакалаврів геології в
Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова, складає 237
кредитів, що майже повною мірою відповідає вітчизняній практиці
підготовки

майбутніх

геологів

(240

кредитів).

Перелік

професійно-

орієнтованих навчальних дисциплін, які входять до плану професійної
підготовки майбутніх геологів в Московському державному університеті,
відрізняється

від

вітчизняних

навчальних

планів

відсутністю

таких

навчальних дисциплін як «Геологія нафти і газу», «Геоморфологія» та
«Економічна геологія», а також семестром, протягом якого викладаються
деякі навчальні дисципліни (див. додаток Б) [47].
Університет Пеша (University of Pécs) в Угорщині [369] пропонує
трирічну підготовку бакалавра з наук про Землю за спеціалізацією
«Геологія». Програма підготовка складається зі 180 кредитів, з яких 123
відведені для вивчення навчальних дисциплін (обов’язкових для здобуття
освітнього рівня бакалавра з наук про Землю), складання підсумкового
іспиту з обраної спеціалізації та написання атестаційної роботи бакалавра. На
вивчення дисциплін, обов’язкових в межах підготовки здобувачів освіти за
спеціалізацією «Геологія», виділено 57 кредитів. Перелік нормативних (тобто
обов’язкових

незалежно

від

спеціалізації)

професійно-орієнтованих

дисциплін, які входять до плану професійної підготовки майбутніх геологів,
відрізняється від вітчизняних відсутністю таких навчальних дисциплін як
«Геотектоніка», «Геологія родовищ корисних копалин», а також «Геологія
нафти і газу». Незначними вважаємо відмінності дисципліни «Літологія», яка
в університеті Пеша називається «Sedimentary geology» («Осадова геологія»).
Проте зауважимо, що подібна відмінність не є критичною, оскільки обидві
дисципліни предметом вивчення мають осадові породи, тому є тотожними.
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Аналогічно до розглянутих вище зарубіжних ЗВО в даному університеті не
співпадають семестри, протягом яких викладаються деякі навчальні
дисципліни (див. додаток Б).
За неможливості провести кількісне порівняння планів професійної
підготовки майбутніх геологів в інших зарубіжних ЗВО, проте враховуючи
важливість даного досвіду, обмежимося якісним аналізом планів наступних
закладів вищої освіти.
Нотінгемський університет Ніньбо (University of Nottingham Ningbo) в
Китайській Народній Республіці пропонує бакалаврську освітню програму
для вивчення наук про Землю строком на 3 або 4 роки. Перший рік
присвячений вивченню англійської мови (оскільки цей заклад вищої освіти є
філіалом Нотінгемського університету, що знаходиться у Сполученому
королівстві Великої Британії та Північної Ірландії) та формуванню навичок
роботи з комп’ютером. Другий рік навчання присвячений вивченню
загальних проблем наук про Землю, формуванню навичок роботи із
геоінформаційними технологіями, вміння інтерпретувати зібрані дані про
Землю тощо. Профільне навчання починається на третьому курсі шляхом
опанування здобувачами професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. На
четвертому курсі студент зобов’язаний не просто поглибити знання із
обраного фаху в контексті практичного навчання, але й продемонструвати усі
знання та навички, що отримав та сформував за весь час опанування
бакалаврської програми [368].
Професійна

підготовка

майбутніх

геологів

в

Оксфордському

університеті здійснюється протягом 4 років, впродовж яких студенти
знайомляться з такими геологічними дисциплінами як «Стратиграфія»,
«Петрологія», «Палеонтологія», «Тектоніка та землетруси», «Океанологія»,
«Геологія навколишнього середовища», «Вулканологія» тощо. Також
впродовж всього терміну навчання студенти проходять польові місцеві та
закордонні практики [341].
Здійснений аналіз не вичерпує усіх, наявних у практиці, підходів до
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організації професійної підготовки майбутніх геологів, тому доцільно
звернутися до вивчення наукової та науково-методичної літератури задля
визначення стану дослідженості питання професійної підготовки майбутніх
геологів вітчизняними та зарубіжними науковцями для окреслення можливих
шляхів її модернізації.
Задля вирішення даного завдання звернемося також до результатів
досліджень процесу професійної підготовки майбутніх гірників, як до
спеціальності, що є спорідненою (хоча і не тотожною) з геологією та науками
про Землю. Так, історія гірничої освіти в Україні (1899 – 2005 рр.) розкрита в
роботах Т. Медведовської, на чию думку, модернізація професійної
підготовки майбутніх гірничих інженерів можлива лише за умови врахування
вітчизняного та світового досвіду

їх підготовки [180]. Тобто майбутнє

гірничої професійної освіти полягає в узагальненні позитивного досвіду
вітчизняної педагогіки у поєднанні із адаптацією ЗВО до умов ринкової
економіки. Подібні рекомендації, на нашу думку, мають бути враховані і в
підготовці майбутніх геологів.
Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників
розглянуто в дисертаційному дослідженні О. Русанової, в межах якого
перевірено ефективність алгоритмізації усіх сторін освітнього процесу тобто
систематизацію та структуризацію навчальних дисциплін із використанням
комп’ютерних засобів [257, с. 16].
О. Дерев'янко

[65]

вперше

запропоновано

модель

формування

професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі їх
фахової підготовки та виявлено необхідні для цього педагогічні умови, такі
як

стійка

професійно-орієнтована

мотивація

студентів,

забезпечення

взаємозв’язку між навчальними матеріалами та професійною діяльністю
гірничих інженерів, а також застосування методів активного навчання.
Автором вказано на залежність гірничої освіти від науково-технічних
досягнень в гірничо-видобувній сфері та наголошено, що максимально
ефективним для майбутніх гірничих інженерів є такий освітній процес, в
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якому відбулося зближення його навчальної та виробничої складових. Цей
висновок, на нашу думку, є значущим і для підготовки майбутніх геологів.
С. Грищенко акцентовано увагу на доцільності формування екологічної
компетентності у майбутніх інженерів гірничого профілю. Вирішення
окресленого завдання автор вбачає в імплементації до освітнього процесу
геоінформаційних технологій як сукупності методів, засобів і прийомів, що
використовуються

при

роботі

із

просторово-координованими

повідомленнями та даними [59].
Педагогічні
підготовки

засади

бакалаврів

діагностики
гірництва

результатів

сформульовано

загальноінженерної
Т. Письменковою.

Новаторський підхід автора до оцінювання якості підготовки майбутніх
гірників дав їй змогу розробити методику діагностування досягнутих
студентами результатів навчання, що передбачає створення електронних
засобів аудиторного тестування та засобів самоконтролю для здобувачів, а
також

вперше

компетентність»

дати
як

визначення

педагогічній

деталізованим

результатам

категорії

«похідна

опанування

окремих

навчальних дисциплін в межах відповідної освітньої програми [223, с. 9].
Значущою для дослідження професійної підготовки майбутніх геологів
вважаємо

роботу

І. Сахневич,

якою

запропоновано

застосовувати

медіаосвітні технології при підготовці фахівців нафтогазового профілю [260].
Автором експериментально перевірено роль використання предметних
методик

пресо-кіно-теледидактики

з

метою

формування

у

фахівців

нафтогазового профілю медіаосвітньої компетентності, що сприятиме
розвитку

критичного

мислення

–

важливого

для

повноцінного

функціонування майбутнього фахівця. Водночас подальшим напрямком
даного дослідження, на нашу думку, має стати використання медіаконтенту
не лише для формування у майбутніх геологів медіаграмотності, але й в
якості засобів унаочнення геологічних проблем та питань, що розглядаються
в навчальних дисциплінах.
Дослідження підготовки саме майбутніх геологів знайшли своє
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відображення в низці робіт вітчизняних науковців.
Серед ключових чинників забезпечення якості професійної підготовки
майбутніх геологів на сучасному етапі В. Гулій визначила доцільність
формування

у

здобувачів

вищої

освіти

іншомовної

комунікативної

компетентності, їх заохочення до самостійного дослідження зарубіжних
науково-методичних джерел та модернізацію закладами вищої освіти
матеріально-технічної

бази

для

проведення

навчальних

професійно-

орієнтованих практик. Вирішенню вказаної проблеми на державному рівні,
на думку В. Гулій, сприятиме також розроблення стратегії розвитку
геологічної освіти, що дозволить ЗВО спрямувати власну діяльність для
максимального забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх
геологів [60].
З огляду на характерну для останніх років негативну тенденцію до
скорочення фінансування в галузі надрокористування, для вирішення
проблеми

працевлаштування

молодих

фахівців

В. Михайловим

запропоновано максимально враховувати запити світового ринку праці в
процесі

підготовки

майбутніх

геологів

задля

забезпечення

їх

конкурентоспроможності як професійних одиниць навіть за межами України
[186]. Серед важливих напрямків модернізації геологічної освіти автором
визначено збільшення частки іншомовної підготовки фахівців, формування
навичок

роботи

спеціалізованим

з

сучасними

програмним

комп’ютерними

забезпеченням,

технологіями

скорочення

та

аудиторного

навантаження та збільшення частки практичної підготовки, використання
інтерактивних методів навчання та розвиток таких значущих якостей
особистості як самостійність та креативність [186]. Означені автором
напрямки розвитку геологічної освіти вважаємо пріоритетними.
Зважаючи на визначені на законодавчому рівні вимоги до закладів
вищої освіти, зокрема щодо поєднання освіти зі здобутками науки та
виробництва [233], влучним є твердження В. Приходченка та Н. Полякової
стосовно

доцільності

розроблення

стандартів

вищої

освіти,

що
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враховуватимуть не лише вітчизняний досвід підготовки фахівців та доробок
наукових шкіл, а й відповідатимуть запитам роботодавців [232]. На нашу
думку відповідні стандарти мають також безпосередньо враховувати керівні
положення стратегії розвитку геологічної освіти (створення якої запроповано
В. Гулій [60]).
Значну увагу вітчизняними науковцями приділено також таким
аспектам модернізації професійної підготовки майбутніх геологів як
оновлення змісту освітніх програм та навчальних планів. Так, на думку
М. Курило

та

О. Плотнікова,

підготовка

фахівців

за

спеціалізацією

«Економічна геологія», в межах якої основна увага приділена економічній
складовій планування та організації геологорозвідувальних та видобувних
робіт, дозволить забезпечити галузь надрокористування фахівцями, чия
професійна діяльність сприятиме стабільності та максимально ефективному
функціонуванню геологічних та гірничих підприємств в умовах ринкової
економіки [225].
Забезпечення цілісності професійної підготовки майбутніх геологів
М. Павлунь вбачає в дотриманні при розробленні навчальних планів та
робочих програм навчальних дисциплін таких принципів як принципи
послідовності,

упорядкованості

та

взаємодоповнюваності

[217, с. 14].

Конкретизуючи зміст підготовки геологів за окремими спеціалізаціями, автор
також рекомендує враховувати територіальні особливості вітчизняної галузі
надрокористування [216].
З огляду на різноманіття геологічних пам’яток України та їх
унікальність в своїх роботах В. Манюк запропонував доповнити освітні
програми навчальною дисципліною «Моніторинг об’єктів геологічної
спадщини», що сприятиме формуванню у майбутніх геологів не лише
готовності до здійснення професійної діяльності в галузі геологічного
туризму, а й усвідомлення важливості збереження геологічних пам’яток
[176; 346].
П. Білоніжкою та Л. Генераловою акцентовано увагу на значенні
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практичної підготовки майбутніх геологів та доцільності формування у
здобувачів

навичок

проведення

мінералогічних

досліджень

під

час

навчальних геологічних практик [22].
Означивши важливим елементом професійної діяльності майбутнього
геолога складання аналітичних та графічних матеріалів, В. Мельником
запропоновано доповнити підготовку майбутніх геологів формуванням
навичок використання геоінформаційних технологій та систем [181].
Дослідником сформульовано педагогічні умови підготовки фахівців до їх
застосування,

які

передбачають

розроблення

комплексної

методики

впровадження даних технологій в освітній процес, активну участь здобувачів
освіти в їх опануванні, створення діагностичного інструментарію для
визначення

рівня

підготовленості

студентів

до

застосування

геоінформаційних систем та технологій [182, с. 157].
У процесі дослідження також здійснено аналіз наукових періодичних
видань з метою виявлення напрямків подальшого наукового пошуку, а саме:
«Вісник

Львівського

«Науковий

вісник

університету

ім. І. Франка.

Івано-Франківського

Серія

геологічна»,

національного

технічного

університету нафти і газу», «Науковий вісник національного гірничого
університету», «Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного
університету», «Вісник Одеського національного університету», «Вісник
Дніпропетровського університету. Серія геологія, географія», «Вісник
Київського

національного

університету

ім. Т. Шевченка

–

Геологія»,

«Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія
гірничо-геологічна», «Вісник Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія – Географія – Екологія». Проаналізовано
випуски періодичних видань за останні 10 років з 2005 до 2016 р. включно.
Аналізувалися також випуски журналу «Вища освіта України», як одного з
найбільш вагомих видань в галузі педагогіки (за 2011 – 2016 рр.). Загальна
кількість розглянутих випусків складає 294 одиниці.
Проведений аналіз виявив, що питання модернізації змісту геологічної
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освіти, імплементації компетентністного підходу та підвищення якості
професійної підготовки майбутніх геологів майже не підіймалися в роботах
вітчизняних педагогів-науковців протягом останніх років (див. додаток В).
Натомість результати аналізу навіть одного зарубіжного періодичного
видання «Известия высших учебных заведений. Геология и разведка» (Росія)
за той самий період виявив значно більшу залученість педагогів та науковців
Росії до проблеми модернізації процесу професійної підготовки майбутніх
геологів (див. додаток Г). Загальна кількість проаналізованих випусків
видання складає 96 одиниць.
Серед іноземних досліджень, пов’язаних із професійною підготовкою
майбутніх гірників, – робота К. Трубецького, де вперше така характеристика
як «широкопрофільність» визначена як найбільш актуальна і необхідна для
сучасного фахівця задля забезпечення його конкурентоспроможності на
ринку праці [312].
Подібної думки притримується і Х. Кінг (H. King), яка наголошує на
потребі відмовитися від розуміння майбутнього геолога лише як «фахівця,
що досліджує гірські породи» [353, с. 105]. Ми цілком погоджуємося з
дослідницею в тому, що професійна підготовка майбутніх геологів має
передбачати формування навичок, які дозволять їм працювати в різних
напрямах галузі надрокористування, серед яких геологічний менеджмент,
пошук альтернативних джерел енергії, моніторинг та охорона навколишнього
середовища тощо.
В галузі геології на розширенні переліку навчальних дисциплін, які
мають

формувати

професійну

компетентність

майбутнього

геолога,

наголошують П. Санті та Дж. Хіггінс (P. Santi, J. Higgins) [365]. Виявлена
авторами тенденція до збільшення попиту саме на інженерних геологів та
гідрогеологів на ринку праці, дає підстави дослідникам рекомендувати
закладам

вищої

освіти

доповнити

навчальні

плани

відповідними

навчальними дисциплінами.
Серед основних завдань, вирішенням яких займаються мінералоги,
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петрографи, геохіміки та інші фахівці з геології, К. Кастенс та Т. Ішикава
(К. Kastens, T. Ishikawa) вирізняють: опис та інтерпретацію геологічних
об’єктів, осмислення їх властивостей та пов’язаних із ними процесів,
визначення їх просторової та часової взаємодії [352, с. 52]. Успішному
вирішенню перерахованих завдань, на думку науковців, сприяють наявність
просторового мислення, розуміння взаємозв’язків між об’єктами, характеру
їх взаємодії у просторі та часі. Саме тому їх формування має обов’язковим
під час професійної підготовки майбутніх геологів [352].
Узагальнення проблем геологічної освіти здійснено в низці робіт
В. Лісова, в яких серед перспектив розвитку професійної підготовки
майбутніх геологів визначено: інтеграцію освіти та бізнесу шляхом
залучення геологічних організацій та фірм-надрокористувачів до організації
освітнього процесу та врахування їх вимог до якості підготовки молодих
фахівців при формуванні навчальних планів. Також автором підкреслено
доцільність ознайомлення майбутніх геологів зі світовими реаліями
геологічних робіт та доповнення їх підготовки поглибленим вивченням
іноземних мов [152;153; 155; 156; 157; 158; 160].
Аналогічно на ефективності залучення до освітнього процесу бізнесу
та виробничих організацій наголошує П. Анісімов [6]. Дослідник не
обмежується пропозицією залучати представників «з виробництва» до
викладання в ЗВО, а пропонує імплементацію до освітнього процесу такого
поняття як «трьохстороння угода», відповідно до якої заклад вищої освіти
бере на себе відповідальність за підготовку кваліфікованого фахівця, а
фінансування його навчання проводиться за рахунок відповідної зацікавленої
в кадрах геологічної організації. В свою чергу студент (або група студентів)
після завершення ЗВО працює саме в компанії, яка фінансувала його
навчання. Оскільки від якості підготовки залежатиме готовність компаній
звернутися до закладів вищої освіти, кожний з них матиме стимул до
постійної модернізації та забезпечення якості освітнього процесу. Водночас
такий підхід сприятиме підвищенню мотивації студентів до отримання
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освіти, оскільки їм гарантується можливість подальшого працевлаштування,
та сприятиме зацікавленості організацій в співпраці з ЗВО як джерелом
кваліфікованих працівників [6].
Зауважимо, що подібну думку поділяють і вітчизняні науковці. Так,
згідно з Н. Тимків дотримання концепції «наука – освіта – виробництво» в
професійній

підготовці

майбутніх

інженерів-нафтовиків

дозволить

забезпечити галузь кваліфікованими фахівцями відповідно до вимог часу
[304].
Проблема недосконалості професійної підготовки майбутніх геологів
особливо активно обговорюється дослідниками зі Сполучених Штатів
Америки. Так, М. Бейкер (M. Baker) зазначено, що найбільшою негативною
тенденцією галузі надрокористування в країні є старіння її кадрового складу.
Дослідницею наголошено на тому, що сучасна освітня політика із
забезпечення галузі надрокористування фахівцями є недосконалою і
потребує змін, а саме збільшення кількості випускників ЗВО для оновлення
кадрового складу галузі [340].
Дж. Холбруком (J. Holbrook) зазначено, що скорочення кількості
здобувачів вищої освіти, пов’язаної із надрокористуванням, викликане
недоліками шкільної освітньої програми. На його думку, сучасні школярі не
мають чіткого уявлення про специфіку роботи геолога, можливі перспективи
його кар’єрного шляху, ось чому не бажають пов’язувати власне життя з
даною професією. Усунення вказаного недоліку автор вбачає в співпраці
шкіл, університетів та виробничих організацій з метою популяризації
геологічного фаху [348].
Аналогічної думки притримується Р. Шмідт (R. Schmidt). На підставі
опитування школярів автором виявлено низку наявних у них упереджень
щодо геологічного фаху. Так, значна частка респондентів не мала чіткого
уявлення щодо того, чим саме займаються геологи, важливості їх
професійної діяльності не лише для економіки країни, а й значення для
збереження сприятливого екологічного середовища світу [366, с. 85]. Для
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вирішення даної проблеми автором розроблено низку спеціалізованих
навчальних дисциплін із поглибленим вивченням геології в школі,
впровадження яких сприяло усуненню наявних у школярів упереджень та
загальному підвищенню їх зацікавленості в майбутній роботі геологом [366].
На нашу думку, подібний педагогічний досвід потребує більш ґрунтовного
висвітлення та безпосереднього впровадження і в межах вітчизняних шкіл,
що дозволить вирішити проблему скорочення чисельності абітурієнтів в
геологічних ЗВО.
Натомість Л. Гонзалес та К. Кін (L. Gonzales, C. Keane) найбільш
негативним чинником для галузі визначають не зменшення кількості
майбутніх геологів, а суттєві недоліки в їх підготовці. Дослідниками
встановлено, що для набуття фахівцями компетентностей, необхідних для
успішного виконання їх професійних обов’язків, потрібно не менш як 10
років роботи за фахом [345, с. 550]. Означена думка доводить потребу у зміні
підходів до професійної підготовки майбутніх геологів таким чином, аби вже
в межах освітнього процесу створити умови для формування у майбутніх
геологів усіх професійно важливих компетентностей. Вважаємо, що
отриманий висновок є так само актуальним і для вітчизняних реалій
підготовки майбутніх геологів.
Д. Майкс (D. Mikes) наголошує на загальній застарілості змісту
професійної підготовки майбутніх геологів, яка проявляється в ігноруванні
закладами

вищої

освіти

та,

безпосередньо,

науково-педагогічними

працівниками сучасних розробок в науці та технологій, які використовуються
у виробничих організаціях. Через це роботодавці змушені додатково вчити
молодих фахівців, а останні втрачають конкурентоздатність на ринку праці.
Вирішення окресленої проблеми дослідник вбачає в оновленні змісту
навчальних дисциплін та потребі залучення представників з геологічних
організацій до здійснення викладацької діяльності. Водночас автором
зазначено, що змін також потребує кадрова політика ЗВО. На думку
Д. Майкса

науково-педагогічні

працівники,

які

забезпечують

процес
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професійної підготовки майбутніх геологів, мають володіти якісним
інструментарієм для викладення навчального матеріалу [360]. Погоджуючись
із даним дослідженням уточнимо, що за такого підходу актуальності набуває
проблема формування готовності НПП до відповідних інновацій (зокрема,
розуміння їх методичних та організаційних аспектів).
Так само на перегляді методів навчання та викладання, що
використовуються в освітньому процесі наголошує, Х. Кінг (H. King).
Підвищення його якості дослідниця вбачає у впровадженні інтерактивних
методів навчання [353].
В. Цейслер та А. Рокова розглядають 25-річний досвід підготовки
фахівців з геологічної зйомки, пошуків та розвідки корисних копалин в
технічних ЗВО в контексті впливу на організацію професійної підготовки
майбутніх геологів в країні підписання керівництвом Росії в 1999 році
Болонської декларації [326]. Дослідники акцентують увагу на потребі
поступово імплементувати європейські стандарти освіти в російських ЗВО,
зберігаючи при цьому найкращі національні традиції професійної підготовки
майбутніх геологів. На думку науковців необхідно чітко визначитися з
переліком

геологічних

спеціальностей

та

спеціалізацій,

максимально

уникаючи їх об’єднання, оскільки це може призвести до зниження якості
професійної підготовки майбутніх геологів з різною спеціалізацією [326].
Ретроспективний аналіз та визначення сучасного стану організації
навчальних геологічних практик в Криму проведені А. Туровим [314].
Дослідником

внесено

пропозицію

про

створення

«Центру

польової

підготовки геологів» як єдиної міжуніверситетської бази для проведення
навчальних практик. Значущість дослідження пояснюється перевагами
організації практик в межах такої бази, серед яких можливість обміну
досвідом та знаннями між різними університетами та науковими школами,
проведення спільних наукових досліджень, організаційних заходів тощо.
Важливість застосування інформаційних технологій в підготовці
майбутніх геологів доведено В. Добрицею та Т. Івановою. Проаналізувавши

53
інформаційні технології, які використовуються в роботі геолога, науковці
розглядають доцільність розвитку у студентів навичок роботи як з
геоінформаційними
спеціалізованим

програмами

програмним

загального

забезпеченням

призначення,
шляхом

так

і

зі

формування

у

майбутніх геологів готовності до використання програмного забезпечення, а
саме: «CorelDRAW», «MS Excel», «Golden Software Surfer» та «ГИС
ГЕОМИКС» [68].
Аналогічно на потребі формування у майбутніх геологів навичок
візуалізації геологічної інформації (зокрема, побудови геологічних 3-D
моделей) та готовності до роботи з відповідним програмним забезпеченням
наголошують С. Вітмейер та ін. (S. Whitmeyer, M. Feely, D. De Paor,
R. Hennessy). На думку авторів, вирішенню даного завдання (за результатами
педагогічних досліджень, проведених науковцями) сприятиме використання
в освітньому процесі такого програмного забезпечення як пакети програм
«GRASS», «ArcGIS», «NASA World Wind» та «Google Earth» [370].
Такий аспект роботи майбутнього геолога як складання звітів та
створення документації рекомендаційного характеру, на думку С. Єйтс та ін.
(S. Yates, N. Williams, А. Dujardin) доводить необхідність сформованості у
майбутніх

геологів

письмової

комунікативної

компетентності.

Експериментальна перевірка шляхів її формування довела ефективність
тренінгів та занять-семінарів для вирішення поставленого завдання [372].
Методика діагностики результатів навчання на прикладі використання
тестового

контролю

в

межах

дисципліни

«Загальна

стратиграфія»,

розглянута В. Комаровим та ін., дозолила виявити недоліки у самостійній
роботі студентів та визначити найбільш складні теми курсу, які потребують
більш глибокого опрацювання на лекціях [116]. Дослідниками зазначено, що
різноманіття форм тестового контролю забезпечує можливість перевірки не
лише знань, отриманих студентами, але й сформованості у них специфічних
навичок та компетентностей.
Серед фундаментальних робіт щодо проблеми професійної підготовки
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майбутніх геологів дисертаційне дослідження Є. Нестерова, присвячене
розгляду системи геологічної освіти в сучасному педагогічному ЗВО [202].
Дослідником сформульовано низку рекомендацій для організації професійної
підготовки здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти
за природничими спеціальностями (напрям «Геологічна освіта») та створено
структурно-змістову модель професійної підготовки бакалаврів та магістрів
природничої освіти в галузі геології та екологічної геології.
Досліджуючи

особливості

професійно-орієнтованої

іншомовної

підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю, О. Ларіоновою
вперше сформульовано авторське визначення поняття «глобальна професійна
іншомовна компетентність» як «здатність майбутнього фахівця до активного
використання іноземної мови на високому рівні для вирішення професійних
завдань,

готовність

до

міжкультурної

комунікації

та

професійного

саморозвитку в галузі міжкультурної комунікації протягом усього життя»
[150, с. 16]. За результатами проведеного педагогічного експерименту
дослідницею

доведено

зв'язок

сформованості

у

здобувачів

даної

компетентності із дотриманням інтегративного підходу до організації
викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова». Автором надано
рекомендації
використання

науково-педагогічним
в

межах

даної

працівникам

дисципліни

щодо

максимального

професійно-орієнтованого

навчального матеріалу в галузі нафтогазової справи [150].
Темі соціальної відповідальності геологів перед суспільством та
наступними поколіннями присвячена робота Р. Матуччі та ін. (R. Matteucci,
G. Gosso, S. Peppoloni, S. Piacente, J. Wasowski), яка містить пропозиції зі
створення аналогу «клятви Гіппократа» для геологів, результатом наявності
якої має стати усвідомлення геологами важливості та значущості їх
діяльності, формування відчуття власної належності до певної соціальної
групи, усвідомлення відповідальності за наслідки професійних рішень [359].
М. Пібурн та ін. (M. D. Piburn, K. Van der Hoeven Kraft, H. Pacheco) на
підставі ґрунтовного аналізу інфомаційних джерел сформулювали наступні
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рекомендації для закладів вищої освіти: впровадження інтерактивних методів
навчання та залучення студентів до роботи в малих групах; подання
студентам для опрацювання реальних виробничих ситуацій, збільшення
частки практичної підготовки у формі польових практик [363].
У контексті даного дослідження здійснено аналіз наукових праць,
присвячених пошуку інноваційних методик та технологій професійної
підготовки майбутніх геологів.
З цього приводу актуальним є дослідження Н. Грановської з проблеми
професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів та геологів [56].
Головну увагу автором акцентовано на позитивному досвіді використання
технологій практичного, проектного та проблемного навчання в професійній
підготовці майбутніх гірників та геологів в Південному федеральному
університеті (Росія). Реалізацію практичного навчання автор вбачає в
проходженні студентами довготривалих практик в геологічних організаціях з
обов’язковою участю в їх роботі та виконанні відповідних завдань. На думку
Н. Грановської такий підхід дає змогу не лише ознайомити студента з
реаліями обраного фаху, сучасними технологіями та обладнанням, проте
сформувати якості типу відповідальності, самостійності, наполегливості
тощо. Проблемне та проектне навчання автор пропонує використовувати для
підвищення якості самостійної роботи студентів та загальної активізації
освітнього процесу шляхом колективного або самостійного виконання
здобувачами комплексу навчальних завдань [56].
Проаналізувавши світову практику методів навчання, Н. Грановська
звертає увагу на той факт, що більшість з них добре відомі у вітчизняній
педагогічній практиці, і не є новими. Однак на даному етапі розвитку
суспільства вони потребують осучаснення та адаптації задля більш
ефективного їх використання в процесі професійної підготовки майбутніх
геологів та гірників [56].
Більшу

ефективність

проблемного

навчання

в

порівнянні

з

традиційними методами було експериментально доведено Д. Голдсмітом
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(D. Goldsmith) в процесі викладання навчальної дисципліни «Вступ в
геологію». Автором констатовано, що подання навчального матеріалу у
вигляді проблемних питань та пошук зі студентами відповіді на них
дозволяють сформувати більш цілісне та глибоке розуміння здобувачами
вищої освіти сутності геологічних процесів та явищ [344].
Уваги також заслуговує робота М. Каражанової на тему модернізації
професійної підготовки фахівців у ЗВО нафтогазового профілю, в якій
обґрунтовано доцільність залучення студентів до наукової та проектної
діяльності та використання в їх підготовці сучасних педагогічних технологій,
серед яких – інформаційні технології. Особливо автор підкреслює важливу
роль ділових ігор та вправ симуляційного характеру в підготовці майбутніх
фахівців нафтогазового профілю, використання яких дозволяє сформувати у
здобувачів аналітичну та комунікативну компетентності, навички пошуку та
опрацювання інформації, креативність, логічне мислення тощо [100].
В контексті використання ігрових методів навчання в підготовці
геологів

нетиповим

К. Спендлера

та

досить

(C. Spandler).

інноваційним

Автором

вважаємо

висвітлено

досвід

дослідження
застосування

унікальної гри (подібної до гри «Uno»), використання якої сприяє вивченню
студентами навчальної дисципліни «Мінералогія». Дидактичний потенціал
подібної інновації К. Спендлер вбачає в тому, що вона сприяє кращому
вивченню мінералів та формуванню у здобувачів певних асоціацій, що також
позитивно впливає на запам’ятовування матеріалу. Окрім представленої, до
переваг такого методу дослідник відносить формування у студентів
логічного та стратегічного мислення, навичок комунікації, створення
позитивного емоційного середовища в аудиторії та активізацію освітнього
процесу [367]. Вважаємо, що значення представленої дослідником гри для
професійної підготовки майбутніх геологів є вагомим, а впровадження має
стати обов’язковим, проте за умови її адаптації для вивчення навчального
матеріалу в межах інших геологічних теоретично спрямованих навчальних
дисциплін.
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Позитивний досвід використання інтерактивних методів навчання, а
саме методу кейсів в підготовці майбутніх геологів висвітлено в роботі
Н. Мольса та ін. (N. Moles, R. Mortimore, A. Thrower) [361]. Авторами
розроблено кейс – комплексне навчальне завдання у вигляді ситуації, яке
містило

опис

виробничої

проблеми

та

доповнювалося

геологічною

документацією (звітами, протоколами нарад організації, аналітичними
матеріали тощо). Представлений кейс також містив перелік питань, відповіді
на які мали стати результатом самостійної або групової роботи здобувачів
вищої освіти над завданням. Загальна позитивна оцінка студентами такої
форми пізнавальної діяльності (за результатами проведеного дослідниками
анкетування) та досягнуті ними результати навчання дали підстави
науковцям означити перспективність та доцільність використання методу
кейсів в підготовці майбутніх геологів [361].
Подібне дослідження (розгляд

реальних виробничих ситуацій в

аудиторії) здійснили також М. Радулеску та ін. (M. Radulescu, G. Buia,
L. Csaba). Так, студенти отримували опис реально існуючого родовища
корисних копалин, низку геологічних карт та зразків гірських порід. Метою
опрацювання завдання було визначення найбільш перспективних для
експлуатації ділянок родовища. Внесок науково-педагогічного працівника
полягав в загальній координації аудиторної роботи, в той час як студенти
(працюючи в малих групах) мали самостійно провести всі необхідні
дослідження та розрахунки. Науковцями зазначено, що використання цього
завдання додало жвавості освітньому процесу, зробивши його більш цікавим.
А загальна атмосфера суперництва між групами студентів додала їм
мотивації та сприяла вищій ефективності роботи [364].
Таким чином, на підставі аналізу науково-методичних джерел з
проблеми професійної підготовки майбутніх геологів визначено три її
основні недоліки на сучасному етапі, а саме: застарілість змісту, недостатній
зв'язок із реаліями виробничої практики та загальна невідповідність наявних
методів навчання вимогам компетентністного підходу.
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Здійснений науковий пошук також дав змогу констатувати недостатню
вивченість у науковій літературі проблеми підготовки майбутніх геологів та
використання в їх професійній підготовці інтерактивних педагогічних
технологій, серед яких особливе місце, на нашу думку, займає ситуативне
моделювання. Саме тому в подальшому увагу зосереджено на дослідженні
сутності даного поняття та його дидактичного потенціалу.
1.3 Ситуативне моделювання в структурі методів професійної
підготовки
Успішна професійна діяльність передбачає поєднання застосування
сформованих у процесі професійної підготовки компетентностей з їх
успішною інтеграцією для прийняття рішень, наявність у фахівця
незалежності та відповідальності за власні дії [11; 165]. Ось чому професійна
підготовка майбутніх фахівців як динамічна система має орієнтуватися та
враховувати останні інновації в галузі, специфіку її роботи, перспективи та
особливості

задля

підготовки

максимально

конкурентоспроможних,

компетентних фахівців. Через це доцільним стає пошук оптимальних
технологій та методик підготовки майбутніх фахівців, серед яких майбутні
геологи не є виключенням. Зауважимо, що саме технології та методики
навчання є прямою відповіддю закладів вищої освіти вимогам часу до
майбутніх фахівців.
Задля вирішення окресленої проблеми науковцями

запропоновано

активізувати освітній процес, тобто використовувати таку сукупність методів
та засобів навчання, яка дасть змогу підвищити інтерес студента не лише до
набуття знань та формування навичок, але й до проявлення власної
креативності та творчої самостійності, а головне – бажання використовувати
набуті компетентності на практиці [11].
Взявши за основу класифікацію моделей навчання, запропоновану
Я. Голантом в 60 роках минулого сторіччя, Л. Пироженко та О. Пометун
вирізняють три сучасні моделі навчання:
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1. Пасивну, в якій студент грає роль споживача готової інформації,
наданої науково-педагогічним працівником або отриманої з підручника.
2. Активну, в межах якої реалізується діалог між студентом та науковопедагогічним працівником.
3. Інтерактивну, за якої виникає не лише діалог між науковопедагогічним працівником та студентом, однак і між усіма студентами
(групова самостійна діяльність) [230, с. 8].
У

даній

класифікації

саме

остання

модель,

представлена

інтерактивними технологіями та методами навчання, означена науковцями як
максимально ефективна та доцільна в умовах сьогодення [230].
Цю ж думку поділяє Ю. Кобюк, визначаючи

серед переваг

інтерактивних технологій та методів навчання можливість взаємодії не лише
на рівні «науково-педагогічний працівник – студент», але і на рівні «студент
– студент» [106], що підвищує ефективність освітнього процесу, сприяючи
формуванню у здобувачів вищої освіти таких навичок як робота в команді,
вміння відстоювати власну думку в межах колективної дискусії, вміння
приймати рішення в умовах обмеженого часу та «обмеженої» інформації
тощо.
Дослідженню використання в освітньому процесі інтерактивних
технологій присвячені роботи Р. Гуревич [63], О. Комар [115], Л. Пироженко
та О. Пометун [230], А. Шиби [331] та ін.
Питання підготовки фахівців із застосуванням інтерактивних методів
навчання

досліджували

Н. Коломієць [114],

І. Куришева

[145],

О. Сіроштан [276], О. Січкарук [277], Н. Яковлєва [371] та ін.
Результати наукового пошуку О. Комар виявили активне використання
дослідниками поняття «інтерактивні методи навчання» замість «інтерактивні
технології». На думку автора, враховуючи, що інтерактивні навчальні
технології визначають кінцевий результат, в той час як для виконання певних
навчальних завдань використовуються саме інтерактивні методи, такий
підхід є обґрунтованим та логічним [115].
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Тому звернемося до визначення поняття «інтерактивні методи
навчання» в трактуванні Н. Коломієць: «методи навчання, які реалізуються
завдяки активній взаємодії учнів і дають змогу на основі внеску кожного з
них у спільну справу отримувати нові знання, організувати спільну
діяльність, ідучи від окремої взаємодії двох – трьох осіб до широкої
співпраці колективу» [114, с. 7].
Виявлена вітчизняними дослідниками [106; 268] відсутність в
педагогічній літературі уніфікованої класифікації інтерактивних технологій
та методів навчання дає підстави звернутися до найбільш прийнятної з
позицій даного дослідження класифікації інтерактивних технологій навчання
на основі форм організації освітньої діяльності, запропонованої О. Пометун
та Л. Пироженко, відповідно до якої існують технології кооперативного
навчання,

технології

колективно-групового

навчання,

технології

ситуативного моделювання та технології відпрацювання дискусійних питань
[230, с. 33].
Провівши додатковий науковий пошук [54; 338] та проаналізувавши
наведену класифікацію, погоджуємося з її авторами, проте уточнимо. На
нашу думку, в інтерактивних технологіях варто окремо виділяти технології
кооперативного навчання та технології колективно-групового навчання,
оскільки представлена класифікація дає характеристику форм організації
пізнавальної діяльності студентів та є кількісним показником його учасників.
І

водночас

необхідно

окремо

виділяти

технологію

ситуативного

моделювання та метод відпрацювання дискусійних питань, оскільки вони
описують змістовне наповнення освітнього процесу. Для підтвердження
обґрунтованості уточнення додамо, що за своєю сутністю і обговорення
дискусійних

питань,

і

ситуативне

моделювання

можливі

як

при

кооперативній, так і при колективно-груповій роботі [139].
У контексті максимального зближення освітнього процесу з умовами
реального виробництва серед переліку інтерактивних технологій на особливу
увагу заслуговує технологія ситуативного моделювання, досліджена також
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С. Гончаровим та В. Гуріним [54], Ю. Кобоюком [106], Б. Перміновою та
О. Шендерук [331], Л. Прокопець [243], Н. Симонович [268] та ін.
За твердженням О. Пометун та Л. Пироженко технологія ситуативного
моделювання представлена такими інтерактивними методами як гра та
симуляція. Проте авторами не розкрито сутність самого поняття [230].
Натомість М. Ростока визначає його як гру та «певну систему методів,
спрямованих не тільки на набуття компетенцій шляхом отримання знань,
їхнє запам’ятовування, а й на відтворення у процесі розігрування реальної
виробничої ситуації» [255, с. 149].
Цю ж думку поділяє Ю. Кобюк, визначаючи, що в основу технології
ситуативного моделювання покладено модель ігрового навчання. Автором
зазначено, що при її використанні освітній процес організовується як
відтворення явищ, ситуацій чи процесів, які досліджуються та вивчаються
студентами. В результаті проведеного наукового пошуку дослідник виявив,
що під «симуляціями» та «ситуативним моделюванням» зазвичай розуміють
імітаційні ігри зі складною структурою, але більш точне розмежування між
цими двома поняттями у літературі відсутнє [106, с. 360].
Визначення дослідниками ситуативного моделювання як педагогічної
технології, потребує уточнення даного поняття.
Згідно з довідковою літературою педагогічна технологія «покликана
забезпечити

досягнення

певних

завдань,

підвищувати

ефективність

освітнього процесу, гарантувати його високий рівень», і може розумітися як
педагогічна система (характеризувати освітній процес в певному регіоні,
навчальному закладі або на відповідному рівні освіти); як методика
викладання (сукупність засобів та методів для досягнення результатів
навчання) або як технологія окремих частин освітнього процесу (технологія
засвоєння окремих знань, формування конкретних якостей, навичок тощо)
[78, с.10 – 11].
Зауважимо, що В. Монахов серед головних особливостей педагогічної
технології виділяє гарантованість кінцевого результату та проектування
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майбутнього освітнього процесу. Автор підкреслює, що педагогічна
технологія є «чітко визначеню сукупністю заходів, дотримання яких
забезпечує досягнення студентами результатів навчання» [191, с. 27]. Так
само І. Підласий наголошує, що проектування педагогічної технології
здійснюється орієнтуючись на мету освітнього процесу, тобто досягнення
студентами чітко визначених результатів навчання, що стає можливим лише
за умови дотримання кожного із компонентів технології [224, с. 4].
Таким чином, технологія не можлива без дотримання сукупності чітко
визначених кроків, лише за умови реалізації яких стає можливим досягнення
запланованих результатів навчання.
Ось чому враховуючи специфіку професійної підготовки майбутніх
геологів не варто акцентувати увагу саме на чіткому алгоритмі виконання
дій.

Різноманіття методів

ситуативного

моделювання

(розглянуте

в

подальшому) дає свободу науково-педагогічному працівнику у виборі
послідовності їх застосування відповідно до кінцевої мети, яку він
переслідує. З цього приводу слушною є думка Є. Лодатко, згідно з якою
розроблення технологій ґрунтується на врахуванні освітніх потреб та
наявних можливостей для кожного окремого випадку [161]. Тобто залежно
від того, які компетентності планується сформувати у майбутнього геолога,
яких знань та умінь він має набути в процесі професійної підготовки,
науково-педагогічний працівник може створювати авторські педагогічні
технології із застосуванням ситуативного моделювання [139, с. 130].
Розгляд даної педагогічної категорії варто доповнити дослідженням
І. Ситки, в якому автор розглядає ситуаційне моделювання як «вид системоаналітичної діяльності, дидактичний потенціал якого виражається у
можливості імітації реальних ситуацій, аналізі ситуаційних задач з
інформаційною невизначеністю задля формування у майбутніх фахівців
готовності до прийняття рішень» [269, с. 11].
Оскільки термін «ситуативне моделювання» не визначений на
законодавчому рівні та не є загальновживаним, додаткового уточнення

63
потребує його зв'язок із поняттями «ситуаційне моделювання».
Семантичні

відмінності

між

«ситуативним»

та

«ситуаційним»

викладено в словнику української мови наступним чином: «ситуативний»
викликаний певними умовами, обставинами; «ситуаційний» – той,

що

стосується ситуації [281; 288].
Водночас низкою дослідників [39; 75; 106; 243; 268; 273; 313; 330]
обидві педагогічні категорії, а також «ситуативне навчання» визначаються як
такі, в основу яких покладено аналіз ситуацій. Що дозволяє констатувати їх
тотожність, не зважаючи на семантичні відмінності.
У даному дослідженні свідомий вибір саме терміну «ситуативне
моделювання» пояснюється метою підкреслити його зв'язок із одним з
найбільш вагомих принципів навчання, визначених А. Хуторським [324], –
принципом ситуативності, дотримання якого в освітньому процесі дозволяє
не просто залучити студента до вирішення ситуацій, а мотивувати його
працювати активно, шукати нові підходи до вирішення поставлених завдань,
розвиватися та усвідомлювати власну відповідальність за прийняті рішення.
Уточнення

потребує

і

співвідношення

педагогічних

категорій

«ситуативне моделювання» та «моделювання ситуацій». Вважаємо доречним
не погодитися із тотожністю даних понять. За влучним висловом
Ф. Моісеєвої та С. Филипенко «моделювання ситуацій означає відтворення
змісту будь-якої професійної діяльності людини і змісту стосунків між
людьми під час виконання цієї діяльності» [189]. У той час як «ситуативне
моделювання» визначаємо як сукупність інтерактивних методів навчання,
спрямованих на пізнавальну діяльність, яка включає в себе необхідність
аналізу ситуації, вирішення питань, котрі виникають в їх процесі, а також
вироблення ставлення учасників до запропонованої змодельованої ситуації.
Таким чином, ситуативне моделювання є більш широким поняттям, оскільки
безпосередньо містить в собі такий вид діяльності як моделювання ситуацій.
Видається доречним доповнити аналіз наукової літератури розглядом
праць, предмет дослідження яких є близьким за своєю сутністю до нашого.

64
Так, О. Назаркін, досліджуючи проблемно-ситуативне навчання як
спосіб моделювання дій в екстремальній ситуації, зазначає, що навчання у
конкретній ситуації

– «це діяльність, окреслена навчальною ситуацією,

націлена на засвоєння змісту освіти через дослідження, аналіз та діагностику
реально змодельованої проблеми в такому вигляді, що її основні принципи
можуть випливати з реальної обстановки» [197]. На думку дослідника,
навчання на конкретній ситуації близьке до вільної дискусії, присвяченої
колективному дослідженню та оцінці ідей. Саме це вчить студента не лише
використовувати раніше отримані теоретичні знання, але застосовувати їх,
професійно викладати, аргументувати та відстоювати власну точку зору,
шанувати думки колег-студентів, працювати в команді, обирати максимально
доцільну у конкретній ситуації модель поведінки, що є важливими якостями
майбутнього фахівця.
В умовах професійної підготовки майбутніх інженерів, на думку
Н. Єрмілової, використання ситуаційних задач, які відтворюють реальні
виробничі умови та посадові завдання, дає змогу розвивати у майбутніх
фахівців креативність та творчу самостійність, на що і спрямована їх
професійна підготовка [79].
Моделювання

проблемних

ситуацій

(в

контексті

професійної

підготовки майбутніх юристів), на думку І. Бєлоновської та О.Філіпової,
означає

«процес

імітації

подій,

які

мають

елементи

протиріччя,

невизначеності, новизни та різноманітності варіантів розвитку ситуації, з
метою активізації процесів рефлексії майбутніх фахівців» [18, с. 166].
Враховуючи розуміння нами ситуативного моделювання як комплексу
інтерактивних методів навчання, логічним кроком дослідження даної
педагогічної категорії є їх визначення.
До методів інтерактивного навчання І. Юрко відносить: ділові ігри,
комп’ютерні симуляції, кейсове навчання, індивідуальні та групові проекти,
стажування, міні-тренінги тощо [338].
В свою чергу, Н. Перхайло пропонує використовувати в професійній
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підготовці форми та методи інтерактивного навчання, представлені
імітаційними вправами, які акцентують увагу на професійних діях; роботою
над аналізом конкретних «виробничих» ситуацій; «розігруванням ролей» з
метою формування професійно важливих умінь; а також повнозначними
діловими іграми, що імітують певні аспекти діяльності у різних професійних
сферах [219].
Досліджуючи

професійну

підготовку

майбутнього

вчителя

інформатики, Я. Сікора відносить до методів навчання, використання яких
сприяє формуванню професійної компетентності, такі інтерактивні методи як
відтворення педагогічних ситуацій [275].
В межах технології ситуативного моделювання Л. Пироженко та
О. Пометун вирізняють ділові ігри, імітації та симуляції. На розгляді останніх
двох категорій науковцями акцентовано увагу як на методах, що лежать в
основі і ділових ігор, і будь-яких методів, пов’язаних із моделюванням. Під
імітаціями (імітаційними іграми) автори розуміють «процедури з виконання
певних простих відомих дій, що відтворюють, імітують будь-які явища
навколишньої дійсності. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички
критичного

мислення,

сприяють

застосуванню

на

практиці

вміння

вирішувати проблеми» [230, с. 56]. «Симуляції — це створені науковопедагогічним працівником ситуації, під час яких студенти копіюють у
спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів,
які існують у справжньому

економічному, політичному та культурному

житті» [230, с. 57]. Зауважимо, що науковці наголошують на суттєвій
відмінності між симуляцією та рольовою грою. За їх визначенням симуляція
має на меті формування у студентів чіткого усвідомлення сутності певного
явища, алгоритму проведення певних дій на підприємстві, в організації,
установі тощо. Водночас рольова гра має сформувати у студентів власне
ставлення до певного процесу, розкрити їм можливі варіації поведінки в
певній ситуації [230].
Дослідженням ділових ігор в контексті професійної підготовки
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майбутніх фахівців займалися Ю. Бадюк [11], Ю. Будас [32], Н. Захарченко
[84], І. Полєщук [227], В. Собко [290; 291] та ін.
«Ділова гра – засіб моделювання різноманітних умов професійної
діяльності (включаючи екстремальні) методом пошуку нових способів її
виконання, тобто імітація різних аспектів людської активності й соціальної
взаємодії» [338, с. 26].
На думку В. Ортинського ділова гра – це «процес напрацювання й
прийняття

рішення

для

конкретної

ситуації

в

умовах

поетапного,

багатокрокового уточнення необхідних факторів, аналізу інформації, яка
додатково надходить і напрацьовується в ході гри» [211, с.185].
В. Стрельніков визначає навчальні ігри як «синтез релаксопедичних
підходів (зняття бар’єрів, психологічної скутості) й імітаційних проблемних
ситуацій, зокрема конфліктних, у яких учасники виконують відведені їм
соціальні ролі відповідно до поставленої мети» [296, с.159].
На грі як «засобі, що гарантує позитивний психологічний стан та
зацікавленість
О. Єфімова [81].

учасників
Гра

дає

освітнього
змогу

процесу»,

сформувати

акцентує

установки

увагу

і

професійної

діяльності, розвинути креативність студентів, подолати стереотипи та
скоректувати самооцінку [105].
Класифікуючи методи активного навчання відповідно до наявності в
них імітаційної складової, Ю. Бадюк до групи імітаційних методів відносить
ігрові, серед яких ділова гра, розігрування ролей, ігрове проектування,
стажування з виконанням ролей та неігрові, до яких відповідно належать
аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, дії за інструкцією, розбір
документації [11, с. 7].
На нашу думку, перераховані дослідником групи методів не можна
безапеляційно віднести лише до активних методів навчання. Більшість з них
набуває особливої актуальності саме в умовах інтерактиву, в процесі
виникнення діалогу не лише між науково-педагогічним працівником та
студентом, але і поміж студентами, що дозволяє більш якісно проаналізувати
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запропоновану науково-педагогічним працівником виробничу ситуацію
(аналіз конкретних ситуацій та кейс-метод), вивести ділову гру на
складніший рівень завдяки залученню до неї нових учасників та збільшенню
таким чином кількості фактів, які має проаналізувати кожний студент, аби
прийняти зважене рішення.
Погоджуючись із Л. Пироженко та О. Пометун, перелік методів
ситуативного моделювання, представлений діловими іграми, пропонуємо
доповнити методом «case-study» або так званим методом кейсового навчання,
оскільки в його основі лежить саме створення науково-педагогічним
працівником певних навчальних ситуацій в письмовому або усному вигляді,
які є відображенням реальної виробничої ситуації, для їх подальшого аналізу
студентами [139, с. 131].
На думку Л. Пилипенко ядром кейсовго завдання є реалістична
виробнича проблема, яку здобувачеві необхідно проаналізувати з позицій
певної посадової особи або цілого підприємства [222, с. 20].
Аналогічне визначення дане І. Гладкіх, згідно з яким кейс є
«спеціально підготовленим учбовим матеріалом, що містить структурований
опис ситуацій, запозичених з реальної практики» [49, с. 169].
Ґрунтовне визначення поняття «кейс» сформульоване С. Ковальовою:
«кейс – детальний і глибокий опис реальної ситуації, який характеризується
тим, що передбачає пошук відповіді на проблемні питання і спрямований не
на отримання готових знань, а на створення нових знань, формування
практичних навичок та розвиток системи цінностей студентів, життєвих
настанов, своєрідного професійного світовідчування та світоперетворення,
що передбачає співтворчість студента та викладача» [107, с. 97].
О. Шевченко вбачає дидактичний потенціал методу кейсів у навчанні
студентів за допомогою ситуацій, у змісті яких інтегруються технічні й
гуманітарні проблеми, а їх аналіз спрямований на актуалізацію та
поглиблення гуманітарних і професійно-орієнтованих знань, а також
розвиток у здобувачів вищої освіти умінь здійснювати проблемно-
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ситуаційний аналіз зазначених проблем [329, с. 9].
Додатково наукові підходи до визначення поняття «метод кейсів»
подано в додатку Д.
У межах професійної підготовки майбутніх екологів та фахівців з
управління екологічною безпекою належність методу кейсів до методів
ситуативного

моделювання

обґрунтована

А. Дячуком

[75]

та

О. Тульською [313].
Під

час

дослідження

доцільності

використання

ситуаційного

моделювання в професійній підготовці майбутніх вчителів І. Ситкою
застосовано методи, які за описом автора повністю відповідають концепції
кейсового навчання, хоча даний термін не використовувався в роботі. Так,
дослідник пропонував студентам розглянути відео-ролики з різноманітними
надзвичайними ситуаціями. Перед студентами було поставлене завдання не
лише їх ґрунтовно проаналізувати та висловити своє ставлення до дій героїв
роликів, але й описати власні дії в подібній ситуації та запропонувати
можливі

шляхи

її

уникнення

та

вирішення.

Також

на

заняттях

використовувалися ситуаційні задачі, представлені у вигляді текстового
опису реальних випадків аварійних ситуацій задля формування у студентів
правильної поведінки під час надзвичайної ситуації [269].
Аналогічно елементи кейсового методу використано О. Філіповою в
процесі моделювання проблемних ситуацій в професійній підготовці
майбутніх юристів, в межах якого методами ситуативного моделювання
слугували «текстові описи ситуацій, презентації судових засідань, макети та
короткі ілюстрації розвитку соціальних явищ, кінофільми» [317, с. 19].
Використання методу кейсів в професійній підготовці фахівців
пояснюється

низкою

М. Гончаровою [55],
С. Ковальовою [107],

його

переваг,

Н. Дяченко
О. Тульською

серед

[74],

яких

дослідниками

А. Дячуком
[313],

[75; 76],

Дж. Хаммондом

(J. Hammond) [346], О. Шевченко [329], І. Юрком [338] та ін. визначено
можливість представляти студентам реальні життєві ситуації, опис яких
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містить не лише певну практичну проблему та невизначеність, але й
спрямований на актуалізацію комплексу знань, які будуть засвоєнні при
вирішенні цієї проблеми, та формування відповідних компетентностей у
студентів.
Окрім перерахованих, до методів ситуативного моделювання доцільно
також віднести ситуаційні задачі – «навчальні задачі, сформульовані в
термінах і умовах конкретної ситуації, спрямовані на виявлення та
усвідомлення способу діяльності здобувачем освіти» [198; 271].
О. Москаленко визначає ситуаційні

задачі як «спеціалізований

навчальний засіб, за допомогою якого студент прогнозовано одержує
продукт навчання, сутність котрого виявляється, насамперед, у здобуванні
суб’єктно нових фахово-значущих знань і провідних способів фахової
діяльності різного ступеня загальності, навичок міжособистісної комунікації,
початкового

досвіду

практико-орієнтованої

методичної

діяльності»

[193, с. 350]. Ситуаційні задачі (задачі-ситуації) можуть використовуватися і
для досягнення цілей загальної освіти, і водночас можуть виступати як
окремі методи реалізації кожної з цих цілей [151].
Відсутність в педагогічній літературі чіткого розмежування у
визначеннях таких педагогічних категорій як «кейс» та «ситуаційна задача»
призвела до їх ототожнення та використання науковцями в якості синонімів
[92; 151; 338].
Ми погоджуємося з І. Осадченко [213] з приводу визначення
ситуаційної задачі як складової частини методу кейсів, оскільки ситуація
може не містити повної інформації, в той час як кейс зобов’язаний мати усю
її повноту стосовно закладеної в ньому проблеми. Аналогічно М. Савєльєва
наголошує на доцільності об'єднання різних ситуаційних задач в педагогічні
кейси, визначаючи ситуаційну задачу як елемент кейсового навчання [258].
В умовах освітнього процесу ситуаційна задача є навчальною задачею,
оскільки її мета завжди пов’язана із досягненням запланованих результатів
навчання. З цього приводу влучною є думка І. Ситки, який визначає
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навчальну задачу як «складну систему інформації про певний об’єкт, процес
тощо, де чітко визначено лише частину даних, а інша є невідомою, і саме її
необхідно знайти, застосовуючи наявні знання та алгоритми вирішення в
поєднанні із самостійними здогадками та пошуком оптимальних способів
вирішення» [266, с. 103].
Представлені дефініції дають підстави стверджувати, що важливою
рисою

будь-якої

навчальної

та,

зокрема,

ситуаційної,

задачі

є

її

невизначеність та неповнота. В той час як кейс завжди має повноту
інформації, оскільки є «відбитком реальності», завершеною ситуацією, яка
сталася та мала свої наслідки. В основі кейсу завжди лежить певна драма і
боротьба інтересів. На основі його аналізу можливо і дослідити раніше
ухвалені рішення, і запропонувати власні [259; 338].
Таким чином, завдяки викладеному вище серед методів ситуативного
моделювання окремо вирізняємо «кейс-метод» та ситуаційні задачі, і
водночас останні вважаємо структурним елементом (ядром) кейсів.
Узагальнюючи розглянуті праці вітчизняних та зарубіжних науковців,
варто наголосити, що головною перевагою ситуативного моделювання в
порівнянні з іншими методами є можливість не лише сформувати у
здобувачів вищої освіти необхідні компетентності, але й домогтися
сформованості їх готовності до майбутньої професійної діяльності.
За результатами наукового пошуку О. Смоляніновою серед переваг
методів ситуативного моделювання виділено низку груп навичок, які
можливо сформувати у студентів при їх використанні:
˗ аналітичні – навички роботи з інформацію, її критичне осмислення
та систематизація;
˗ практичні – готовність та здатність студента до реалізації на
практиці отриманих знань;
˗ творчі

–

здатність

нестандартних рішень;

до

креативного

мислення

та

пошуку
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˗ комунікативні (усні та письмові) – вміння вести документацію та
усну дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору,
прислухатися до порад колег тощо;
˗ соціальні – готовність до роботи в команді, здатність швидко
адаптуватися до різних умов;
˗ рефлексивні – усвідомлена потреба в аналізі власних дій та рішень,
відповідальність за них, а також аналіз дій та рішень колег [289].
Погоджуючись із О. Кашинською [105] та В. Сєріковим [266],
наголосимо, що ситуативне моделювання дає змогу студентам набути
досвіду, не менш продуктивного, ніж набутий в професійній діяльності,
оскільки стає можливим в умовах аудиторії спрогнозувати наслідки
прийнятих

рішень

та

висунутих

ідей,

перевірити

ефективність

альтернативних пропозицій, «відчути» та зрозуміти механізм комунікації та
співпраці усіх учасників виробничого процесу.
Водночас,
варіативність

як

слушно

способів

зауважує

подачі

Є.

Гловер

науково-педагогічним

(I. Glover)

зростає

працівником

та

розв’язання студентами відповідних навчальних завдань, що додає цікавості
освітньому процесу та робить можливим використання подібних методів
навчання в межах вивчення різних навчальних дисциплін. Також позитивним
аспектом його впровадження є можливість сформувати у майбутніх фахівців
певний досвід роботи в екстремальних або навіть небезпечних умовах (проте
без жодного ризику для їх життя, оскільки це лише відтворення таких
ситуацій) [343].
Попередній розгляд специфіки професійної підготовки майбутніх
геологів та дослідження наукових підходів до педагогічної категорії
«ситуативне моделювання» сприяли уточненню нами визначення поняття
«ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів» – це
сукупність інтерактивних методів навчання (ділові ігри, ситуаційні задачі та
кейси, що відтворюють реальні та реально можливі виробничі ситуації),
використання яких сприяє формуванню у майбутніх геологів загальних та
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фахових компетентностей.
Враховуючи вітчизняні традиції професійної підготовки майбутніх
геологів, методи ситуативного моделювання мають органічно доповнювати
існуючі методи навчання, підвищуючи тим самим якість професійної
підготовки

майбутніх

геологів,

що

дасть

їм

змогу

бути

конкурентоспроможними та гідно представляти Україну на вітчизняному та
світовому ринках праці.
Імплементація

методів

ситуативного

моделювання

в

процес

професійної підготовки майбутніх геологів передбачає чітке розуміння
науково-педагогічним працівником не лише їх специфіки та специфіки
професійної

підготовки

майбутніх

геологів,

однак

усвідомлення

можливостей та меж їх використання. Ось чому подальшим напрямком
дослідження обрано теоретичне обґрунтування та розроблення методики
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів,
визначення педагогічних умов її реалізації в освітньому процесі та
експериментальну перевірку її дієвості.
Висновки до першого розділу
1. У розділі здійснено аналіз наукових праць з проблеми професійної
підготовки

майбутніх

геологів

та

конкретизовано

основні

поняття

дослідження. Виявлено, що серед основних недоліків професійної підготовки
майбутніх геологів на сучасному етапі: застарілість її змісту, недостатній
зв'язок із реаліями виробничої практики та загальна невідповідність наявних
методів навчання вимогам компетентністного підходу.
2.

Здійснений

науковий

пошук

сприяв

конкертизації

поняття

«професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні» як
цілеспрямовано організованого процесу підготовки майбутніх геологів на
першому рівні вищої освіти, що передбачає формування загальних та
фахових

компетентностей,

і

спрямований

професійній реалізації особистості.

на

сприяння

повноцінній
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3. На підставі з’ясування вимог, які на державному рівні висуваються
до майбутніх геологів, та характерних рис даного фаху виявлено, що
успішність професійної реалізації майбутнього геолога забезпечується, перш
за все, готовністю до професійної діяльності, яка проявляється

у

сформованості загальних та фахових компетентностей. Отриманий висновок
дав змогу визначити загальну спрямованість професійної підготовки
майбутнього геолога на всебічний розвиток його особистості, що стає
можливим за умови застосування ситуативного моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів.
4.

Результати

дослідження

педагогічної

категорії

«ситуативне

моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів» сприяли
уточненню та формулюванню її авторського визначення як сукупності
інтерактивних методів навчання (ділові ігри, ситуаційні задачі та кейси, що
відтворюють реальні та реально можливі виробничі ситуації), використання
яких сприяє формуванню у майбутніх геологів загальних та фахових
компетентностей.
5. Здійснений аналіз наукових праць дав підстави констатувати
недостатність висвітлення в літературі досвіду професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного
моделювання та визначити подальші напрями даного дослідження.
Основні результати дослідження опубліковано у працях дисертанта:
[134; 135; 136; 139; 140; 141; 355].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ СИТУАТИВНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ГЕОЛОГІВ

2.1 Загальна методика проведення дослідження
Проведення дисертаційного дослідження є планомірним процесом, що
передбачає

дотримання

певного

алгоритму

роботи.

За

влучним

висловлюванням Г. Лаврентьєвої та М. Шишкіної кожне дослідження
ґрунтується на визначенні науковцем етапів дослідної роботи та їх змісту,
виборі доцільних методів та форм експериментальної роботи, способів їх
реалізації [149, с. 4].
Проведенню дисертаційного дослідження передувало чітке визначення
його мети, сформульованої як теоретичне обґрунтування, розроблення й
експериментальна перевірка дієвості методики ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів на бакалаврському рівні вищої
освіти. На підставі наведених у вступі завдань, вирішення яких сприяло
досягненню

запланованої

мети,

окреслено

загальний

алгоритм

дисертаційного дослідження, а саме:
1. Аналіз досвіду професійної підготовки майбутніх геологів в
педагогічній теорії та практиці, визначення її характерних рис.
2. Конкретизація основних понять дослідження, зокрема поняття
«ситуативне

моделювання»,

висвітлення

його

дидактичного

потенціалу в професійній підготовці майбутніх геологів.
3. Визначення критеріїв якості професійної підготовки майбутніх
геологів на бакалаврському рівні (для подальшого проведення
педагогічного експерименту).
4. Теоретичне обґрунтування та розроблення методики ситуативного
моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів.
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5. Визначення педагогічних умов її реалізації в освітньому процесі.
6. Експериментальна перевірка дієвості розробленої методики, аналіз
та узагальнення отриманих результатів.
Методологічну основу дослідження склали праці таких науковців як:
С. Гончаренко

[52],

Г. Лаврентьєва

[149],

В. Майборода

[171],

М. Шишкіна [149] та ін.
Керівними принципами при проведенні даного дослідження на всіх
його етапах стали: принцип об’єктивності (формулювання висновків на
основі критичного аналізу зібраного емпіричного матеріалу), доказовості
(вибір критеріїв та показників, перевірка яких можлива в кількісній та якісній
площинах),

принципи

достовірності

та

обґрунтованості

(статистичне

підтвердження представлених висновків) [52; 149].
Методику організації даного дослідження представлено покроково, на
основі етапів педагогічного дослідження, виділених С. Гончаренком:
1. Пошуковий етап:
- формулювання теми дослідження (на підставі аналізу відповідних
науково-методчиних джерел);
- формулювання гіпотези дослідження (на підставі визначення
протиріч, наявних в літературі, та проблем, які досі не набули
достатнього розгляду).
2. Експериментальний етап:
- вибір методів дослідження, його форм та прийомів;
- проведення дослідження – перевірка гіпотези (в природних умовах).
3. Узагальнюючий етап:
- аналіз,

узагальнення

та

оприлюднення

результатів

дослідження [52, с. 9].
Подібна організація дослідження свідчить про поетапність його
проведення, що в часовому вимірі має наступні межі:
- 2014 – 2015 – пошуковий етап;
- 2016 – 2017 – експериментальний етап;
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- 2017 – 2018 – узагальнюючий етап.
Зв'язок етапів дослідження з розділами дисертаційної роботи наочно

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ
ЕТАП

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЕТАП

ПОШУКОВИЙ
ЕТАП

представлено на рис. 2.1.

1) Аналіз досвіду професійної підготовки
майбутніх геологів в педагогічній теорії та
практиці, визначення її характерних рис;
2)
конкретизація
основних
понять
дослідження, висвітлення дидактичного
потенціалу ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів;
3) визначення рівнів, критеріїв та
показників якості професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні;
4)
теоретичне
обґрунтування
та
розроблення
методики
ситуативного
моделювання в професійні підготовці
майбутніх геологів;
5) визначення педагогічних умов її
реалізації в освітньому процесі;
6) експериментальна перевірка дієвості
розробленої методики.

7) узагальнення та аналіз результатів
педагогічного експерименту;
8) статистична перевірка достовірності
отриманих результатів.

РОЗДІЛ 1-2

РОЗДІЛИ 2-3

РОЗДІЛ 3

Рис. 2.1 Зв'язок етапів дослідження із розділами дисертаційної роботи
Рис. 2.1 є узагальненою структурною схемою, тому розглянемо
детальніше визначені етапи.

77
На пошуковому етапі здійснено теоретичний аналіз наукового доробку
із проблеми професійної підготовки майбутніх геологів. Результати аналізу
створили підстави для виявлення суперечностей між існуючою системою
професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні вищої
освіти та недосконалістю її теоретичних основ з позицій впровадження
комепентністного підходу, що обумовило визначення об’єкта даного
дослідження. Виявлення суперечностей між потенційними можливостями
застосування ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів та недостатнім рівнем методичного забезпечення цього процесу
стало підґрунтям для визначення предмету дослідження.
Розгляд системотвірних понять дослідження на даному етапі дозволив
сформулювати авторські визначення понятть «професійна підготовка
майбутніх геологівна бакалаврському рівні», «ситуативне моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів» та окреслити принципи та шляхи
подальшого дослідження. В якості загальнонаукових методів дослідження
було

використано

пошуково-бібліографічний

метод,

метод

аналізу

(змістовний аналіз наукових джерел), синтезу (для розроблення понятійнокатегорійного апарату дослідження), а також методи систематизації та
узагальнення.
Головним результатом пошукового

етапу стало

формулювання

гіпотези дослідження, як припущення, що в контексті компетентністного та
студентоцентрованого підходів до організації освітнього процесу і потреби
держави в кваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях впровадження в
освітній

процес

методики

ситуативного

моделювання

сприятиме

підвищенню якості професійної підготовки майбутніх геологів.
Для перевірки висунутої гіпотези дослідження на експериментальному
етапі

проведено

педагогічний

експеримент,

який

складався

з

констатувального та формувального етапів.
В

межах

теоретично

констатувального

обґрунтовано

та

етапу

педагогічного

розроблено

методику

експерименту
ситуативного
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моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів та визначено
педагогічні умови, дотримання яких забезпечує її дієвість. Визначено рівні
якості професійної підготовки майбутніх геологів, її критерії та відповідні
показники, що дало змогу в подальшому здійснити перевірку висунутої
гіпотези з використанням математичного апарату.
З

метою

визначення

ступеня

залученості

науково-педагогічних

працівників до використання ситуативного моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів проведено анкетування та бесіди з науковопедагогічними працівниками, які здійснюють викладання геологічних
дисциплін у вітчизняних ЗВО. В аналогічному опитуванні брали участь
науково-педагогічні працівники Гомельського державного університету
імені Франциска Скоріни (Республіка Білорусь). Загальна чисельність
респондентів – 32 особи.
Важливим

результатом

констатувального

етапу

педагогічного

експерименту стало розроблення матеріалів для проведення формувального
етапу педагогічного експерименту, до яких входили різноманітні анкети та
опитувальники, а також матеріали методичного характеру: практикум, який
використовувався при підготовці студентів експериментальної групи, та
посібник для науково-педагогічних працівників та студентів геологічних
спецалізацій, який розкриває основні аспекти реалізації розробленої нами
методики.
Зауважимо, що на думку С. Гончаренка в процесі дослідницької
діяльності можливе формулювання не лише основної, а й додаткової робочої
гіпотези [52]. Ось чому на даному етапі було уточнено сформульовану
раніше гіпотезу та додатково зазначено, що дієвості методики ситуативного
моделювання в професійій підготовці майбутніх геологів сприятиме
дотримання наступних педагогічних умов:
˗ наявність методичного супроводу для забезпечення готовності
науково-педагогічних

працівників

до

реалізації

методики
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ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів;
˗ організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу з
метою формування готовності майбутніх геологів до опрацювання
засобів ситуативного моделювання;
˗ врахування характеру навчального матеріалу в процесі реалізації
методики ситуативного моделювання.
Завершальним
експерименту

став

кроком
вибір

констатувального
бази

проведення

етапу

педагогічного

формувального

етапу

педагогічного експерименту.
Метою формувального етапу педагогічного експерименту стала
безпосередня перевірка гіпотези дослідження, для чого було залучено 114
студентів другого курсу денної форми навчання, які здобували освіту на
бакалаврському рівні за напрямом 6.040103 «Геологія» та за спеціальністю
103 «Науки про Землю» (спеціалізаціями «Геологія», «Гідрогеологія»,
«Геологія нафти і газу») Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна (факультет геології, географії, рекреації і туризму; зимові
семестри 2016 – 2017 та 2017 – 2018 навчальних років), Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (Навчально-науковий
інститут «Інститут геології»; весняний семестр 2016 – 2017 навчального
року) та Полтавського національного технічного університету імені
Ю. Кондратюка (Навчально-науковий інститут нафти і газу; весняний
семестр 2016 – 2017 навчального року). Педагогічний експеримент проходив
із залученням контрольної (далі – КГ) та експериментальної (далі – ЕГ) груп.
Серед основних наукових методів на експериментальному етапі
дисертаційного дослідження: бесіда, анкетування та тестування (які
використовувалися для розроблення анкет та безпосереднього опитування
НПП та студентів), а також спостереження за освітнім процесом.
На узагальнюючому етапі дослідження оброблено та проаналізовано
отримані результати із використанням методів математичної статистики.
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Візуалізація отриманих даних реалізована завдяки використанню графічних
засобів. Загальні висновки стосовно результатів дослідження та роботи в
цілому

сформульовані

із

використанням

методів

узагальнення

та

прогнозування.
Попередньо згаданий посібник для науково-працівників та студентів,
що розкривав аспекти реалізації методики ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів, як один із практичних результатів
дисертаційного дослідження, було додатково уточнено на даному етапі та
офіційно опубліковано.
2.2 Рівні, критерії та показники якості професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні
Інтеграція традицій вітчизняної вищої освіти із європейськими
нормами та стандартами призвела до утвердження компетентністного
підходу до організації освітнього процесу на теренах України. Детально
розглянутий

вітчизняними

та

зарубіжними

науковцями

(серед

яких

С. Александрова [4], С. Вітвицька [38], Н. Голуб [51], Е. Зеєр [87],
І. Зязюн [89], Д. Іванов [91], С. Касіянц [101], Г. Коджаспірова [109],
В. Луговий [162], В. Лунячек [166], В. Петрук [221], Дж. Равен [247],
А. Хуторський [325] та ін.) та офіційно визначений на законодавчому рівні
[233], він є логічною відповіддю ЗВО мовою освітніх реалій на вимоги
бізнесу [36; 354].
Однак його актуальність в українському освітньому просторі не
зменшує значимості інших підходів до організації професійної підготовки
майбутніх фахівців, які розглядалися вітчизняними та зарубіжними
дослідниками (Т. Вороніна [42], С. Гончаров [53; 54], М. Гунченко [62],
Г. Дмитренко [66], В. Кухаренко [146], В. Майковська [174] та ін.).
В контексті підготовки майбутніх геологів, окрім компетентністного,
вважаємо найбільш значущими студентоцентрований та діяльнісний підходи
до організації освітнього процесу.
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В довіднику Європейської комісії під студентоцентрованим навчанням
розуміється підхід до організації освітнього процесу, який «визначає
студента як його важливого учасника та ґрунтується на використанні
інноваційних

методик

навчання,

які

сприяють

взаємодії

науково-

педагогічних працівників та студентів та формуванню у останніх переліку
важливих навичок типу вміння вирішувати проблеми, критичного мислення
тощо» [342, с. 76].
Вітчизняними дослідниками зазначено, що в межах даного підходу
змінюється роль студента «від пасивного слухача, до активного, який може
частково впливати на процес отримання знань, компетентностей і навичок»
[28, с. 76]. Натомість науково-педагогічний працівник «із носія та
транслятора знань перетворюється на тренера, консультанта та куратора
освітнього процесу» [250, с. 193] (цитовано за С. Бороденко [28, с. 76]).
Студентоцентрованість в освіті характеризується активізацією процесу
навчання, приділенням уваги його аналітичній та критичній складовим,
підвищенням відповідальності студента та розширенням його автономії,
рефлективному підході до навчання та викладання [8, с. 70].
Заразом притримуємося думки, що студентоцентрованість в освіті
передбачає також певну зміну її спрямованості, а саме першочергове
врахування потреб студентів в контексті їх майбутнього працевлаштування.
Тобто зміст професійної підготовки та перелік компетентностей, які будуть
сформовані у здобувачів в її процесі, мають повністю відповідати
очікуванням та запитам працедавців. Такий підхід орієнтований на
збільшення шансів студентів повноцінно реалізувати себе як професійних
одиниць.
За

визначенням

Ю. Павлова,

діяльнісний

підхід

передбачає

формування особистості шляхом її залучення до предметної діяльності та
активного пізнання світу [215, с. 227]. Даний підхід зміщує акценти на
розвиток творчого потенціалу особистості через включення її у діяльність та
сприяє її саморозвитку та самореалізації [13].
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Частково

погоджуємося

із

Т. Тихоновою

щодо

доповнення

діяльнісного підходу (переорієнтування освітнього процесу на максимальне
самостійне

вирішення

студентами

навчальних,

дослідницьких

та

пізнавальних завдань) особистісним компонентом (врахуванням в процесі
навчання індивідуально-особистісних якостей здобувача освіти) [308, с. 102].
Впровадження такого комплексного особистісно-діяльнісного підходу дає
змогу поєднати формування фахових компетентностей майбутнього фахівця
із розвитком його особистості, тим самим сприяючи його становленню як
гармонійно розвинутого, професійнокомпетентного, здатного до самоосвіти
та саморозвитку представника відповідної галузі [88].
Видається доречним згадати, що саме збільшення частки практичної
підготовки та інтенсифікація пізнавальної діяльності студентів визначені
більшістю науковців як один із пріоритетних напрямів модернізації
професійної підготовки майбутніх геологів (див. пункт 1.2). Ось чому
дотримання діяльнісного підходу, на нашу думку, в процесі підготовки
геологів є, беззаперечно, значущим.
Загалом спільною у наведених вище дослідженнях є їх мета –
забезпечення високої якості професійної підготовки майбутнього фахівця.
Ось

чому

для

даного

дослідження

доречним

є

розгляд

такого

результативного чиннику професійної підготовки як її «якість» [61], оскільки
саме від рівня останньої залежить ступінь доцільності та обґрунтованості
вибору способів модернізації професійної підготовки фахівців.
Довідкова література дає декілька визначень поняттю «якість», серед
яких обрано та наведено найбільш прийнятне для даного дослідження:
«якість – ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його
використання за призначенням» [282].
Якість освіти розглядається як «ступінь відповідності знань, навичок та
умінь майбутнього фахівця раніше узгодженим вимогам» [125, с. 26]. За
Г. Коджаспіровою та О.Коджаспіровим якість освіти – це «рівень знань,
вмінь,

розумового,

фізичного

та

морального

розвитку,

досягнутий
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здобувачами освіти протягом освітнього процесу відповідно до запланованих
цілей» [108, с. 56].
Законом

«Про

«відповідність

освіту»

результатів

законодавством» [239].

Якість

якість

(2017)

навчання
вищої

освіти

визначається

вимогам,

освіти

як

встановленим

визначена

Національним

освітнім глосарієм як «рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів
вищої освіти» [200, с. 68].
В

межах

дослідження

професійної

підготовки

фахівців

на

бакалаврському рівні доречним є звернення до Закону України «Про вищу
освіту» (редакція від 25.07.2018 р., стаття 1), який визначає «якість вищої
освіти» як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим
законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про
надання освітніх послуг» [233].
Як результат спільної діяльності та взаємодії науково-педагогічних
працівників, студентів та навчального середовища освітніх закладів, якість
вищої освіти визначена «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», які водночас є
загальноєвропейським орієнтиром забезпечення якості вищої освіти для
внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості вищої освіти [292].
Загальні
дослідниками,

питання
серед

В. Кремень [122;

242],

якості

яких:

вищої

освіти

С. Калашнікова

В. Луговий

[163;

активно

[254],
164],

розглянуто

Н. Капустін
В. Лунячек

[99],
[166],

О. Ляшенко [170], Т. Письменкова [223], Ж. Таланова [163; 164].
Безпосередньо питання якості професійної підготовки майбутніх
фахівців

розглядали

К. Гнезділова

[50],

Р. Кубанов

[124],

В. Майковська [174], О. Фурса [320], Г. Шліхта [335] та ін.
Проведений

О. Фурсою

аналіз

літературних

джерел

дозволив

дослідниці відзначити ототожнення вітчизняними науковцями понять «якість
вищої освіти» та «якість професійної (в межах ЗВО) підготовки» [320], що, в
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свою чергу, дає підстави нам уникнути додаткового наукового пошуку та
акцентувати увагу на останній.
Л. Заніна визначає якість професійної підготовки як показник
досягнення

студентом

мети

навчання

[83].

Тому

погодимося

з

Т. Письменковою [223] та зауважимо, що якість вищої освіти та якість
професійної підготовки, зокрема, пов’язані із досягненням здобувачем освіти
певних результатів навчання. Останні визначені Законом України «Про вищу
освіту» (редакція від 25.07.2018 р., стаття 1) як «знання, уміння, навички,
способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна
продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх
компонентів» [233].
Серед визначених на державному рівні результатів навчання, яких
мають досягти майбутні геологи після опанування відповідної освітньої
програми на бакалаврському рівні [306; 307]: знання основ геологічної та
професійної етики, дотримання інтелектуальної чесності та професійного
кодексу поведінки; здатність планувати та здійснювати фундаментальні та
прикладні наукові дослідження в галузі геології, впорядковувати та
узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень, інтегрувати
їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання; здатність
проводити статистичний та математичний аналіз результатів геологічних
досліджень; здатність готувати наукову звітну документацію, публікації та
робити доповіді за результатами досліджень; уміння аналізувати і
вирішувати практичні питання та надавати професійні консультації в галузі
геології; готовність брати участь в розробці інноваційних технологій та
оцінювати екологічні наслідки їх впровадження; здатність до усної та
письмової комунікації державною та іноземною мовами; знання і вміння
використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про
Землю відповідно до спеціалізації.
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Досягнення майбутнім геологом запланованих результатів навчання
дає змогу йому повноцінно та кваліфіковано виконувати професійні
обов’язки у відповідній галузі та забезпечує його конкурентоспроможність на
ринку праці.
П. Канівець розглядає якість підготовки

фахівця (цитовано за

К. Гнезідоловою [50]) як сукупність його характеристик, сформованих в
процесі навчання, і які мають задовольняти вимоги споживачів [97].
Аналогічно, як головну ознаку якісної професійної підготовки К. Гнезділова
визначає відповідність сформованих у майбутніх фахівців знань, умінь та
професійно важливих компетентностей запитам ринку праці [50]. Така
підготовка дає змогу фахівцю кваліфіковано виконувати посадові обов’язки,
постійно підвищувати власну кваліфікацію та бути професійно мобільним
[299].
На підставі наведених тверджень виявлено зв’язок між якістю
професійної підготовки майбутнього фахівця та її відповідністю запитам
працедавців, що в контексті дослідження професійної підготовки майбутніх
геологів

обґрунтовує

необхідність

розглянути

вимоги,

висунуті

роботодавцями до майбутніх геологів, узагальнені та наведені в Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників за відповідними
напрямами. Так, відповідно до випуску № 6 «Видобування нафти та
природного газу» та випуску № 2 – «Сільське господарство та пов'язані з
ним послуги», підрозділ «Гідромеліоративні споруди, зрошувальні та
осушувальні системи», серед посад, які можуть обіймати майбутні геологи
(здобувши освіту на бакалаврському рівні): майстер з випробування
свердловин, замірник, геолог, інженер з випробування свердловин, інженер з
підтримання пластового тиску, майстер-гірничий дільниці тощо [69].
Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про
Землю» отримавши ступінь бакалавра за спеціалізацією «Геологія» майбутні
фахівці можуть обіймати посади асистента та техніка геолога, гідрогеолога,
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геофізика, геохіміка, геолога нафторозвідки, а також асистента професіонала
з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт [307].
Бакалаврський рівень вищої освіти надає майбутнім геологам право
працювати в якості робітників та фахівців в означених галузях, і в
подальшому, за умови якісної роботи та отримання досвіду, ставати
професіоналами. Відповідно до специфіки розглянутих професій та
висунутих до них вимог констатуємо, що

серед компетентностей

майбутнього геолога мають бути сформовані здатність проводити роботи в
галузі відповідно до чинного законодавства країни, що передбачає знання
нормативно-правової документації; здатність виконувати фахові завдання,
що передбачає уміння працювати із «польовими» та лабораторними даними,
аналізувати їх та надавати рекомендації та прогнози відповідно до
результатів дослідження; готовність до раціоналізації виробничого процесу,
результатом наявності якої є постійний аналіз та імплементація у власну
діяльність останніх вітчизняних та іноземних інноваційних розробок та
технічних досягнень.
Узагальнення попереднього наукового пошуку дало змогу дати
авторське тлумачення поняття якості професійної підготовки майбутніх
геологів на бакалаврському рівні як ступеня відповідності досягнутих
майбутніми геологами результатів навчання державним вимогам у результаті
опанування освітньої програми.
Визначення якості професійної підготовки майбутніх геологів можливе
за умови тривалого спостереження за її оціночними характеристиками на
підставі аналізу кількісних та якісних показників. Це обґрунтовує нагальність
вибору чітких критеріїв, за допомогою яких можна проводити відповідну
діагностику.
За визначенням тлумачного словника «критерій» – це «певне мірило;
підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось» [283]. З. Курлянд
(цитовано за В. Любарець [168]) наголошує, що критерії визначають ступінь
вираженості певної ознаки в процесі або явищі, яке досліджується [144, с. 9].
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І на думку Н. Баловсяк та В. Любарець саме на їх основі можна визначити
рівень розвитку досліджуваного об’єкта [14; 168].
О. Барабанщиковим та Н. Дерюгіним наведено низку підходів до
розуміння даного поняття, серед яких критерій як прояв певної властивості
або характерної риси об’єкта; як правило, яким користуються в процесі
діагностики; як психологічна установка особи, що проводить діагностику; як
питання анкети, тесту, опитувальника тощо [16, с. 32]. Головна функція
критеріального апарату – виявлення ступеня невідповідності об’єкта певному
еталонному зразку [206].
Найбільш вдалим в контексті даного дослідження є визначення
А. Галімова, згідно з яким «критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку,
на основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ»
[45, с. 93]. Влучним є твердження В. Пермінової про те, що наявність
критеріїв дає змогу не лише виявити реальний рівень якості підготовки
майбутнього фахівця, але й окреслити можливі напрямки модернізації
професійної підготовки [218].
Хоча критерій і є засобом оцінки якості професійної підготовки, при
цьому сам оцінкою він не є [218]. Тому серед науковців дослідження
критеріїв доповнюється розглядом такого поняття як «показник», який
виражає ступінь вияву критерію, його якісної сформованості, рівень його
розвитку. Тобто будь-який критерій може бути визначений через систему
показників [17; 94; 263].
Дослідниками надано наступне визначення: «показники – це кількісні
та якісні характеристики сформованості кожної якості, властивості, ознаки
об'єкту, котрий вивчається, тобто міра (ступінь) сформованості того чи
іншого критерію» [45, с. 86].
О. Дерев'янко характеризує показник як елемент або компонент
критерію, на основі якого можна оцінити якість та рівень його сформованості
[65, с. 95].
На прямому зв’язку критеріїв та показників наголошує Р. Чубук,
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стверджуючи, що за умови раціонального вибору критеріїв стає можливим
обрати правильні показники, якість яких залежить від того, наскільки
об’єктивно та точно вони характеризують ці критерії [328, с. 255].
Таким чином, визначимо критерії та показники якості професійної
підготовки майбутнього геолога як сукупність ознак та характеристик, на
основі яких можливо оцінити стан даної системи та ступінь її відповідності
вимогам, висунутим на державному рівні. Подальше дослідження потребує
вибору та обґрунтування критеріїв та показників якості професійної
підготовки майбутніх геологів. Результати даного наукового пошуку
сприятимуть не лише розвитку теоретичних положень в контексті
геологічної освіти, однак будуть використані в подальшому дослідженні для
перевірки його гіпотези.
Аналіз наукового доробку виявив, що серед дослідників немає
спільного підходу до вибору критеріального апарату [147; 310; 322].
Так, В. Пермінова для визначення якості підготовки бакалаврів права
пропонує мотиваційно-ціннісний, когнітивний та практично-особистісний
критерії [218]. Теоретичний, практичний, мотиваційний та рефлексивний
критерії обрано В. Фотинюком [319]. Якість професійної підготовки
майбутніх маркетологів досліджувалася В. Майковською за когнітивним,
мотиваційно-ціннісним та діяльністним критеріями [174]. Серед критеріїв
оцінки рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей
І. Полєщук виділяє навчальний (наявність теоретичних знань, сформованість
практичних умінь, прагнення до саморозвитку та самоосвіти тощо) та
виховний (цікавість до обраної професії) [227].
Зважаючи на зв'язок якості професійної підготовки із досягненням
студентами запланованих результатів навчання звернемося до досвіду
А. Бойка, яким запропоновано при виборі критеріїв в якості об’єкта
оцінювання обирати структурні компоненти освітньої діяльності: змістовий,
операційно-організаційний та емоційно-мотиваційний [24].
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Орієнтирами для вибору критеріїв якості професійної підготовки
майбутніх геологів стали роботи вітчизняних науковців, які розглядали
питання

оцінювання

професійної

підготовки

студентів

природничих

спеціальностей, узагальнений аналіз яких представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Критерії оцінювання підготовки фахівців
(за результатами наукового пошуку)
Критерій

Джерело
В. Мельник О. Дерев’янко Ю. Рибалко Г. Білецька
[182]

Мотиваційноціннісний

Т. Пузир

[65]

[252]

[21]

[246]

+

+

+

+

+

+

+

+

Мотиваційний
Когнітивний

+

+

Діяльнісний

+

+

Особистіснодіяльнісний

+
+

Особистісний

+

Технологічний

+

Індивідуальнопсихологічний

+

Регулятивний
(суб’єктний)

+

Аксіологічний

+

Рефлексивний

+

Практичний

+

Спільним серед розглянутих робіт є вибір науковцями критеріїв
оцінювання підготовки майбутніх фахівців, які дозволяють перевірити такі її
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компоненти

як

сформованість мотивації

до

здійснення

професійної

діяльності, наявність ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки за
фахом.
Водночас оговорена Н. Расторгуєвою запорука якості професійної
підготовки – конкурентоспроможність випускника на ринку праці [249],
доводить доцільність звернення до специфіки роботи майбутнього геолога та
вимог, висунутих до нього роботодавцями.
На

основі

узагальнення

попередньо

розглянутих

матеріалів

[69; 306; 307] визначимо, що забезпеченню успішної професійної діяльності
майбутнього геолога сприятиме: наявність ґрунтовних теоретичних знань в
різних галузях геології, знання наукових теорій та парадигм, методів
проведення польових та лабораторних досліджень, нормативно-правової
документації тощо; сформованість практичних умінь та інших складових
компетентності для здійснення різноманітних

розрахунків та побудов

моделей, ведення лабораторних та польових робіт, аналізу інформації та
складання на її основі різних матеріалів, раціонального вибору обладнання та
ін.; професійна спрямованість, яка означає

інтерес до обраного фаху,

здатність здійснювати професійну діяльність на високому рівні, підвищувати
кваліфікацію протягом життя та усвідомлення потреби у саморозвитку.
Таким чином, на підставі здійсненого наукового пошуку критеріями
якості професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні
визначено: рівень професійно-орієнтованої мотивації; рівень засвоєння знань
та рівень сформованості умінь.
Оскільки серед вимог, які мають задовольняти обрані критерії та
показники,

Г. Тимощук

виділяє

також

необхідність

можливості

їх

характеристики на різних рівнях [305, с. 114] (в залежності від ступеня
сформованості та розвитку певних ознак), опис показників за кожним
критерієм проведено із врахуванням можливих рівнів якості професійної
підготовки майбутніх геологів: високого, середнього та низького.
Рівень – «ступінь якості, величина і т. ін., досягнуті у чому-небудь» [2].

91
Загалом низький рівень якості професійної підготовки майбутніх геологів
свідчить

про

недостатність

та

невідповідність

вимогам

досягнутих

здобувачами результатів навчання запланованим, відсутність цікавості до
обраного фаху. Середньому рівню відповідає достатній, проте неповний
обсяг досягнутих результатів навчання (відповідно до стандартів вищої
освіти), частковий інтерес до обраного фаху та слабка вмотивованість до
самоосвіти та саморозвитку. Професійна підготовка майбутнього геолога на
високому рівні передбачає повне досягнення запланованих результатів
навчання, стійкий інтерес до обраного фаху та усвідомлену потребу та
прагнення до саморозвитку та підвищення кваліфікації. Надалі більш
детально розглянемо критерії якості професійної підготовки майбутніх
геологів відповідно до кожного рівня з урахуванням показників, якими вони
представлені.
Вибір

критерію

«рівень

професійно-орієнтованої

мотивації»

зумовлений тим, що мотивація, як влучно підкреслює С. Єрохін та ін. [80], є
безпосередньо тим внутрішнім фактором, який спонукає молодого фахівця
до

якісної

професійної

діяльності

та

підвищення

рівня

власного

професіоналізму.
На думку І. Брижатого мотивація є «сукупністю стійких мотивів
індивіда,

що

мають

певну

ієрархію

та

виражають

спрямованість

особистості» [30; с. 38].
На важливості формування професійно-орієнтованої мотивації у
студентів, що сприятиме ефективному формуванню професійно значущих
компетентностей, наголошує і О. Дерев’янко [65].
В контексті професійної діяльності особливу роль в мотиваційній сфері
особистості має її ставлення до обраного фаху, тобто так звана «професійна
спрямованість», яка проявляється через бажання особи здійснювати
професійну діяльність та загальну цікавість до обраного фаху [98; с. 99].
Т. Дубовицька

визначає

«сукупність мотиваційних

професійну

спрямованість

студента

як

утворень (інтересів, схильностей, потреб),
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пов’язаних із професійною діяльністю людини, що впливають на вибір нею
професії, бажання працювати за фахом та задоволеність професійною
діяльністю» [73, с. 82].
Таким чином, для визначення рівня професійно-орієнтованої мотивації
пропонуємо обрати такий показник як рівень професійної спрямованості.
Низький рівень професійно-орієнтованої мотивації майбутнього
геолога

свідчить

про

повну

незацікавленість

здобувача

в

обраній

спеціальності та зовнішні (вимога батьків або інших родичів, близькість
закладу вищої освіти від дому, неможливість здобувати освіту за іншою
спеціальністю через низький бал атестата або матеріальні труднощі тощо), а
не внутрішні (власний інтерес та зацікавленість в професії геолога) мотиви її
вибору. Здобувач не бачить себе в майбутньому геологом, дана професія для
студента нецікава, і за можливості він планує її змінити. Студент у вільний
час не проводить жодну діяльність пов’язану із геологією, а також не має
інтересу до входження в геологічну спільноту.
При середньому рівні студент загалом цікавиться обраним фахом, але
не вважає його справою свого життя і не впевнений, що працюватиме в даній
галузі. Потреба у саморозвитку та підвищенні кваліфікації як геолога
сформована слабко і чітко не усвідомлюється. Переважають зовнішні мотиви
вибору професії (бажання батьків, соціальні гарантії та престижність
професії), а не внутрішні (потреба у професійній самореалізації саме в якості
геолога). Цікавість до обраного фаху лише в межах освітнього процесу,
відсутні будь-які хоббі, пов’язані з геологією.
Високий рівень характеризується бажанням студента стати саме
геологом, наявністю глибокої зацікавленості в обраній спеціальності,
усвідомленням потреби у саморозвитку та самореалізації як геологу. Вибір
фаху здійснено під впливом внутрішніх мотивів (свідоме прагнення
пов’язати своє життя з геологією), у студента наявне коло знайомих геологів
та бажання стати частиною цієї спільноти. У вільний час здобувач займається
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діяльністю, пов’язаною із геологією. Вважає професію геолога справою свого
життя.
Для визначення рівня професійно-орієнтованої мотивації майбутніх
геологів обрано методику Т. Дубовицької, яка дає змогу діагностувати рівень
професійної спрямованості студентів [73]. Запропонований автором тестопитувальник орієнтований на виявлення ступеня прояву прагнення
студентів до оволодіння обраною професією та роботи за фахом. Частково
погоджуючись із дослідницею, окрім виділення низького та високого рівнів
професійної спрямованості, пропонуємо виділяти також середній рівень для
більш

точної

мотивації».

оцінки

Текст

за

критерієм

опитувальника

«рівень

адаптовано

професійно-орієнтованої
відповідно

до

потреб

дослідження та наведено в додатку Ж.
О. Козачко

визначає

когнітивну

складову

якості

професійної

підготовки як рівень засвоєння студентом професійних знань [111]. За
визначенням О. Момот вона є «ступенем сформованості системи знань,
якими має володіти майбутній фахівець для ведення професійної діяльності»
[190, с. 73].
Оцінка якості професійної підготовки майбутніх геологів за таким
критерієм як рівень засвоєння знань уможливлює виявлення наявності у
студентів спеціалізованих знань за фахом, які є теоретичним підґрунтям для
професійної самореалізації в якості геолога.
Звернувшись

до

досвіду

В. Майбороди,

О. Ярошенко

та

Ю. Скиби [302], для кількісної характеристики рівня засвоєння знань обрано
такий показник як коефіцієнт засвоєння знань, який дає змогу виявити
ефективність освітнього процесу [148] та за своєю сутністю є відношенням
обсягу знань, засвоєного студентом, до максимального запланованого обсягу
знань, який студент мав отримати в процесі професійної підготовки.
Так, низький рівень засвоєння знань характеризується обмеженістю та
безсистемністю теоретичних знань у майбутнього геолога, які не знаходять
свого прояву у практичній діяльності. Наявні поверхневі знання із загальних
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проблем геології та суміжних наук, слабке володіння термінологічним
апаратом. Відсутня будь-яка самоосвітня діяльність та здійснення власних
досліджень.
Студенти із середнім рівнем володіють теоретичними знаннями, обсяг
яких не виходить за межі програмного матеріалу, але є достатнім для
здійснення практичної діяльності репродуктивного характеру. Сформовано
знання із різних галузей геології, загальне розуміння методик ведення
польових та лабораторних досліджень, наукових парадигм та теорій. Студент
володіє загальногеологічним термінологічним апаратом. Проте додаткова
самоосвітня позааудиторна робота та дослідницька діяльність відсутні.
Високий рівень свідчить про глибокі фундаментальні знання із геології
та суміжних наук, які доповнюються позааудиторною самоосвітньою
роботою студента. Володіння термінологічним апаратом на високому рівні,
активне використання професійної лексики. Характерна власна дослідницька
діяльність. Студент орієнтується у наукових підходах, геологічних теоріях та
законах,

добре

розуміється

на

методиці

проведення

польових

та

лабораторних робіт, побудові геологічних моделей та методиці ведення
розрахунків.
Для визначення коефіцієнта засвоєння знань доцільно розробляти
анкети або контрольні роботи із тестами та завданнями за відповідними
геологічними дисциплінами, чому буде приділена увага в подальшому на
етапі проведення педагогічного експерименту.
Коефіцієнт

засвоєння

знань

розраховувався

, де

(2.1)

формулою [148]:
kз =

kз – коефіцієнт засвоєння знань;
Iн – кількість правильно вирішених завдань;
Iм – загальна кількість завдань.

за

наступною
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Діяльніснісна

складова

якості

професійної

підготовки

охарактеризована Г. Білецькою як низка умінь та навичок майбутнього
фахівця, необхідних для вирішення практичних професійних завдань
[21, с. 20].
В межах оцінки якості професійної підготовки майбутніх геологів
обраний критерій (рівень сформованості умінь) представлений таким
показником як коефіцієнт сформованості умінь, який є відношенням суми
балів, отриманих студентом за вирішення відповідних завдань, до
максимально можливої суми балів.
Низькому рівню сформованості умінь властиві пасивність дій студента,
потреба у чітких інструкціях для самостійної роботи (консультації НПП або
фахівця галузі) та слабка сформованість технологічних, організаційних та
комунікативних навичок та умінь студента. Відсутня сформованість умінь
проводити польові та лабораторні дослідження, вести геологічні розрахунки,
обирати необхідне обладнання для робіт тощо.
Середній рівень обумовлений наявністю у здобувача професійних умінь
та навичок, достатніх для вирішення нескладних завдань та повноцінного
функціонування в межах навчальних дисциплін. Студент здатен проектувати
прості

геологічні

розрахунки

тощо.

роботи,
Для

обирати

вирішення

доцільне
завдань

обладнання,
він

потребує

проводити
незначних

консультацій НПП або фахівця в галузі.
Для високого рівня характерні наявні професійні уміння та навички, які
дозволяють

творчо

вирішувати

складні

завдання,

що

потребують

комплексного підходу та глибокого аналізу: повністю самостійно складати
геологотехнічні наряди (далі – ГТН) для ведення геологічних робіт, вести
спеціальні розрахунки та необхідну документацію, обирати відповідне
обладнання, проводити польові роботи та лабораторні дослідження тощо.
Студент не відчуває утруднень в роботі та не потребує додаткових
консультацій з боку науково-педагогічного працівника або фахівця в галузі.
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Оцінка якості професійної підготовки майбутнього геолога за
критерієм «рівень сформованості умінь» потребує розроблення спеціальних
практичних

завдань,

задач,

ситуацій

за

відповідними

геологічними

дисциплінами, які розглянемо більш детально в подальшому дослідженні.
Розрахунок коефіцієнта сформованості умінь здійснено за формулою
[120; 148]:
kу =

, де

(2.2)

kу – коефіцієнт сформованості умінь;
Iн – кількість балів, отриманих студентом за вирішення завдань;
Iм – максимально можлива кількість балів за вирішення усіх завдань.
Погоджуючись із Г. Івановою [90], наголосимо, що серед основних
вимог до вибору критеріїв та показників: їх оптимальна кількість (мінімально
можлива, оскільки система їх діагностики не має бути надто складною та
переобтяженою), зрозумілість, конкретність та вимірюваність. В. Багрій
доповнює даний перелік такою вимогою як системність показників, тобто їх
здатністю максимально повно характеризувати досліджуваний процес [10].
Ось чому вибір для кожного критерію лише одного показника є
усвідомленим та вмотивованим, оскільки останні є комплексними за своєю
сутністю і повністю характеризують досліджуване явище (див. табл. 2.2).
Так, рівень професійної спрямованості дає змогу визначити мотивацію до
здійснення професійної діяльності, зацікавленість в обраній професії,
потребу в самореалізації та саморозвитку як фахівця. Використання
коефіцієнту засвоєння знань дозволяє визначити наявний у студентів обсяг
теоретичних знань у галузі геології, їх системність при розумінні
термінологічного та категоріального апарату, осмисленість під час вибору
методик проведення польових робіт та камеральних обробок результатів
досліджень. Коефіцієнт сформованості умінь сприяє виявленню наявності у
майбутніх геологів здатності здійснювати спеціалізовані розрахунки, обирати
оптимальні технології ведення робіт та відповідний інструментарій тощо.
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Таблиця 2.2
Рівні, критерії та показники якості професійної підготовки майбутніх
геологів на бакалаврському рівні

Низький

Середній

Високий

Рівень професійноорієнтованої мотивації
- стійка потреба у
саморозвитку та
самореалізації як
геолога;
- вибір професії
здійснено під впливом
внутрішніх мотивів;
- наявні хобі,
пов’язані із геологією.

- потреба у
саморозвитку та
підвищенні
кваліфікації як
геолога сформована
слабко;
- зовнішні мотиви
вибору професії;
- цікавість до
обраного фаху лише в
межах освітнього
процесу;
- відсутні будь-які
хобі, пов’язані з
геологією.
- зовнішні мотиви
вибору фаху, бажання
його змінити;
- відсутні «геологічні»
хобі та інтерес до
входження в
геологічну спільноту.

КРИТЕРІЇ
Рівень засвоєння знань
- глибокі фундаментальні
знання із геології та суміжних
наук;
- розуміння наукових підходів,
геологічних теорій та парадигм;
- самостійна позааудиторна
самоосвітня робота;
- активне використання
професійної лексики;
- власна дослідницька
діяльність;
- знання методики проведення
польових та лабораторних
робіт, побудови геологічних
моделей та ведення
розрахунків.
- обсяг теоретичних знань чітко
в межах програмного матеріалу,
але є достатнім для здійснення
практичної діяльності
репродуктивного характеру;
- сформовані знання із різних
галузей геології, загальне
розуміння методик ведення
польових та лабораторних
досліджень, наукових парадигм
та теорій;
- володіння
загальногеологічним
термінологічним апаратом.

- фахові знання обмежені та
безсистемні;
- поверхневі знання із загальних
проблем геології та суміжних
наук;
- слабке володіння
термінологічним апаратом.
- відсутня самоосвітня
діяльність та ведення власних
досліджень.

Рівень сформованості
умінь
- професійні уміння та
навички дозволяють творчо
вирішувати складні
завдання, що потребують
комплексного підходу та
глибокого аналізу;
- немає утруднень в роботі
та немає потреби в
додаткових консультаціях з
боку НПП або фахівця в
галузі.

- професійні уміння та
навички, достатні для
вирішення нескладних
завдань та повноцінного
функціонування в межах
навчальних дисциплін;
- потреба у мінімальних
консультаціях НПП або
фахівця в галузі.

- потреба у чітких
інструкціях для самостійної
роботи;
- слабка сформованість
технологічних,
організаційних та
комунікативних навичок та
умінь студента.
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Розглянуті критерії та показники розроблено виходячи із вимог до усієї
освітньої програми підготовки майбутнього геолога на бакалаврському рівні.
Проте подальше проведення педагогічного експерименту в межах навчальної
дисципліни

«Геологорозвідувальна

додатковому

уточненні

справа»

критеріального

обґрунтувало

апарату

для

потребу

оцінки

у

якості

професійної підготовки майбутніх геологів за результатами опанування
відповідної дисципліни. На підставі аналізу робочих програм та іншого
методичного супроводу дисципліни [86; 126; 208] в табл. 2.3 представлено
критеріальний

апарат

діагностування

якості

професійної

підготовки

майбутніх геологів, використаний під час педагогічного експерименту.
Таблиця 2.3
Критеріальний апарат дослідження

Середній

Високий

Рівень професійноорієнтованої мотивації
- інтерес до фаху;
- потреба в
самореалізації в
якості геолога;
- усвідомлена потреба
в саморозвитку та
підвищенні
кваліфікації;
- внутрішні мотиви
вибору професії;
- професія геолога –
справа життя.
- загальний інтерес до
обраного фаху;
- сумніви в роботі за
фахом;
- зовнішні мотиви
вибору професії;
- цікавість до фаху в
межах
освітнього
процесу;
- відсутність потреби
у саморозвитку та
підвищенні
кваліфікації.

КРИТЕРІЇ
Рівень засвоєння знань
- глибокі знання з правил
ведення розвідувальних
гірничих та бурових робіт,
видів обладнання та
технологічних процесів;
- розуміння методів
опробування та
лабораторного дослідження
керну та шламу;
- обґрунтоване
використання професійних
навіть вузькоспеціальних
термінів.
- достатні знання з видів
гірничих та бурових робіт,
видів обладнання для їх
проведення;
- володіння категоріальним
апаратом дисципліни;
- знання методів польових
та лабораторних досліджень
керну та шламу.

Рівень сформованості
умінь
- вміння самостійно складати
геологотехнічні наряди та іншу
документацію для складних
розвідувальних робіт, обирати
оптимальне обладнання,
проводити розрахунки;
- вміння аналізувати складні
виробничі ситуації,
пропонувати власні креативні
шляхи їх вирішення;
- високо розвинуті
комунікативні навички (усні і
письмові).
- вміння складати прості
геологотехнічні наряди для
ведення розвідувальних робіт,
обирати необхідне обладнання,
проводити
відповідні
розрахунки з мінімальними
консультаціями НПП;
- вміння аналізувати прості
виробничі
ситуації
та
пропонувати
шляхи
їх
вирішення;
- добре розвинуті комунікативні
навички (усні і письмові).
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Продовження табл. 2.3

Низький

Рівень професійноорієнтованої мотивації
- незацікавленість в
обраній професії;
- зовнішні мотиви
вибору спеціальності;
- бажання змінити
професію;
- небажання бути
частиною геологічної
спільноти.

КРИТЕРІЇ
Рівень засвоєння знань

Рівень сформованості
умінь
виконання
простих
розрахунків
та
складання
геологічної
документації
потребує чітких інструкцій та
консультацій НПП;
слабкі
аналітичні
та
комунікативні навички.

- уривчасті безсистемні
знання з питань ведення
розвідувальних робіт;
слабке
володіння
термінологічним апаратом
дисципліни.

Такими чином, досліджено поняття якості професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні, встановлено її рівні, критерії та
показники. Задля подальшої успішної реалізації педагогічного експерименту
уточнено

показники

для оцінювання

якості

професійної

підготовки

майбутніх геологів в процесі вивчення дисципліни «Геологорозвідувальна
справа».
2.3 Сутність методики ситуативного моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів
Означення ситуативного моделювання як сукупності інтерактивних
методів навчання обґрунтовує розгляд алгоритму їх застосування в межах
процесу професійної підготовки майбутніх геологів.
Погоджуємося

із

Е. Рангеловою

та

повторно

наголосимо,

що

застосування ситуативного моделювання потребує використання терміну
«методика», а не «технологія», оскільки остання характеризує організаційну
сторону освітнього процесу, в той час як методика пов’язана із його змістовопроцесуальною стороною (див. пункт 1.3). Тобто в методиці основний акцент
зроблено на сукупності педагогічних засобів та форм організації освітнього
процесу, а в технології – на розробленні оптимальних способів їх
використання в його конкретних умовах [248, с. 136].
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У довідковій літературі методика визначена як «сукупність способів і
прийомів доцільного проведення будь-якої роботи», структурною одиницею
якої є метод – «спосіб пізнання або здійснення певної діяльності» [285].
В. Ягуповим методику визначено як «конкретні принципи, форми та
засоби використання методів, за допомогою яких здійснюється більш
глибоке

пізнання

різноманітних

педагогічних

проблем

та

їх

розв’язання» [339].
Серед науковців загальні питання методики навчання та викладання
розглядали О. Антонова [72], Н. Булгакова [33], С. Гончаренко [185],
О. Дубасенюк [72], Н. Журавська [82], Г. Козлова [112], Л. Кондрашова [117],
О. Олійник [185], Р. Рахманов [33], Г. Селевко [262], О. Суровов [298],
В. Федорченко [185] та ін.
В контексті даного дослідження влучним є визначення О. Сурововим
методики інтерактивного навчання, як «сукупності навчальних матеріалів та
методів інтерактивного навчання, що застосовуються за певним алгоритмом з
метою організації активного пізнавального процесу серед студентів при
вивченні навчальної дисципліни» [298, с. 106].
Ураховуючи уточнення нами поняття «ситуативне моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів», гіпотезу дослідження та
встановлену залежність якості професійної підготовки від досягнення
студентами запланованих результатів навчання, визначення потребує також
поняття «методика ситуативного моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів». Тож, визначимо її як сукупність інтерактивних методів
навчання, в основу яких покладено відтворення та аналіз студентами
реальних та реально можливих виробничих ситуацій (у формі ділових ігор,
кейсів і ситуаційних задач) та заходів з їх реалізації в освітньому процесі,
використання яких сприяє досягненню майбутніми геологами запланованих
результатів навчання.
Базуючись на дослідженнях вітчизняних науковців [19; 298], в межах
методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
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геологів виділимо три її структурні елементи:
– вибір оптимальних методів ситуативного моделювання (залежно від
цілей та запланованих результатів навчання, змісту навчальної дисципліни,
кількості студентів у групі, форми організації освітнього процесу);
– розроблення та забезпечення освітнього процесу навчальнометодичним

супроводом

для

впровадження

методів

ситуативного

моделювання в професійну підготовку майбутніх геологів;
– організація позааудиторної та аудиторної роботи студентів.
Розглянемо кожний зі структурних елементів більш детально.
Першим є вибір оптимальних методів ситуативного моделювання
залежно від цілей та запланованих результатів навчання, змісту навчальної
дисципліни, кількості студентів у групі, форми організації освітнього
процесу.
Різноманіття методів ситуативного моделювання наділяє науковопедагогічного працівника значним інструментарієм для забезпечення
професійної підготовки майбутніх фахівців на високому рівні та сприяння
досягненню студентом запланованих результатів навчання. Задля уточнення
наведених тверджень більш детально розглянемо методи ситуативного
моделювання, представлені діловими іграми, кейсами та ситуаційними
задачами. Такий аналітичний огляд уможливить більш глибоке розкриття
дидактичного потенціалу ситуативного моделювання, переваг та недоліків
його методів в порівнянні з традиційними методами навчання, а також в
майбутньому сприятиме визначенню меж їх застосування в професійній
підготовці майбутніх геологів.
За визначенням І. Юрка ділова гра – «метод імітації (наслідування,
відображення) прийняття рішень у різних штучно створених ситуаціях
шляхом розігрування відповідних ролей, індивідуальних та групових, за
заданими
[338, с. 26].

або

вироблюваними

самими

учасниками

гри

правилами»

102
Зазначена

дослідником

відсутність

у

вітчизняній

педагогічній

літературі уніфікованої класифікації ділових ігор дала підстави автору (на
основі аналізу наукового доробку) розробити низку власних класифікацій
залежно від сутності та специфіки ділової гри [338, с. 35 – 36]. Наведемо
найбільш прийнятні в межах даного дослідження.
Так, залежно від учасників гри дослідник розрізняє:
˗ універсальні ділові ігри (їх використання не залежить від
спеціальності майбутнього фахівця);
˗ спеціалізовані ділові ігри (відповідно до різних груп учаників:
школярів, студентів, здобувачів післядипломної освіти) [338, с. 35].
В залежності від мети ігрової діяльності:
˗ з метою формуваня загальних вмінь та навичок;
˗ з метою формування та вдосконалення конкретних професійних
навичок майбутнього фахівця [338, с. 35].
За ступенем очевидності мети ділової гри:
˗ ігри з явною метою (озвучується на початку заняття);
˗ ігри з прихованою метою (озвучується наприкінці або в процесі
гри) [338, с. 35].
Залежно від термінів проведення:
˗ короткотермінові (тривалістю менше двох аудиторних годин);
˗ середньотермінові (триває від 2 до 4 академічних годин);
˗ довготермінові (більше 4 академічних годин) [338, с. 36].
В залежності від наявних технічних ресурсів:
˗ «паперові» ділові ігри (основним носієм є підручник або методична
розробка);
˗ ігри із застосуванням технічних засобів (мультимедійні засоби,
комп’ютери тощо) [338, с. 36].
Особливу значущість має класифікація дослідником ділових ігор за
методикою їх проведення, в основу якої покладено компетентності, які
можуть бути сформовані при їх використанні. Так, автор розрізняє:
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˗ ситуаційні ділові ігри (спрямовані на формування «проблемного» та
системного

мислення,

комунікативної

та

аналітичної

компетентностей);
˗ діалогові ділові ігри (сприяють розвитку уміння працювати з
інформацією,

готовності

до

змін

та

гнучкості

мислення,

комунікативної компетентності);
˗ інноваційні ділові ігри (спрямовані на формування здатності
приймати рішення, конструктивності та ініціативності);
˗ стратегічні ділові ігри (дозволяють розвинути у студента системне
мислення, сформувати готовність до прийняття самостійних рішень,
ділову орієнтацію, вміння працювати з інформацією);
˗ бізнес-симуляції

(сприяють

формуванню

ділової

орієнтації,

розвитку системного мислення, інформаційної та аналітичної
компетентностей);
˗ рольові ділові ігри (спрямовані на формування комунікативної
компетентності, готовності до

змін

та гнучкості мислення,

готовності до самостійного прийняття рішень та ініціативності)
[338, с. 36].
На підставі узагальнення досліджень попередників Н. Дяченко вирізняє
ігри з обмеженням у часі та необмежені (відповідно до тривалості їх
проведення); з оцінюванням ігрової діяльності учасників та без оцінювання;
за ступенем свободи – ділові ігри з наявною системою жорстко закріплених
правил та «відкриті ігри»; навчальні, промислові, кваліфікаційні (відповідно
до сфери їх використання) тощо [74, с. 93].
Серед загальних завдань ділової гри В. Собко виділяє:
˗ формування навичок толерантного ведення дискусій та публічних
виступів;
˗ прогнозування поведінки колективу та його членів в мінливих
умовах реального життя;
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˗ розвиток комунікативної компетентності, логічного мислення,
кмітливості;
˗ перевірку якості засвоєння студентом знань та сформованості умінь;
˗ мотивування студента до самоосвітньої діяльності [291, с. 216].
Серед переваг ділових ігор як методу навчання:
˗ можливість

відтворення

в

межах

аудиторії

основних

рис

професійної діяльності [11; 338];
˗ активізація

розумової

діяльності

студентів

та

покращення

сприйняття теоретичного матеріалу [227];
˗ формування навичок професійного мислення та комунікативної
компетентності [291];
˗ формування професійної спрямованості та креативності [220] тощо.
Основним недоліком ділової гри, як слушно зауважує Ю. Бадюк [11], є
значне збільшення навантаження на науково-педагогічного працівника,
оскільки розроблення подібних завдань потребує витрат часу та ґрунтовної
підготовки з боку останнього. Однак, як стверджує науковець, даний метод
створює умови для «заповнення прогалини в освітньому процесі, які не
можуть компенсувати традиційні методи» [11, с. 11], що, на нашу думку,
нівелює недоліки ділової гри. Водночас рекомендуємо розглядати ділову гру
не як замінник традиційних методів навчання, проте як додатковий метод
підвищення якості професійної підготовки фахівців.
З огляду на різноманіття ділових ігор та завдань, які можна вирішити з
їх використанням, неможливо безапеляційно стверджувати, які саме з них є
найбільш дієвими в підготовці майбутніх геологів. Однак це лише
підтверджує означення ділових ігор як значущого та перспективного методу
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів.
Серед розглянутих видів ділових ігор найбільш доцільними, на нашу
думку, є стратегічні та рольові ігри, які обов’язково повинні містити
елементи діалогових ігор. Відтворення в умовах аудиторії виробничих
ситуацій, імітація діяльності різних працівників геологічних підприємств

105
повністю відповідають концепції збільшення частки практичної підготовки
студентів, їх ознайомлення з виробничою практикою та активного залучення
до пізнавальної діяльності. Водночас для більшої успішності первинного
ознайомлення майбутніх геологів з даним методом навчання рекомендуємо
використовувати

ігри

з

«жорсткими

правилами»

та

обов’язковим

оцінюванням діяльності студентів. Так останні краще зрозуміють алгоритм
виконання навчальних завдань, а підсумковий аналіз їх роботи науковопедагогічним працівником змусить сумлінно та активно включатися до
роботи. За тривалістю рекомендуємо використовувати короткотермінові ігри,
адже зі збільшенням їх тривалості зменшуються зацікавленість студентів в
роботі та їх сконцентрованість на завданні, тим самим знижується і дієвість
методу.
Наступним розглянемо метод кейсів, сутністю якого є колективний
аналіз певної проблемної виробничої ситуації, який супроводжується
пошуком її вирішення, його подальшим колективним обговоренням та
захистом студентами запропонованого рішення [76; 371].
За способом отримання інформації для створення кейсу О. Тульською
виділено «польові» (в основу яких покладено реальні життєві ситуації) та
«кабінетні» (створені науково-педагогічним працівником) кейси [313]. В
залежності від джерела інформації: бібліотечні (офіційні джерела) та
неформальні (особисті бесіди із представниками галузі). Залежно від їх
обсягів дослідниця вирізняє довготривалі «американські» та достатньо
короткі «західноєвропейські» кейси [313].
Особливо значущою є класифікація Н. Дяченко (як узагальнення
наукового доробку дослідників), в якій згруповано кейси залежно від їх
структури та способу сприяння досягненню студентом результатів навчання
[74, с. 88 – 89]. Для ілюстрації навчального матеріалу дослідниця пропонує
використовувати кейс-випадок, який розкриває певну ситуацію, має
незначний обсяг і не потребує додаткової підготовки студентів [74, с. 88].
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І. Юрком такий метод визначено як кейс-приклад [338, с. 79]. Видається
допечним назвати такий вид кейсів – кейс-ілюстрація.
Кейс-вправа, описана обома згаданими дослідниками, – це «незначний
за обсягами кейс, для вирішення якого студенту необхідно застосувати на
практиці набуті навички» [74, с. 88; 338, с. 79].
Класичним прикладом кейсу Н. Дяченко називає кейс-ситуацію, в якій
від студента вимагається не лише проаналізувати певний випадок, а також
встановити причинно-наслідкові зв’язки та окреслити можливі шляхи її
вирішення [74, с. 89].
При використанні методу кейсів Н. Бурлай рекомендує застосовувати
їх як підсумкову форму організації пізнавальної діяльності лише після
повного засвоєння студентами певної теми або розділу навчальної
дисципліни [35]. Однак подані вище класифікації розкривають кейсове
навчання як багатофункціональний метод, який може використовуватися на
різних етапах освітнього процесу.
Залежно від обсягів та рівня складності І. Юрком запропоновано
наступну класифікацію:
˗ структуровані кейси – представлені мінімумом інформації і для
вирішення потребують застосування певної формули або моделі;
˗ «маленькі нариси» – обсягом 10 – 12 сторінок, які потребують
сформованості теоретичних знань і самостійної підготовки студента;
˗ великі неструктуровані кейси – сягають 50 сторінок і можуть
містити не лише необхідну для вирішення, але й зайву інформацію.
Або навіть взагалі містити мінімум інформації, для знаходження
якої в повному обсязі студенту необхідно провести додаткове
дослідження, розрахунки тощо;
˗ новаторський кейс – окремий вид кейсів в класифікації, основна
мета опрацювання якого – пошук якісно нового вирішення
проблеми студентом [338, с. 79].
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Даний перелік класифікацій не є вичерпним, проте дає науковопедагогічному працівнику достатньо інформації для вибору необхідного
кейсу відповідно до завдань, поставлених перед ним, як організатором
освітнього процесу, серед яких Н. Бурлай [35] виділяє ілюстрацію
теоретичного матеріалу через призму подій та явищ, підвищення мотивації
студентів до навчання, формування у них готовності до здійснення
професійної діяльності та розвиток навичок самоаналізу та рефлексії.
Специфікою методу кейсів є його максимальна подібність до життя.
Науковцями наголошується, що кейс є реальною виробничою ситуацією,
взятою із життя або складеною на основі професійного досвіду реальних
людей [107; 313; 371]. Такий підхід до організації освітнього процесу сприяє
вирішенню наступних завдань:
˗ набуття студентами досвіду вирішення реальних професійних
проблем на основі навчального матеріалу [107];
˗ занурення студентів в реальну виробничу ситуацію для досягнення
«ефекту збільшення знань», створення «ситуацій успіху» та
процедур індивідуального та колективного розвитку студентів як
майбутніх фахівців [70; 329].
Досліджуючи використання методу кейсів в процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців, дослідниками означено низку переваг даного
інтерактивного методу навчання, зокрема:
˗ стимулювання самостійності студентів та відповідальності за
прийняття рішень [313];
˗ формування комунікативної та аналітичної компетентностей [329];
˗ можливість максимального зближення освітнього процесу із
реальним життям [12];
˗ можливість

не

лише

формування

компетентностей,

але

й

безпосередньої їх фіксації та оцінки [107].
Аналогічно до ділових ігор головними недоліками методу кейсів є
більші обсяги часу, що витрачаються науко-педагогічним працівником на
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розроблення відповідного науково-методичного забезпечення освітнього
процесу, а також необхідність сформованості у здобувачів вищої освіти
чіткого усвідомлення важливості їх активної участі в роботі над кейсом.
За влучним висловом К. Крістенсена (C. Christensen) метод кейсів є
«мистецтвом управління невизначеністю» [347]. Тому його впровадження
потребує додаткової методичної підготовки НПП. Тобто він повинен бути
готовим як змістовно (тобто знатися на фактажі завдання та способах
вирішення поданої в ньому проблеми), так і організаційно (вміти
опосередковано керувати пізнавальною діяльністю студентів).
На нашу думку, усі попередньо розглянуті види кейсів є прийнятними в
підготовці майбутніх геологів. Проте впроваджувати їх в освітній процес
необхідно поступово. Пропонуємо починати зі структурованих кейсівілюстрацій та кейсів-вправ, оскільки це дозволить підготувати студента до
подальшої роботи над складними великими неструктурованими кейсами.
Останні, а також новаторські кейси рекомендуємо використовувати лише
тоді, коли студенти набули досвіду роботи з даним методом: розуміють
алгоритм виконання завдання та критерії оцінювання їх діяльності. Також з
огляду на обсяги та складність останніх двох видів кейсів видається
доречним їх використання в якості наукових проектів студентів, виконання
яких може бути способом контролю за самостійною роботою здобувачів або
аналогом курсових робіт.
Наступною розглянемо ситуаційну задачу, визначену О. Москаленко
та ін. як «фіксовану (описану в певній формі) навчальну модель-проблему, у
процесі інтерактивної роботи з якою створюються умови для становлення,
розвитку й саморозвитку особистості студента як фахівця» [193, с. 349 – 350].
Як інтерактивний метод навчання ситуаційні задачі не є інновацією в
педагогічній практиці, що підтверджується наявністю різних підходів до їх
класифікації. Так, О. Москаленко розрізняє ситуаційні задачі за метою і
завданням освітнього процесу (спеціалізовані та комплексні); за повнотою
заданої інформації (визначені, напів-визначені, невизначені, перевизначені),
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за

рівнем

складності

і

проблемності

(репродуктивно-тренувальні,

діагностично-евристичні, проблемно-дискусійні та творчо-прогностичні); за
формою поданої інформації (вербальні, графічні, символьні, комбіновані); за
витратами часу на їх виконання (коротко- та довгострокові); за типом
комунікації (монологічні, діалогічні, полілогічні); за формою опрацювання та
презентації (усні, письмові, комбіновані); за формою співпраці (полісуб'єктні
та особистісно-орієнтовані) тощо [193, с. 351].
Аналогічно до класифікації кейсів за призначенням Т. Волчецькою [40]
виділено ситуації-ілюстрації, ситуації-вправи та ситуації-проблеми. Даний
перелік І. Ситка доповнює ситуацією-оцінкою [269].
Класифікацію,

розроблену

І. Осадченко,

вважаємо

найбільш

актуальною в контексті відповідності методів навчання потребі забезпечити
досягнення цілей освітнього процесу. Так, дослідниця вирізняє наступні види
ситуаційних задач:
˗ «на мобільне рішення» – короткі задачі для формування навичок
швидкого прийняття рішень;
˗

«на вибір рішення» – вибір єдиного правильного рішення серед
множини інших запропонованих, серед яких наведено в тому числі і
неправильні;

˗ «на аналіз даних» – проста ситуаційна задача ускладнюється зайвою
інформацією;
˗ ситуаційна «задача-зразок» – для ілюстрації теоретичного матеріалу;
˗ «на обґрунтування» – в структурі задачі наведено не лише саму
ситуацію, але й запропоновано певне її рішення, яке необхідно
проаналізувати та довести його доречність;
˗ «на формування умінь та навичок» – ситуація потребує поетапного
рішення та його обґрунтування на основі засвоєних студентом
теоретичних знань;
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˗ «на дискусійне рішення» – кожній із підгруп студентів пропонується
розглянути два різних вирішення єдиної ситуації з подальшим
аналізом обома групами їх думок стосовно представленої ситуації;
˗ «на

аналіз

прийнятого

рішення»

–

подібні

до

задач

«на

обґрунтування», проте студенти можуть як обґрунтувати, так і
спростувати спосіб вирішення ситуації, запропонований НПП;
˗ «на пошук інформації» – в структурі задачі подана неповна
інформація, що вимагає від студентів самостійного додаткового
аналізу джерел;
˗ «на ускладнення» – поетапна задача, в межах якої після висування
студентами

пропозиції

щодо

вирішення

ситуації,

науково-

педагогічний працівник вводить додаткові обставини, які змушують
студентів корегувати відповідь;
˗ «на складання алгоритму» – студентам необхідно самостійно
тезисно представити хід вирішення певної проблеми;
˗ «на передбачення» – на основі заданої ситуації студенти повинні
спроектувати її наслідки [212, с. 447 – 449].
Вважаємо доречним уточнити, що представлена класифікація має
максимальну деталізацію, однак в «реальному житті» доцільно поєднувати
різні типи задач для більш ефективного досягнення запланованих результатів
навчання. Так, задача «на мобільне вирішення» може містити певну
надлишкову інформацію і виконувати функцію задачі «на аналіз даних».
«Задача-зразок» може розкривати не лише хід вирішення певної виробничої
проблеми, проте вимагати від студентів загального його аналізу з критикою
чи підтримкою (задача на «аналіз прийнятого рішення») або повного
обґрунтування (задача «на обґрунтування»). Також задача «на формування
умінь та навичок» може містити в собі компоненти таких типів задач як
задача «на пошук інформації» та «на складання алгоритму» тощо.
Спорідненість ситуаційних задач та кейсів (розглянута в п.1.3) дає
підстави для уникнення додаткового акцентування уваги на завданнях,
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вирішенню яких сприяє їх застосування. Водночас дидактичний потенціал
ситуаційних задач, влучно сформульований І. Ситкою [269], полягає в
можливості

розвивати

у студентів навички

роботи

в

ситуаціях

з

інформаційною невизначеністю, що сприяє формуванню готовності до
прийняття рішень.
Серед переваг ситуаційних задач як методу навчання визначимо
сприяння

розвитку

у

студентів

комунікативної

та

аналітичної

компетентностей, формування навичок роботи в команді та в умовах
неповної інформації, забезпечення розвитку прогностичних вмінь та
готовності

до

прийняття рішень.

Недоліком

(тобто

труднощами

у

використанні) даного методу аналогічно до методу кейсів є необхідність
попередньої підготовки студентів до роботи над подібними завданнями
(тобто детальне пояснення науково-педагогічним працівником алгоритму
роботи) та формування у них чіткого усвідомлення важливості їх ґрунтовної
та активної роботи над кожною задачею. Саме врахування останньої вимоги
є обов’язковим в процесі використання ситуаційних задач в умовах
професійної підготовки майбутніх геологів.
Водночас специфіка ситуаційних задач дає змогу стверджувати, що
започаткування впровадження даного методу в професійній підготовці
майбутніх геологів доцільно здійснювати із використанням будь-якого їх
виду. Однак зауважимо, що зазвичай найбільші труднощі у студентів
викликають ситуаційні задачі «на ускладення», тому впроваджувати її
рекомендуємо лише тоді, коли студенти повною мірою ознайомлені зі
способами роботи над ситуаційними задачами, а також володіють
необхідними знаннями та навичками для відповідної пізнавальної діяльності.
Даний

вид

ситуаційних

задач,

на

нашу

думку,

також

доречно

використовувати в якості поточного контролю або як один із елементів
підсумкового контролю.
Таким

чином,

детально

розглянувши

методи

ситуативного

моделювання отримано висновок, що головною їх перевагою в порівнянні з
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традиційними методами навчання є можливість створення в аудиторії так
званого умовно професійного (або квазіпрофесійного) середовища, яке
сприяє набуттю студентами в межах навчальної аудиторії досвіду вирішення
реальних виробничих завдань, ознайомленню з реаліями обраного фаху,
формуванню навичок роботи в команді та прийняття рішень, тим самим
формуючи їх готовність до роботи в галузі надрокористування.
Наступний крок реалізації методики ситуативного моделювання –
розроблення та забезпечення освітнього процесу навчально-методичним
супроводом для впровадження методів ситуативного моделювання в
професійну підготовку майбутніх геологів.
Погоджуючись із О. Сурововим [298] зазначимо, що на даному етапі
доцільно зосередити увагу на зборі інформації та матеріалів, відповідно до
цілей навчання, та створенні на їх основі таких засобів ситуативного
моделювання як комплекс професійно-орієнтованих завдань, в основі яких
лежать ділові ігри, кейси та ситуаційні задачі.
В якості джерел інформації для створення завдань на основі
ситуативного моделювання доцільно використовувати досвід діяльності
організацій та окремих осіб, різноманітні документи (листи, статути,
програми), архівні матеріали, результати опитувань та інтерв’ю, наукові
публікації (статті та монографії), інформацію з Інтернет-мережі, художню та
публіцистичну літературу тощо [70; 76; 338]. Даний перелік доповнимо
відео- та безпосередньо кіноматеріалами, що дає змогу не просто додати
наочності завданням, але й зробити їх більш цікавими для студентів.
Як зазначають О. Сидоренко та В. Чуба, плануючи впровадження
подібних методів в освітній процес, науково-педагогічний працівник повинен
чітко визначити:
˗ негативні чинники, які ускладнюють їх впровадження;
˗ можливий позитивний ефект від їх впровадження;
˗ кореляцію методів ситуативного моделювання із завданнями
навчальної дисципліни або освітнього процесу в цілому;
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˗ доречний обсяг використання методів ситуативного моделювання в
межах обраної навчальної дисципліни [273, с. 158 – 159].
Серед вимог до розроблення ділової гри О. Харжевська визначає її
актуальність для студентів, достатній рівень складності, аби бути можливою
для вирішення, проте водночас потребувати додаткової пізнавальної
діяльності, та наявність у студентів базових знань та навичок для роботи в
таких умовах [321].
Ділова гра має ґрунтуватися на таких принципах як імітація реальної
професійної діяльності, проблемність, двоплановість діяльності (поєднання
навчальної та ігрової компонент), можливості діа- або полілогічного
спілкування тощо [143; 291].
Вимоги до якісної ділової гри, висвітлені А. Вербицьким, включають
попередню

підготовку

учасників

до

застосування

даного

методу,

максимальне уникнення перетворення гри на самоціль (гра заради гри),
динамічність та серйозне ставлення учасників до неї [37].
Л. Маладикою розроблено наступний перелік операцій, необхідних для
створення ділової гри:
˗ визначення

теми

гри

(розділ

або

окрема

тема

навчальної

дисципліни), а також її цілей;
˗ оцінка контексту, в якому буде проведено гру (кількість та
контингент студентів, наявність технічного забезпечення тощо);
˗ формулювання структури гри, ходу роботи над нею, розробка
правил;
˗ прогнозування можливого перебігу гри, з метою її корегування та
доопрацювання,

забезпечення

додатковими

навчальними

матеріалами [175, с. 46].
Таким
констатуємо,

чином,
що

узагальнивши

обов’язковими

результати

елементами

наукового

якісної

ділової

пошуку
гри

є

розроблений сценарій, який містить контекст (опис імітованої ситуації),
перелік дійових осіб та алгоритм роботи в аудиторії із визначенням форми

114
пізнавальної діяльності (одноосібної або групової) та часовими межами,
виділеними на кожний з етапів гри. Чіткого формулювання потребують
правила гри для студентів, а також критерії оцінювання їх роботи.
Відповідно до навчального матеріалу ділова гра може бути доповнена
графіками, таблицями, звітами тощо, які слугуватимуть допоміжним
матеріалом для студентів під час підготовки до виступу.
В контексті даного дослідження вважаємо доречним розглянути
основні вимоги до розроблення навчальних кейсів. Досліджуючи проблему їх
використання О. Тульська наголошує на доцільності керуватися при їх
створені принципом реалістичності, тобто кейс повинен максимально точно
відображати дійсну професійну діяльність, що дозволить не лише зробити
завдання актуальним для студента, але й ознайомити його із реаліями обраної
професії [313].
І. Гладкіх висуває наступні вимоги до розроблення кейсів:
˗ орієнтація на аудиторію (врахування пізнавальних можливостей
студентів, рівня сформованості необхідних для вирішення кейса
компетентностей);
˗ визначена мета кейса (впровадження його в освітній процес є
обґрунтованим лише за можливості досягнення певної мети);
˗ достовірність фактів (покладення в основу кейса реальних ситуацій,
подій);
˗ реалістичність (безпосередній зв’язок ситуації, наведеної в кейсі, із
майбутньою професійною діяльністю студента);
˗ проблемність – як ядро кейсового завдання, що спонукає студента
самостійно шукати шляхи його вирішення;
˗ «живий» стиль викладення матеріалу;
˗ подання матеріалу в хронологічному порядку;
˗ недопустимість прямої мови автора кейса (будь-які оцінки та
коментарі в тексті можливі лише від його героїв);
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˗ достатній обсяг інформації для вирішення кейса (в прямому або
«завуальованому» вигляді) [49].
З огляду на подані вище вимоги зауважимо, що поширене серед
науковців визначення «case-study» як методу аналізу реальних виробничих
ситуацій, на нашу думку, є фактором штучного ускладнення даного методу,
що в підсумку, знижує його популярність серед педагогів. Погоджуємося з
А. Дячуком, що кейс має бути «адекватним віддзеркаленням реальності»
[76, с. 239], тобто проблемна ситуація, яка лежить в його основі, має бути
реально можливою, проте не завжди такою, що мала місце в історії.
Наявність відкритих інформаційних мереж, власного досвіду роботи та
досвіду колег забезпечує науково-педагогічного працівника всією повнотою
матеріалів для розробки кейсів, а також дозволяє уникнути довготривалого
процесу їх «легалізації» [338], тобто погодження з організаціями, які надали
матеріали.
Стосовно думки І. Гладкіх [49] щодо подання достанього обсягу
інформації для вирішення кейсу уточнимо, що дана вимога не є обов’язковою
для виконання. Кейсове завдання може передбачати самостійний огляд
літератури студентом, сприяючи тим самим розвитку його аналітичної
компетентності. Водночас інформація в кейсі дійсно може подаватися в
«завуальованому» вигляді, тобто студенту доведеться виконати додаткові
розрахунки, використовуючи вже наявні дані, щоб в майбутньому
використати їх результати для вирішення завдання.
Різноманіття способів оформлення кейсів (текстові, усні та відео-кейси)
забезпечує науково-педагогічного працівника свободою у подачі навчального
матеріалу. Однак, незалежно від цього доцільно створювати кейси з
наступною структурою:
˗ короткий вступ, що розкриває контекст, в якому сталася певна
ситуація, та дає часові та просторові уявлення про неї;
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˗ основна частина кейсу з описом виробничої ситуації, яку необхідно
вирішити, за потреби доповнена графіками, звітами та іншими
аналітичними матеріалами;
˗ перелік питань, на які студенти мають відповісти після його
опрацювання.
Розміри кейсу варіюються, однак необхідно розраховувати час таким
чином, аби в межах заняття робота над кейсом була повністю завершена та
проаналізована. Не рекомендуємо переносити один кейс на наступне заняття
– це знижує рівень зацікавленості студентів, що негативно впливає на
ефективність освітнього процесу. Роботу над фундаментальними об’ємними
кейсами доцільно розбивати на декілька логічно завершених етапів, кожний з
яких може бути проведеним в межах одного заняття.
Зауважимо, що наведений вище перелік вимог є актуальним і для
ситуаційних задач, з огляду на їх спорідненість із методом кейсів. Водночас
серед ключових з них визначаємо: наявність в тексті задачі суперечності або
проблемної ситуації, яка потребує вирішення, сучасність поданого матеріалу
та його цікавість для студентів.
Завершальним

структурним

елементом

методики

ситуативного

моделювання є організація позааудиторної та аудиторної роботи студентів.
На нашу думку, використання методів ситуативного моделювання є
оптимальним під час практичних занять (групова та індивідуальна
діяльність) та семінарів. Однак, доцільно уточнити, що самостійна робота
студентів також може бути доповнена опрацюванням подібних завдань, а їх
використання під час навчальної професійно-орієнтованої практики дасть
змогу наблизити останню до умов реального виробничого процесу.
Зважаючи на те, що описані форми організації освітнього процесу переважно
пов’язані з роботою студентів в аудиторії, зосередимося саме на ній.
Узагальнення наукових підходів до реалізації в межах аудиторії
навчання із використанням ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач
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[35; 70; 106; 255; 338] сприяло виокремленню переліку етапів, необхідних
для проведення занять із застосуванням ситуативного моделювання, а саме:
1. Орієнтаційний:
˗ визначення теми заняття, цілей та завдань, які мають бути досягнуті;
˗ визначення теми ділової гри, кейсу або ситуаційної задачі;
˗ загальне ознайомлення студентів з їх правилами та ходом роботи.
2. Підготовчий:
˗ для ділової гри – пояснення її сценарію, розподіл ролей та
визначення завдань учасників;
˗ для кейсів та ситуаційних задач – поділ студентів на групи (за
необхідності), постановка завдань для кожної із них;
˗ оголошення критеріїв оцінювання роботи студентів.
3. Реалізаційний:
˗ ознайомлення та аналіз студентами (самостійно або в групах) тексту
кейсу, ситуаційної задачі або ділової гри;
˗ публічний виступ (для ділової гри – реалізація її сценарію,
відповідно до завдання; для кейсів та ситуаційних задач –
представлення студентами запропонованих шляхів їх вирішення);
˗ колективне обговорення виступів та запропонованих варіантів
розв’язання проблеми.
4. Рефлексивний:
˗ аналіз

та

узагальнення

науково-педагогічним

працівником

запропонованих студентами рішень, ступеня активності здобувачів в
їх розробці та обговоренні;
˗ самоаналіз та колективне обговорення студентами результатів
власної діяльності;
˗ підбиття підсумків заняття науково-педагогічним працівником
(визначення досягнуто чи ні запланованих цілей та вирішення
завдань).
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Запропонований алгоритм є узагальненим і не виключає корегування
на різних етапах в залежності від методу ситуативного моделювання.
Зокрема,

підвищенню

ефективності

використання

методів

ситуативного моделювання сприятиме попередня самостійна підготовка
студентів. Підготовленість до заняття, як зазначено І. Юрком [338] та
Дж. Хаммондом (J. Hammond) [346], є однією із провідних вимог до
студента. Тому складні, великі за обсягом кейси потребують попереднього
самостійного опрацювання студентами в позааудиторний час, що дасть змогу
в аудиторії одразу перейти до їх обговорення без витрати часу на
ознайомлення із матеріалом. Зауважимо, що для більшої ефективності
самостійна робота над завданням в позааудиторний час може передбачати не
лише аналіз інформації, але й складання пілотного варіанту звіту, де студент
(або група студентів) ще до обговорення в аудиторії може узагальнювати
наявні в завданні дані та висувати пропозиції щодо його вирішення.
Остаточне

оформлення

звіту

планується

наприкінці

заняття

після

колективного обговорення в аудиторії, аби дати змогу студентам внести
корективи в свої попередні розробки відповідно до результатів дискусії.
Подібний звіт також є своєрідною підказкою та опорним матеріалом для
студентів під час виступу або дискусії.
Також самостійного опрацювання потребують кейси, ділові ігри та
ситуаційні задачі, навчальний матеріал яких не було розглянуто на
попередніх заняттях, або такі, що потребують додаткового пошуку
інформації та складання аналітичних матеріалів. Для визначення якості
попередньої позаудиторної підготовки студентів доречним на орієнтаційному
етапі є проведення короткого опитування студентів з метою визначення
володіння останніми навчальним матеріалом та їх загального ступеня
готовності до заняття. Подібні заходи дозволять науково-педагогічному
працівникові керувати самостійною пізнавальною діяльністю студентів та, за
потреби, здійснювати додатковий розгляд питань, які викликали у студентів
труднощі під час самостійного опрацювання. Саме на цьому етапі науково-
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педагогічний працівник має змогу також перевірити створені студентами
пілотні версії звіту, якщо він був передбачений.
За умови запланованої групової діяльності, як слушно зауважують
О. Сидоренко та В. Чуба [273], на підготовчому етапі доречно поділити
студентів на команди чисельністю від 4 до 12 осіб.
Визначення розмірів кожної групи залежить від загальної кількості
здобувачів та специфіки завдання. Проте, перш за все, він має сприяти їх
максимально ефективній роботі: надто мала група відчуває утруднення,
пов’язані з неможливістю рівномірного розподілу праці, а також можливою
нестачею досвіду та знань, в той час як в надто великій групі складно
організувати роботу усіх її учасників та кожному студенту важче проявити
себе. Вважаємо оптимальним розмір груп, який становить 5 – 6 осіб, що
дозволяє уникнути вказаних утруднень.
На реалізаційному етапі в процесі публічних виступів та їх
колективного обговорення здобувачі мають чітко усвідомлювати, що
ініціатива щодо активності під час виступів та дискусії має йти від них
самих, в той час як науково-педагогічний працівник є лише модератором
(тобто ведучим, який мінімально втручається в освітній процес, лише
направляючи його за потреби).
Ми погоджуємося із думкою, що дотримання позиції «модератора», а
не «готового джерела знань» для науково-педагогічного працівника, є однією
з важливих умов [349]. Саме самостійність студентів в пошуках відповіді на
подане завдання є запорукою ефективності подібної пізнавальної діяльності.
Водночас для багатьох студентів виступ є емоційно-складним етапом,
через що науково-педагогічному працівнику необхідно максимально сприяти
створенню позитивної атмосфери в аудиторії та дружньому ставленню
студентів один до одного.
Попереднє визначення критеріїв оцінювання діяльності студентів, як
важливого елемента якісних кейсів, ситуаційних задач та ділових ігор,
обґрунтовує доцільність їх висвітлення. Водночас з огляду на відмінності між
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розглянутими методами ситуативного моделювання, представимо методики
оцінювання для кожного з них.
Раціональною вважаємо наступну методику оцінювання ігрової
діяльності студентів [270, с. 44 – 45]: до 20 % від загальної оцінки студент
може отримати за якісну попередню підготовку до заняття, факт якої
визначається шляхом перехресного опитування здобувачів на початку
заняття на орієнтаційному етапі. До 40 % студент отримує за якість доповіді,
що передбачає ґрунтовне володіння категорійним апаратом, структурованість
та логічність викладення матеріалу, його відповідність завданню або (для
рольової гри) отриманій ролі. Останні 40 % виділено для оцінювання участі
студента в колективному обговоренні (рівня загальної активності, вміння
сформулювати, представити та

відстояти власну думку, взаємодіяти з

опонентами тощо).
Оцінюючи якість роботи майбутнього геолога над кейсом, до 30 % від
загальної оцінки студент може отримати за якісну попередню підготовку в
позааудиторний час або під час роботи в малих групах (оцінюється
активність студента, наявність висунутих пропозицій щодо вирішення
проблемної ситуації тощо). До 50 % – за представлення доповіді за
матеріалами кейсу та участь в колективному обговоренні (оцінюється рівень
володіння категорійним апаратом, структурованість доповіді та логічність
викладення матеріалу, вміння відстояти власну думку та загальна якість
висунутої командою або студентом пропозиції). Останні 20 % студент може
отримати за якісно складений звіт за результатами опрацювання та
колективного обговорення кейсу. Для кейсів, які не потребують складання
звіту доцільно розподіляти бали наступним чином: до 50 % – за підготовку
та самостійну роботу над кейсом та до 50 % за доповідь та участь в
колективному обговоренні.
Критеріями оцінювання роботи студентів над ситуаційною задачею є:
˗ правильність розрахунків (за потреби у їх проведенні);
˗ активність під час роботи в аудиторії;
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˗ якість доповіді та активність під час колективного обговорення
(оцінюється якість володіння категоріальним апаратом, вміння
сформулювати та представити власну відповідь, взаємодіяти з
опонентами тощо).
Оцінювання роботи студентів над ситуаційними задачами пропонуємо
проводити аналогічно до оцінювання роботи над кейсами.
Загальний алгоритм організації аудиторної роботи студентів над
завданнями із застосуванням методів ситуативного моделювання подано в
табл. 2.4
Таблиця 2.4
Загальний алгоритм організації аудиторної роботи студентів
Послідовність
етапів
І.

ІІ.

ІІІ.

IV.

Етапи роботи в
аудиторії
Орієнтаційний
етап
(до 10 %
загального
часу)
Підготовчий
етап
(до 10 % часу,
виділеного на
роботу над
кейсом)
Реалізаційний
етап
(до 65 %
загального
часу)
Рефлексивний
етап
(до 15 %
загального
часу)

Передбачені види роботи
1) оголошення теми заняття, цілей та завдань;
2) визначення теми ділової гри, кейсу або
ситуаційної задачі, алгоритму їх опрацювання.
1) поділ студентів на групи
(за необхідності), постановка завдань для кожної
із них;
2) визначення критеріїв оцінювання роботи
студентів.
1) самостійна робота або робота в групах над
завданням;
2) публічний виступ (представлення
запропонованих шляхів вирішення завдання);
3) колективне обговорення виступів та
запропонованих варіантів вирішення проблем.
1) аналіз науково-педагогічнимпрацівником
роботи студентів (якість відповіді та загальна
активність на занятті);
2) підбиття підсумків заняття викладачем.

Таким чином, нами теоретично обґрунтовано та розроблено методику
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів,
розглянуто її структурні елементи. Визначено сутність методів ситуативного
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моделювання, додатково розкрито їх дидактичний потенціал, основні вимоги
до розроблення засобів ситуативного моделювання та їх використання в
процесі професійної підготовки майбутніх геологів.
Детальне висвітлення розробленої методики здійснене в укладеному
нами посібнику «Ситуативне моделювання: посібник для викладачів та
студентів геологічних спеціалізацій», доповненому прикладами відповідних
завдань для геологічних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін
[270].
2.4. Педагогічні умови реалізації методики ситуативного моделювання
в професійній підготовці майбутніх геологів
Розглянута в попередньому пункті структура методики ситуативного
моделювання дає підстави означити її як складну багатокомпонентну
систему заходів. Такий підхід обґрунтовує доцільність визначення умов,
дотримання яких сприятиме її дієвості.
В довідковій літературі існує декілька визначень поняття «умова»,
серед яких найбільш значущими в контексті даного дослідження є умова як
«необхідна обставина, що сприяє, робить можливим здійснення чогось; та
умова як особливості реальної дійсності, обставини, при яких відбувається
або здійснюється що-небудь» [3].
Як філософська категорія «умова» є «відображенням універсального
відношення речі до факторів, завдяки яким вона виникла та існує»
[318, с. 703]. З методичної точки зору як «сукупність методів, форм та змісту
задля

вирішення

певних

проблем»

умова

розглянута

в

роботі

С. Люленко [169, с. 219]. Психологами умова визначена як «сукупність явищ
внутрішнього та зовнішнього середовища, які впливають на розвиток
конкретного психічного явища» [119, с. 206]. Узагальнення літературного
пошуку дало змогу Н. Тверезовській розглядати умову як «зовнішнє відносно
певного предмета різноманіття світу» [301, с. 91].
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Похідним для категорії «умова» є поняття «педагогічна умова», що
визначає зв'язок певного об’єкта саме з освітнім процесом та педагогічною
практикою.
Педагогічні умови як важливий фактор професійної підготовки
майбутніх

фахівців

розглядали

С. Александрова

[4],

Л. Грень

[57],

О. Дерев’янко [65], Н. Дяченко [74], С. Люленко [169], Я. Сікора [275],
В. Стасюк [293], Г. Троцко [311] та ін. Серед науковців, які досліджували
педагогічні умови впровадження окремих педагогічних технологій та методів
в освітній процес, – Н. Захарченко [84], І. Полєщук [227], І. Сахневич [260],
І. Ситка [269], О. Шевченко [329], А. Шиба [332].
А. Багдуєва

[9],

К.

Костюченко

[121],

Р. Серьожнікова

[267]

притримуються єдиного підходу до трактування поняття «педагогічні
умови», визначаючи їх як сукупність заходів, що передбачають вибір методів
та форм орагінзації освітнього процесу, його відповідного змістовного
наповнення, дотримання яких дає змогу досягти запланованих результатів
професійної підготовки.
Аналогічно на педагогічних умовах як сукупності заходів та вимог,
дотримання яких сприяє успішному виконанню поставлених завдань,
наголошує О. Бражнич [29].
Ю. Бабанський [7], В. Сластьонін та ін. [279] розглядають педагогічні
умови як чинник, від якого залежить ефективність та якість освітнього
процесу. На особливу увагу заслуговує думка Г. Почепцова щодо визначення
педагогічних умов як низки вимог, які мають виконуватися безпосередньо
науково-педагогічним працівником для забезпечення якості освітнього
процесу [231]. Як зазначено В. Маньком, педагогічні умови є «сукупністю
взаємопов’язаних внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик
освітнього процесу, що забезпечує йому високу результативність та є
оптимальною» [177, с. 153].
Ґрунтовний аналіз досліджень вітчизняних та іноземних науковців з
проблеми визначення педагогічних умов, здійснений Н. Тверезовською,
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сприяв виділенню автором наступних підходів до розуміння даної
педагогічної

категорії

як:

способу

організації

освітнього

процесу;

педагогічних методів та прийомів; запланованих результатів педагогічного
процесу; характеристики освітнього процесу; обставин, які сприяють дієвості
освітнього процесу [301, с. 91].
В межах даного дослідження варто звернутися до досвіду М. Михнюк,
яка розглядає педагогічні умови як «перелік заходів для забезпечення
ефективного функціонування певної методичної системи» [187, с. 232].
Наведене твердження, а також узагальнення попередніх дало змогу в
контексті

даного

дослідження

сформулювати

авторське

визначення:

педагогічні умови впровадження методики ситуативного моделювання – це
сукупність вимог до організації освітнього процесу, дотримання яких сприяє
її дієвості та загалом досягненню здобувачами запланованих результатів
навчання.
Серед

педагогічних

умов

Г. Тимощук

вирізняє

організаційно-

педагогічні (виражають процесуальний компонент організації освітньої
діяльності)

та

психолого-педагогічні

(виражають

мотиваційний

та

особистісний компоненти освітньої діяльності) [305, с. 87].
На зовнішні (взаємини між науково-педагогічним працівником та
здобувачем, місце проведення занять тощо) та внутрішні (індивідуальні
фізіологічні та психологічні властивості здобувача) педагогічні умови
поділяють А. Алексюк, А. Аюрзанайн та П. Підкасистий [210].
Аналогічний підхід характерний для класифікації С. Моркотун, в якій
виділено суб’єктні внутрішньо особистісні педагогічні умови (психологічні)
та

об’єктивні

зовнішні,

представлені

дидактичними,

методичними,

комунікативними та організаційними педагогічними умовами [192].
Слушною є думка І. Мельничук стосовно доцільності при визначенні
педагогічних умов враховувати основні закономірності навчальної та
пізнавальної діяльності студентів в ЗВО, які сприяють планомірному та
поступовому

досягненню

здобувачами

целей

навчання;

дозволяють
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прогнозувати та таким чином керувати їх пізнавальною активністю;
уможливлюють корегування та оптимізацію процесів організації професійної
підготовки майбутніх фахівців [184, с. 292 – 293].
Задля визначення педагогічних умов, дотримання яких сприяє дієвості
методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутній
геологів, здійснено аналіз низки нормативних документів, які регламентують
процес професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні
[102; 103; 104; 315], та проведено опитування 20 науково-педагогічних
працівників (див. додаток К).
Результати дослідження виявили, що 57 % науково-педагогічних
працівників, котрі викладають навчальні дисципліни саме геологічного
спрямування, використовують методи ситуативного моделювання рідко або
взагалі не використовують. 30 % респондентів використовує дані методи
інколи, тоді як лише 22 % використовує їх часто (з них 2 % – завжди).
Наочно результати дослідження представлені на рис. 2.2.
2%
21%

20%
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи

27%
30%

Рис. 2.2 Частота використання методів ситуативного моделювання
науково-педагогічними працівниками
Частота використання науково-педагогічними працівниками кожного із
методів ситуативного моделювання (дивись рис. 2.3) дала підстави визначити
ситуаційні задачі та кейси як найбільш вживані в процесі професійної
підготовки майбутніх геологів в порівнянні з діловими іграми.
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ситуаційні задачі

ділові ігри
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Рис. 2.3 Частота використання НПП різних методів ситуативного
моделювання (%)
Додамо, що за результатами опитування 65 % респондентів показали
низький рівень володіння термінологічним апаратом стосовно визначень
ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач, 10 % – середній та 25 % – високий.
Причину таких результатів, а також фрагментарності використання методів
ситуативного моделювання вбачаємо у відсутності у науково-педагогічних
працівників

(які

викладають

навчальні

дисципліни

геологічного

спрямування) ґрунтовної педагогічної підготовки [131], наслідком чого
стають утруднення при виборі методів та технологій навчання. Так, базову
педагогічну освіту (тобто наявність кваліфікації викладача) мають лише 15 %
опитуваних. Джерелом знань про існуючі педагогічні технології та методи
навчання для 55 % НПП є самостійна робота з педагогічною літературою.
Для 25 % респондентів – курси підвищення кваліфікації на тему педагогічних
технологій та педагогічної майстерності. Зауважимо, що основним джерелом
знань про педагогічні технології та методи навчання для переважаючої
кількості опитуваних (90 %) є власний досвід роботи, досвід колег та приклад
їх колишніх викладачів. Подану інформацію унаочнено на рис. 2.4.
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Рис. 2.4 Джерела знань НПП про педагогічні технології та методи
навчання
Заразом

згідно з результатами анкетування з метою забезпечення

якості освітнього процесу 55 % опитуваних відвідує курси підвищення
кваліфікації, для 40 % респондентів актуальним є самостійне ознайомлення з
сучасним
працівників

доробком
бере

науковців-педагогів.

активну

участь

у

20 %

семінарах,

науково-педагогічних
круглих

столах

та

конференціях, присвячених проблемам підготовки майбутніх фахівців.
Також 25 % респондентів навели такі відповіді як: «моніторинг за допомогою
Інтернет-ресурсів профільних сайтів, які висвітлюють кейс-чемпіонати для
студентів»; «бесіди з колегами, які здійснюють викладацьку діяльність»;
«стажування в інших ЗВО»; «використання професійного досвіду роботи
геологом»; «ведення власних наукових досліджень, результати яких надалі
впроваджуються в професійну підготовку студентів».
В одному з блоків питань анкети науково-педагогічні працівники
оцінювали вагомість причин, які ускладнюють імплементацію методів
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів. За
основу даного переліку взято подібне дослідження І. Юрка [338], адаптоване
нами до потреб нашого наукового пошуку. Результати опитування наведено в
табл. 2.5, де 1 – найбільш вагома причина, а 12 – найменш вагома.
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Таблиця 2.5
Ієрархія причин, що ускладнюють використання методів ситуативного
моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів
Причина

Ступінь вагомості
Вітчизняні НПП Зарубіжні НПП

Непідготовленість студентів до роботи
над подібними завданнями
Відсутність у НПП досвіду розробки
подібних завдань
Відсутність у НПП досвіду спілкування з
колегами за даною темою
Відсутність вимог до використання
методів ситуативного моделювання в
навчальних програмах
Непристосованість навчальних аудиторій
до подібних занять
Брак часу на розробку та проведення
таких занять
Відсутність матеріальної мотивації для
розробки кейсів, ситуаційних задач та
ділових ігор
Складність вписати такі заняття в
розклад занять
Розроблення завдань вимагає додаткових
матеріальних коштів
Відсутність
цікавих
сюжетів
для
розробки кейсів, ділових ігор та
ситуаційних задач
Непридатність методів ситуативного
моделювання для використання в
підготовці геологів
Відсутність інформації про інтерактивні
методи
навчання
та
ситуативне
моделювання в підготовці геологів

5

1

2

2

3

3

1

4*

10

(обидві причини
мали однаковий
рейтинг)

6

5

7

6

9

7

12

8

8

9

11

10

4

11

.
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Уточнимо, що аналогічне опитування проведене серед 12 науковопедагогічних працівників, які викладають геологічні навчальні дисципліни в
Гомельському

державному

університеті

імені

Франциска

Скоріни

(Республіка Білорусь). За результатами опитування на загальному рівні
ієрархія

вагомості

причин,

які

ускладнюють

впровадження

методів

ситуативного моделювання в освітній процес, подібна до відповідей
вітчизняних педагогів.
Як видно з таблиці 2.5, серед причин, які ускладнюють використання
методів ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів, лідирують ті з них, що пов’язані із відсутністю досвіду у науковопедагогічних працівників із розроблення завдань та проведення занять з
використанням методів ситуативного моделювання (2 – 4 місця в ієрархії).
Водночас результати анкетування дали підстави відзначити загальне
позитивне ставлення респондентів до досліджуваних методів. Зауважимо, що
ступінь згоди із твердженням «Я планую використовувати методи
ситуативного

моделювання

при

викладанні

геологічних

дисциплін»

становить 3,95 балів з п’яти можливих, а з твердженням «Я хотів би
ознайомитися із методичним матеріалами із розробки ситуаційних задач,
кейсів та ділових ігор для студентів-геологів» – 4,25 бали з п’яти можливих
відповідно.
Для уточнення результатів опитування в анкету введено додатковий
блок питань, який дав змогу в кількісному вимірі визначити, наскільки кожен
із методів ситуативного моделювання на думку науково-педагогічних
працівників є доцільним в межах геологічної освіти. Наведені твердження
оцінювалися за п’ятибальною шкалою, де 1 – «повністю незгодний із
твердженням», а 5 – «повністю згодний із твердженням». Так, найбільш
доцільними науково-педагогічні працівники назвали ситуаційні задачі та
кейси (середні значення ступеня згоди із твердженням – 4,55 та 4,2 бали
відповідно). Меншу доцільність на думку респондентів мають ділові ігри
(узагальнене значення ступеня згоди – 3,45 бали).Таким чином, НПП
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зацікавлені у використанні ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач в
професійній підготовці майбутніх геологів, проте потребують ознайомлення
із методикою їх застосування та відповідними методичними рекомендаціями.
Отримані результати дали підґрунтя першою педагогічною умовою,
дотримання якої сприяє дієвості розробленої нами методики, визначити
наявність методичного супроводу для забезпечення готовності науковопедагогічних працівників до реалізації методики ситуативного моделювання
в професійній підготовці майбутніх геологів.
Дотримання першої педагогічної умови вбачаємо у розробленні та
поширенні посібників для НПП, в яких узагальнено досвід реалізації
методики ситуативного моделювання та, зокрема, використання професійноорієнтованих завдань на основі ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач
саме для геологічних дисциплін.
Пошук та впровадження інноваційних методик та технологій, як
зауважили О. Сидоренко та В. Чуба, є завданням не лише науковопедагогічних працівників, але й мають бути частиною політики освітніх
організацій [273]. Тому погоджуємося з І. Юрком [338], що стимулювати
НПП до створення відповідного методичного супроводу можливо за рахунок
проведення закладами вищої освіти щорічних конкурсів на найкращу
методичну розробку та шляхом матеріального заохочення працівників, які
активно займаються створенням методичного супроводу для проведення
занять із використанням ситуативного моделювання. Це заразом дасть змогу
нівелювати такі причини невикористання вище означених методів як
«Відсутність у навчальних програмах вимог до подібних занять» та
«Відсутність матеріальної мотивації для розроблення кейсів, ділових ігор та
ситуаційних задач» (див. табл. 2.5).
Для уточнення наведемо думку І. Гладкіх [49], згідно з якою
розроблення методичного забезпечення має включати укладання посібників
та рекомендацій для науково-педагогічних працівників зі створення та
використання методів ситуативного моделювання. Їх метою має бути
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висвітлення шляхів організації такої освітньої діяльності, що сприяєтиме
імплементації методики ситуативного моделювання в професійну підготовку
майбутніх фахівців, і дасть змогу розкрити її дидактичний потенціал в
повному обсязі.
Представлення відповідного методичного супроводу широкому загалу
можливе в процесі проведення тематичних тренінгів та організації курсів з
підвищення педагогічної майстерності (окремими НПП або на рівні закладу
вищої освіти в центрах підвищення кваліфікації), в межах яких особлива
увага має приділятися саме реалізації методики ситуативного моделювання.
Дослідниками означено, що такі заходи забезпечать перекваліфікацію
науково-педагогічних працівників в контексті набуття останніми навичок
впровадження ситуативного моделювання, подолання психологічних бар’єрів
та утруднень, пов’язаних із його використанням тощо [273].
Зауважимо, що ознайомлення із досвідом реалізації методики
ситуативного моделювання (її методичними та організаційними аспектами) є
актуальним не лише для науково-педагогічних працівників, які наразі
здійснюють викладацьку діяльність, проте і для потенційних НПП, зокрема
майбутніх

геологів,

які

опановують

освітні

програми

на

другому

(магістерському) рівні вищої освіти. На нашу думку, наступне покоління
геологів-педагогів

повинне

володіти

усім

інструментарієм,

яким

їх

забезпечують педагогічні технології та методики, аби активно його
застосовувати вже на початку свого професійного шляху.
З огляду на визначення науково-педагогічними працівниками серед
негативних факторів також блоку причин, пов’язаних із недосконалістю
ресурсної бази освітнього процесу, зазначимо, що розроблені нами приклади
кейсів, ділових ігор та ситуаційних задач, використані в межах педагогічного
експерименту та у більш повному варіанті представлені в опублікованому
посібнику [128; 270], не потребували жодних додаткових технічних засобів
та матеріальних витрат, і можуть бути подані для опрацювання студентами в
аудиторії без використання обладнання. Це дало підстави не погодитися та
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спростувати

вагомість

наведених

причин

невикористання

методів

ситуативного моделювання НПП (причини 10 та 12 в ієрархії в табл. 2.5).
Для визначення другої педагогічної умови реалізації методики
ситуативного моделювання в межах констатувального етапу педагогічного
експерименту здійснено опитування 155 майбутніх геологів (здобувачів
вищої

освіти

2–4

років

навчання

в

Харківському

національному

університеті імені В.Н.Каразіна, Навчально-науковому Інституті «Інститут
геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та
Полтавському національному технічному університеті імені Ю. Кондратюка)
стосовно використання науково-педагогічними працівниками в освітньому
процесі ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач (рис. 2.5). Приклад анкети
наведено у додатку Л.

3%

10%

20%
завжди
часто
інколи

19%

рідко
ніколи
48%
Рис. 2.5 Частота використання методів ситуативного моделювання
науково-педагогічними працівниками (за відгуками студентів)
Результати опитування здобувачів вищої освіти показали, що загалом
переважає

тенденція

до

невикористання

науково-педагогічними

працівниками даних методів (відповіді «рідко» та «ніколи»). Лише 13 %
респонедентів

зазначили,

що

методи

використовуються «завжди» або «часто».

ситуативного

моделювання
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З метою більшої деталізації здійснено додаткове опитування 114
майбутніх геологів (з числа попередньої вибірки), результати якого дали
змогу визначити частоту використання науково-педагогічними працівниками
кожного окремого методу ситуативного моделювання. Одержані результати
представлено на рис. 2.6.

завжди

15,8

15,8

28,1

35,1

43,9

кейси

6,1

3,5
6,1
1,8

15,8
12,3

22,8

28,9

42,1

ділові ігри

21,9

ситуаційні задачі

часто

інколи

рідко

ніколи

Рис. 2.6 Частота використання науково-педагогічними працівниками
ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач за відгуками студентів (%)
В процесі визначення зацікавленості студентів у роботі над завданнями
із застосуванням ситуативного моделювання виявилося (опитування 155
майбутніх геологів), що загалом студенти вважають діючу методику
професійної підготовки частково застарілою (ступінь згоди – 3,3 бали з 5
можливих), а також виявляють зацікавленість у збільшенні частки саме
практичнолї підготовки (ступінь згоди – 3,7 бали з 5 можливих)

та

переважно позитивно ставляться до використання ділових ігор, кейсів та
ситуаційних задач під час вивчення геологічних дисциплін (ступінь згоди –
3,5 бали з 5 можливих). На думку студентів подібна інновація сприятиме
кращому ознайомленню із обраним фахом та глибшому розумінню
специфіки роботи майбутнього геолога.
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Отже, констатуємо відсутність досвіду у майбутніх геологів роботи із
завданнями на основі методів ситуативного моделювання, і водночас,
зацікавленість в їх впровадженні в освітній процес.
В свою чергу, наступною за вагомістю причиною, яка ускладнює
використання ситуативного моделювання в підготовці майбутніх геологів,
науково-педагогічні працівники означили непідготовленість студентів до
опрацювання відповідних професійно-орієнтованих завдань, посилаючись на
низький рівень їх пізнавальної діяльності в аудиторії (причина 5 в ієрархії на
думку вітчизняних НПП та найбільш вагома причина на думку білоруських
колег).
Підкреслимо, що методика ситуативного моделювання є дієвою лише
за умови реалізації кожного з її структурних елементів. Оскільки одним із
них є організація позааудиторної та аудиторної роботи студентів, особливого
значення набуває підготовленість не лише науково-педагогічного працівника,
однак і здобувачів вищої освіти до відповідної пізнавальної діяльності.
Враховуючи це та результати опитувань НПП та студентів, другою
педагогічною умовою, дотримання якої сприяє дієвості розробленої
методики,

визначено

організацію

інтерактивної

взаємодії

учасників

освітнього процесу з метою формування готовності майбутніх геологів до
опрацювання засобів ситуативного моделювання.
Аналіз наукового доробку [49; 70; 92; 175; 212; 338] дає підстави
погодитися з Л. Покушаловою [226] та зазначити, що ділові ігри, кейси та
ситуаційні задачі (покладені в основу професійно-орієнтованих завдань)
містять в собі додаткові інтегровані методи пізнавальної діяльності, серед
яких: моделювання, системний аналіз, мисленнєвий експеримент, метод
класифікації, дискусія, «мозковий штурм» тощо. Через що, чітке розуміння
студентами алгоритму роботи над вирішенням завдань на основі методів
ситуативного моделювання має свою значущість. Ось чому важливим етапом
впровадження досліджуваної методики є детальний інструктаж студентів
щодо правил ведення роботи над завданнями, основних вимог до неї та
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критеріїв оцінювання. Готовність не лише науково-педагогічного працівника,
однак і студентів є невід’ємним елементом використання методики
ситуативного моделювання, від якого залежить успішність досягнення
запланованих результатів навчання.
Висвітлення потребують також можливі способи пошуку рішень, серед
яких найбільш доцільними вважаємо методи «мозкового штурму» та
«синтезу думок». С. Мельникова та Л. Яворівська визначають метод
«мозкового штурму» як форму організації пізнавальної діяльності, в межах
якої кожен учасник обговорення проблеми має запропонувати кілька
способів її вирішення. Головною особливістю методу є аналіз ідей лише
після пропозицій усіх учасників. На даному етапі команда повинна
проаналізувати усі представлені рішення і обрати найбільш раціональне.
Певну схожість із розглянутим має метод «синтезу думок», в межах якого
кожна представлена членами команди ідея всебічно аналізується одразу після
її висунення, і, в залежності від ступеня її прийнятності, приймається або
відкидається [183, с. 10 – 12].
Водночас додамо, що науково-педагогічний працівник має сформувати
у студентів не лише певні «технологічні» знання та навички роботи з новим
типом завдань, але й сприяти усвідомленню студентами їх нової ролі – не
пасивних

слухачів,

а

активних

учасників

освітнього

процесу,

від

ініціативності та наполегливості яких так само залежить якість їх
професійної підготовки. Зауважимо, що такий підхід повністю відповідає
парадигмі студентоцентрованості вищої освіти в Україні.
Отже, дотримання другої педагогічної умови, на нашу думку,
передбачає формування розуміння студентами специфіки ситуативного
моделювання, способів аналізу та опрацювання його засобів, а також
усвідомлення власної ролі як активного учасника освітнього процесу.
Поділяємо думку І. Сахневич [260], що ефективність будь-якої
інноваційної методики в професійній підготовці зумовлюється, перш за все, її
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фаховим характером, задля сприяння формуванню професійно-важливих
компетентностей.
Серед опитуваних науково-педагогічних працівників, які здійснюють
підготовку

майбутніх

геологів,

93 %

респондентів

визначили,

що

застосування розробленої нами методики є доцільним під час розгляду
навчальних матеріалів, що стосуються організації та технології ведення
геологічних робіт. В той час як опанування студентами основних
закономірностей, понятійного апарату, класифікацій тощо не потребує
використання подібних інноваційних методів.
Ось чому третьою педагогічною умовою визначено врахування
характеру навчального матеріалу в процесі реалізації методики ситуативного
моделювання.
Результати аналізу наукової літератури свідчать, що ситуативне
моделювання

доцільне

при

викладанні

дисциплін,

«істина

яких

плюралістична» [338, с. 72], що передбачає можливість існування кількох
правильних відповідей. Тому відповідно до третьої педагогічної умови
впровадженню методики ситуативного моделювання має передувати вибір
відповідних

навчальних

дисциплін,

в

межах

яких

її

доречно

використовувати.
Навчальна

дисципліна

визначена

В. Ягуповим

як

«науково

обґрунтована система знань, навичок і вмінь, яку відібрано для вивчення в
різноманітних освітньо-виховних системах» [339].
Г. Тимощук

вбачає

в

навчальній

дисципліні

сукупність

чітко

визначених знань, умінь, навичок та необхідних компетентностей, які
засвоюються та формуються в умовах освітнього середовища та можуть бути
використані здобувачем освіти в подальшому [305, с. 65].
Спираючись на досвід

дослідниці зазначимо, що професійно-

орієнтованими навчальними дисциплінами

(маємо на увазі геологічні

навчальні дисципліни) майбутніх геологів на бакалаврському рівні є
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дисципліни, які входять до циклів «професійної та практичної», та
«фундаментальної» підготовки.
Зосередження уваги саме на професійно-орієнтованих дисциплінах
викликане потребою пошуку шляхів їх модернізації як таких, що
безпосередньо забезпечують формування у майбутніх геологів фахових
компетентностей, відповідно до чого займають найбільш важливе місце в
процесі їх професійної підготовки.
Проаналізувавши геологічні навчальні дисципліни (на прикладі
навчального плану підготовки майбутніх геологів спеціалізації «Геологія» на
бакалаврському рівні в Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна, анотацій та робочих програм представлених дисциплін
[102; 103;

104; 315]),

та

провівши

бесіди

з

науково-педагогічними

працівниками, які здійснюють їх викладання, було визначено ті, в межах
яких застосування методики ситуативного моделювання є найбільш
обґрунтованим, виходячи з їх сутності та специфіки (див. додаток М).
Поділяємо думку опитаних науково-педагогічних працівників, що
використання методики ситуативного моделювання є найбільш прийнятним в
межах геологічних дисциплін, які розглядають певні реалії професійної
діяльності майбутніх геологів, алгоритми ведення робіт, типові виробничі
ситуації. Водночас дисципліни, «спрямовані на формування теоретичних
знань та закладення загального теоретичного фундаменту: закономірностей,
категоріального апарату та класифікацій», краще викладати із використанням
традиційних педагогічних технологій.
Наведемо перелік навчальних дисциплін, які на нашу думку
потребують використання методики ситуативного моделювання.
Оскільки методика ситуативного моделювання визначена нами як
сукупність інтерактивних методів навчання, а саме ділових ігор, кейсів та
ситуаційних задач, аналіз дисциплін здійснено із врахуванням специфічних
рис та дидактичного потенціалу кожного із означених методів.
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До геологічних дисциплін, в межах яких доречно використовувати
ділові

ігри,

відносимо:

«Геологорозвідувальна

справа»,

«Економічна

геологія», «Пошуки та розвідка корисних копалин», «Економіка, організація і
планування геологічних робіт», «Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу»
тощо. Під час їх вивчення навчальний матеріал може бути поданий у вигляді
певних рольових ситуацій, вирішення яких сприяє ознайомленню студентів із
професійними обов’язками учасників геологічних робіт.
Застосування методу кейсів та ситуаційних задач є обґрунтованим при
викладанні таких дисциплін, як: «Екологія», «Історична геологія з основами
палеонтології», «Геологорозвідувальна справа та охорона праці в галузі»,
«Економічна

геологія»,

«Пошуки

та

розвідка

корисних

копалин»,

«Економіка, організація і планування геологічних робіт», «Пошуки та
розвідка родовищ нафти і газу», «Геологічна інтерпретація геофізичних
даних», «Нафтогазова гідрогеологія», «Геологічні формації», «Геохімічні
методи пошуків корисних копалин», «Геохімія техногенезу і геохімічні зміни
навколишнього середовища». Дані дисципліни апелюють саме до практичної
складової

підготовки

майбутніх

геологів

і

уможливлюють

подання

навчального матеріалу у вигляді певних проблемних ситуацій, які
потребують вирішення, підіймаючи такі питання, як: «Чи доцільним є вибір
конкретного алгоритму розробки родовища корисних копалин?»; «Які
геологічні роботи мають бути проведені?»; «Наскільки точно підраховано
запаси корисних копалин в родовищі?»; «Чи відповідає паспорт гірничих
виробок вимогам державних нормативних документів?» тощо.
Деякі приклади розроблених нами завдань для відповідних дисциплін
подано в додатку Н та частково в пункті 3.1 (завдання, використані в межах
формувального етапу педагогічного експерименту).
Узагальнюючи констатуємо, що геологічними дисциплінами, для яких
прийнятні різні методи ситуативного моделювання є «Геологорозвідувальна
справа», «Економічна геологія», «Пошуки та розвідка корисних копалин»,
«Економіка, організація і планування геологічних робіт», а також «Пошуки
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та розвідка родовищ нафти і газу». Даний факт пов’язуємо зі специфікою
представлених

дисциплін

–

спрямованістю

на

пошук

максимально

обґрунтованих шляхів проведення різноманітних геологічних робіт, що
відповідає головній особливості методів ситуативного моделювання, а саме
відсутності єдиного правильного способу розв’язання проблеми, тобто
поліваріантності підходів до її вирішення.
Водночас до «теоретичних» геологічних дисциплін, погоджуючись із
науково-педагогічними
геологія»,

працівниками,

«Мінералогія»,

відносимо

«Петрографія»,

такі

як:

«Літологія»,

«Загальна

«Регіональна

геологія» тощо. Вказані дисципліни переважно формують у студентів
теоретичні знання щодо існування різних за походженням мінералів, гірських
порід та корисних копалин, умови їх генезису, хімічні та фізичні властивості.
Додамо,

що

підтвердженням

висновку

щодо

недоцільності

використовувати методи навчання, пов’язані з аналізом ситуацій, в межах
дисциплін «теоретичного характеру» є рекомендація, надана Ю. Сурміним та
ін. Автори наголошують, що в межах навчальних дисциплін природничого та
технічного спрямування аналіз ситуацій краще використовувати в тих із них,
які не мають «однозначності істини» та «описують об’єкти, для яких
характерне різноманіття станів» [272, с. 224].
Таким чином, визначимо врахування характеру навчального матеріалу
як найбільш вагому педагогічну умову реалізації методики ситуативного
моделювання.
Розглянута методика та педагогічні умови її реалізації в освітньому
процесі узагальнені на концептуальній схемі професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного
моделювання (див. додаток П). Дана схема наочно представляє професійну
підготовку майбутніх геологів як логічну, структуровану і водночас цілісну
систему

заходів,

а

також

визначає

місце

методики

ситуативного

моделювання в ній. Подана схема за своєю суттю є концептуальною, тобто
містить основні структурні елементи без надмірної деталізації.
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Відповідно до схеми на загальному рівні професійна підготовка
майбутніх геологів, на нашу думку, може бути розкрита за трьома
структурними елементами: цільовим, змістовно-організаційним та оціночнорезультативним блоками. Так, в межах цільового блоку визначено загальну
мету сучасної геологічної освіти (забезпечення галузі надрокористування
кваліфікованими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці),
завдання, покликані сприяти її досягненню (модернізація професійної
підготовки майбутніх геологів), та основні методологічні підходи до
організації освітнього процесу (компетентністний, студентоцентрований та
діяльнісний).
В межах змістовно-організаційного блоку запропоновано спосіб
вирішення поставленого завдання (реалізація методики ситуативного
моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів), наведено перелік
методів ситуативного моделювання (ділові ігри, ситуаційні задачі та кейси),
його засоби (комплекс професійно-орієнтованих завдань), використання яких
є доцільним під час таких форм організації освітнього процесу як практичні
та семінарські заняття (групова та індивідуальна робота), самостійна робота
студентів та навчальна професійно-орієнтована практика. Визначено також
педагогічні умови, дотримання яких забезпечує дієвість розробленої
методики. Таким чином, змістовно-організаційний блок містить основні
вимоги до впровадження досліджуваної методики в процес підготовки
майбутніх геологів.
Для

визначення

успішності

реалізації

методики

ситуативного

моделювання та перевірки досягнення запланованої мети в концептуальну
схему введено оціночно-результативний блок. Даний блок передбачає
моніторинг якості професійної підготовки майбутніх геологів за такими
критеріями як рівень професійно-орієнтованої мотивації, рівень засвоєння
знань та рівень сформованості умынь, кожному з яких відповідає конкретний
показник (рівень професійної спрямованості, коефіцієнт засвоєння знань та
коефіцієнт сформованості умінь відповідно). Якість професійної підготовки
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майбутніх геологів характеризуємо за трьома рівнями: високим, середнім та
низьким. Засобами діагностики є анкети, тести, професійно-орієнтовані
завдання.
Таким чином, здійснений науковий пошук сприяв теоретичному
обґрунтуванню та розробленню методики ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів, визначенню педагогічних умов її
реалізації в освітньому процесі та встановленню критеріїв і показників якості
професійної підготовки майбутніх геологів на бакалаврському рівні.
Висновки до другого розділу
1. На підставі здійсненого наукового пошку висунуто гіпотезу
дослідження, як припущення, що в контексті компетентністного та
студентоцентрованого підходів до організації освітнього процесу і потреби
держави в кваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях впровадження в
освітній

процес

методики

ситуативного

моделювання

сприятиме

підвищенню якості професійної підготовки майбутніх геологів.
2. Дослідження освітніх нормативно-правових документів, доробку
науковців та запитів роботодавців сприяло встановленню критеріїв та
показників

якості

професійної

підготовки

майбутніх

геологів

на

бакалаврському рівні: рівень професійно-орієнтованої мотивації (показник –
рівень професійної спрямованості); рівень засвоєння знань (показник –
коефіцієнт засвоєння знань) та рівень сформованості умінь (показник –
коефіцієнт сформованості умінь). Розгляд змісту показників за кожним
критерієм здійснено із урахуванням можливих рівнів якості професійної
підготовки майбутніх геологів: високого, середнього та низького.
3. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику ситуативного
моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів, представлену
такими

структурними

елементами

як

вибір

оптимальних

методів

ситуативного моделювання (залежно від цілей та запланованих результатів
навчання, змісту навчальної дисципліни, кількості студентів у групі, форми
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організації освітнього процесу); розроблення та забезпечення освітнього
процесу навчально-методичним супроводом для впровадження методів
ситуативного моделювання в професійну підготовку майбутніх геологів;
організація позааудиторної та аудиторної роботи студентів. Детально
розглянуто методи ситуативного моделювання, їх переваги, недоліки та
вимоги, яким мають відповідати засоби ситуативного моделювання.
4. Визначено педагогічні умови, дотримання яких сприяє дієвості
розробленої методики, а саме: наявність методичного супроводу для
забезпечення готовності науково-педагогічних працівників до реалізації
методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів; організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу з
метою формування готовності майбутніх геологів до опрацювання засобів
ситуативного моделювання; врахування характеру навчального матеріалу в
процесі реалізації методики ситуативного моделювання.
5. Рекомендації із реалізації методики ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів узагальнено в укладеному нами
посібнику «Ситуативне моделювання: посібник для викладачів та студентів
геологічних спеціалізацій».
Основні

результати

дослідження

опубліковано

дисертанта [129; 130; 131; 133; 138; 270; 356; 357].

у

працях
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДІЄВОСТІ МЕТОДИКИ
СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ
3.1 Організація експериментального етапу дослідження
Педагогічний експеримент став важливою складовою проведеного
дослідження. Х. Кінг (H. King) зазначено, що представлення в науковій
літературі авторських методик професійної підготовки майбутніх геологів
потребує також висвітлення способів та результатів експериментальної
перевірки їх дієвості в реальних умовах освітнього процесу [353].
Погоджуючись із думкою дослідниці, вважаємо доцільним детальний
розгляд процесу та результатів експериментальної перевірки дієвості
розробленої нами методики.
Метою педагогічного експерименту стала перевірка висунутої гіпотези,
згідно з якою контексті компетентністного та студентоцентрованого підходів
до організації освітнього процесу і потреби держави в кваліфікованих
конкурентоспроможних фахівцях впровадження в освітній процес методики
ситуативного моделювання сприятиме підвищенню якості професійної
підготовки майбутніх геологів.
Загальна

організація

експериментального

етапу

дисертаційного

дослідження передбачала:
˗ визначення

бази

проведення

педагогічного

експерименту

та

формування експериментальної та контрольної груп;
˗ встановлення початкового стану системи, тобто рівня якості
професійної підготовки майбутніх геологів в контрольній та
експериментальній групах та статистична перевірка їх подібності;
˗ впровадження методики ситуативного моделювання в процес
професійної

підготовки

студентів

експериментальної

(формувальний етап педагогічного експерименту);

групи
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˗ підсумковий контроль якості професійної підготовки майбутніх
геологів

в

контрольній

та

експериментальній

групах

після

завершення формувального етапу педагогічного експерименту.
Варто уточнити, що відповідно до попередньо визначених етапів
дисертаційного дослідження, аналіз результатів педагогічного експерименту
та їх статистична перевірка, а також формулювання висновків щодо
доцільності реалізації методики ситуативного моделювання в професійній
підготовці

майбутніх

дослідження

(пункт

геологів
3.2).

здійснено

Подальшого

на

узагальнюючому

розгляду

потребує

етапі

детальна

характеристика результатів, отриманих на кожному із зазначених етапів.
Задля

забезпечення

репрезентативності

результатів

дослідно-

експериментальної роботи критерієм вибору навчальної дисципліни, в межах
якої планувалося перевірити гіпотезу дослідження, стала її обов’язковість
для вивчення майбутніми геологами на бакалаврському рівні незалежно від
їх освітньої програми чи спеціалізації, ось чому вибір здійснювався поміж
нормативними навчальними дисциплінами.
Вибір саме навчальної дисципліни «Геологорозвідувальна справа»
обумовлений
навчального

виконанням
матеріалу

в

педагогічної
процесі

умови

реалізації

«врахування
методики

характеру

ситуативного

моделювання». Попередньо проведений в пункті 2.4 науковий пошук дав
змогу визначити перелік геологічних дисциплін, в межах яких доцільно
використовувати методику ситуативного моделювання. Водночас обрана
навчальна дисципліна повинна була передбачати проведення як лекційних,
так і практичних занять, що дозволило б нам впровадити в освітній процес
розроблений практикум.
Згідно

з

робочою

програмою

[48]

навчальна

дисципліна

«Геологорозвідувальна справа» цілком відповідала зазначеним вимогам.
Уточнимо, що нами також було встановлено подібність навчального
матеріалу, який розглядався в її межах в різних ЗВО, що дало змогу
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забезпечити

коректність

усіх

опитувань

та

порівнянь

студентів

в

майбутньому.
Науковцями зазначено, що для проведення педагогічного експерименту
недоцільно залучати усіх студентів (генеральну сукупність), оскільки це є
додатковим фактором ускладення проведення дослідження. Рекомендовано
обрати певну вибірку, яка має основні характеристики генеральної
сукупності та за своєю сутністю відображає її [204; 302].
На підставі аналізу спеціалізацій та освітніх програм, за якими на час
проведення дослідження здійснювалася підготовка майбутніх геологів на
бакалаврському рівні у вітчизняних ЗВО, (проведеного в пункті 1.2 та
узагальненого в табл. 1.1) встановлено, що найбільш поширеними були такі
спеціалізації та освітні програми як «Геологія», «Гідрогеологія (та інженерна
геологія)» та «Геологія нафти і газу». Ось чому з метою забезпечення
репрезентативності вибірки студентів, яких планувалося залучити до
проведення педагогічного експерименту, обрано заклади вищої освіти, які
здійснювали освітню діяльність за переліченими спеціалізаціями та освітніми
програмами. Уточнимо, до експериментальної групи було віднесено
студентів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та
Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка,
до контрольної групи – студентів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Розрахунок чисельності вибірки студентів здійснений із дотриманням
рекомендацій Е. Штульмана. Так, педагогічні експерименти, присвячені
проблемам навчання, зокрема, перевірці дієвості авторських методик,
дослідником визначені як дидактичні або частково методичні. Відповідно
обсяг контрольної та експериментальної груп для проведення паралельного
педагогічного експерименту має становити не менше 24 осіб в кожній групі,
оскільки за умовами математичної статистики, як зазначає дослідник, після
цієї цифри починається повторення результатів [336, с. 64]. Аналогічні
рекомендації щодо чисельності вибірок наведено в роботі А. Киверялг [148].
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Ось чому, загальна кількість учасників експерименту становила 114
осіб: 54 учасники експериментальної групи та 60 – контрольної. Дана
кількість

відповідала

умовам

статистичної

достовірності

та

репрезентативності результатів педагогічного експерименту.
Поділ студентів ЗВО на контрольну та експерименту групи,
анкетування та усі види опитувань здійснювалися анонімно для забезпечення
психологічного комфорту учасників педагогічного експерименту. У зв’язку із
тим, що до участі в ньому було залучено лише студентів другого курсу
денної форми здобуття освіти, додаткове уточнення демографічних
характеристик вибірки (вік та стать) не проводилося як незначуще в
контексті даного дослідження.
Достовірне виявлення впливу нового чинника на якість освітнього
процесу можливе лише у випадку рівності вихідних умов для контрольної та
експериментальної груп. Ось чому в кожній з них на початку експерименту
визначено рівень якості професійної підготовки майбутніх геологів за
кожним із критеріїв. Результати діагностування представлено в додатку Р та
для кращого унаочнення – на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Якість професійної підготовки студентів в ЕГ та КГ
на початку експерименту (%)

147
Зауважимо, що у зв’язку зі зменшенням контингенту майбутніх
геологів, які здобували вищу освіту на час проведення нами педагогічного
експерименту, з метою забезпечення репрезентативності його результатів
(зокрема, кількості його учасників) до числа експериментальної групи було
фактично віднесено 3 окремі навчальні групи (з двох різних ЗВО), результати
діагностування яких для більшої зручності надалі було об’єднано і подано як
результати однієї групи. Однак, з метою доведення коректності такого
об’єднання, подібність груп (одної до одної) було перевірено та доведено з
використанням математичного апарату.
На підставі аналізу критеріїв статистичної перевірки подібності вибірок
[204; 300; 302] статистичним критерієм перевірки схожості груп-учасників
педагогічного експерименту було обрано критерій Стьюдента, розрахований
нами за формулою [300, с. 178]:
te = |M1 – M2| /

(D1 / n1 + D2 / n2) ,

де

(3.1)

te – критерій Стьюдента (для емпіричних даних);
M1 та M2 – середнє арифметичне значення показника в групах, які
порівнюються;
D1 та D2 – дисперсії цих груп;
n1 та n2 – чисельність осіб в групах, які порівнюються.
Проміжні розрахунки (середні арифметичні значення показників та
значення дисперсій) здійснено із використанням програмного забезпечення
MS Excel.
Граничне табличне значення tтабл залежить від кількості ступенів
свободи, значення яких розраховується за формулою [302, с. 113]:
U = n1 + n2 – 2,

де (3.2)

n1 та n2 – чисельність осіб в групах, які порівнюються.
Порівняння двох груп відбувалося шляхом підтвердження однієї зі
сформульованих гіпотез:
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Н0 (нульова гіпотеза) – групи є подібними за рівнем професійноорієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем сформованості
умінь.
Н1 – групи мають суттєві відмінності за рівнем професійноорієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем сформованості
умінь.
Перевірка гіпотез передбачала розрахунок tе та його порівняння з
критичним табличним значенням tтабл. У випадку підтвердження нульової
гіпотези (tе ≤ tтабл) подальше порівняння експериментальної та контрольної
груп було б доречним. За підтвердження гіпотези Н1 (tе ≥ tтабл) – таке
порівняння було б недопустимим.
Розрахунок значень критерію Стьюдента та перевірка гіпотез Н0 та Н1
здійснено для результатів якості професійної підготовки майбутніх геологів
за кожним критерієм окремо.
Для прикладу наведемо статистичну перевірку подібності контрольної
та першої експериментальної груп.
Визначення їх подібності за рівнем професійно-орієнтованої мотивації
(за формулою 3.1) мало наступний вигляд:
te = |10,8 – 9,9| /
Визначення

(24,76 / 60 + 32,8 / 23) = 0,67

подібності

груп

за

рівнем

засвоєння

знань

(за

формулою 3.1) мало наступний вигляд:
te = |0,46 – 0,37| /

(0,03 / 60 + 0,02 / 23) = 1,89

Визначення подібності груп за рівнем сформованості умінь (за
формулою 3.1) мало наступний вигляд:
te = |0,18 – 0,2| /

(0,01 / 60 + 0,012 / 23) = 1,15

Для порівняння першої експериментальної та контрольної груп
визначено кількість ступенів свободи (за формуло. 3.2):
U = 60 + 23 – 2 = 81
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Для розрахованої кількості ступенів свободи при рівні значущості 0,001
значення tтабл становило 3,29 [204, с. 113]. Розраховане нами значення tе для
порівняння вибірок за рівнем професійно-орієнтованої мотивації, рівнем
засвоєння знань та рівнем сформованості умінь становило 0,67; 1,89 та 1,15
відповідно. Тобто в усіх трьох випадках tе ≤ tтабл, а отже, з огляду на
підтвердження нульової гіпотези, групи суттєво не відрізнялися за
перерахованими критеріями, а їх подальше порівняння між собою було
правомірним.
Аналогічні розрахунки здійснено для перевірки подібності усіх трьох
експериментальних груп з контрольною та експериментальних груп між
собою. Отримані результати узагальнено в табл. 3.1.
Оскільки порівняння груп здійснено за кожним критерієм якості
професійної підготовки майбутніх геологів, в кожній комірці таблиці через
похилу риску наведено значення tе відповідно за рівнем професійноорієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем сформованості
умінь.
Таблиця 3.1
Результати статистичної перевірки подібності експериментальних та
контрольної груп на початку педагогічного експерименту
Шифр

КГ

ЕГ1

ЕГ2

ЕГ3

КГ

–

0,67 / 1,89 /1,15

0,82 / 1,42 / 0,67

0,84 / 1,4 / 0,35

ЕГ1

0,67 / 1,89 /1,15

–

1,54 / 3,19 / 0,29

0,29 / 0,17 / 0,9

ЕГ2

0,82 / 1,42 / 0,67

1,54 / 3,19 / 0,29

–

1,28 / 0,79 / 0,83

ЕГ3

0,84 / 1,4 / 0,35

0,29 / 0,17 / 0,9

1,28 / 0,79 / 0,83

–

групи

Кількість ступенів свободи для порівняння різних груп варіювалася від
29 до 81, тобто значення tтабл при рівні значущості 0,001 становило від 3,29
до 3,6 [204, с. 113]. Додамо, що всі розраховані нами і подані в табл. 3.1
значення tе, були меншими за критичне tтабл, що дало підстави констатувати
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подібність усіх груп між собою та в подальшому об’єднати результати ЕГ1,
ЕГ2 та ЕГ3 в єдину ЕГ для спрощення аналізу результатів дослідження.
Для більш ґрунтовного висвітлення педагогічного експерименту
розглянемо

отримані

підготовки

за

результати

кожним

діагностування

критерієм

в

якості

контрольній

та

професійної
об’єднаній

експериментальній групах.
Показником рівня професійно-орієнтованої мотивації обрано рівень
професійної спрямованості студента, який визначався за методикою
Т. Дубовицької

[73]

(див. додаток Ж),

адаптованою

нами

до

потреб

дослідження.
Під час опитування студенти вказували ступінь згоди («вірно»,
«скоріше вірно», «скоріше невірно», «невірно») із запропонованими в анкеті
твердженнями стосовно причин обрання геологічного фаху та ставлення до
нього, мотивації до роботи геологом, наявності хобі, пов’язаних з геологією,
проведення власних позааудиторних наукових досліджень тощо.
Відповіді «вірно» та «скоріше вірно» на питання «2, 4, 7, 9, 10, 13, 14,
16, 18» та відповіді «скоріше невірно» та «невірно» на питання «3, 5, 6, 8, 11,
12, 15, 17, 19» оцінювалися в 1 бал. Максимальна сума балів, яку міг набрати
студент становила 18 балів.
Оскільки попередньо нами було виділено три рівні якості професійної
підготовки майбутніх геологів, під час її діагностування студентів, які
набирали 1 – 6 балів було віднесено до групи з низьким рівнем професійноорієнтованої мотивації, 7 – 12 балів – із середнім, 13 – 18 – з високим.
Зауважимо, що студентів, які набрали 0 балів також було віднесено до групи
з низьким рівнем професійно-орієнтованої мотивації.
Результати визначення якості професійної підготовки студентів ЕГ та
КГ за рівнем професійно-орієнтованої мотивації на початку експерименту
представлено в табл. 3.2.

151
Таблиця 3.2
Рівні професійно-орієнтованої мотивації студентів ЕГ та КГ
на початку експерименту
Рівень
професійноорієнтованої
мотивації

ЕГ

КГ

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький

13

24

12

20

Середній

20

37

23

38,3

Високий

21

39

25

41,7

Як свідчить табл. 3.2, результати опитування виявили усвідомлений
вибір студентами геологічного фаху та зацікавленість в обраній професії –
76 % (високий та середній рівні) в експериментальній групі та 80 % (високий
та середній рівні) – в контрольній.
Результати дослідження свідчили про загальну подібність обох груп,
однак до контрольної групи свідомо було віднесено студентів, які мали дещо
вищий рівень професійно-орієнтованої мотивації. На нашу думку, це сприяло
перевірці дієвості розробленої методики ситуативного моделювання в більш
жорстких умовах.
Попередньо нами було математично доведено подібність контрольної
та трьох експериментальних груп, що дало змогу розглядати результати
останніх, як однієї групи. Проте для підтвердження збереження об’єднаною
експериментальною групою характеристик ЕГ1, ЕГ2 та ЕГ3 доречною на
даному етапі дослідження стала додаткова статистична перевірка подібності
КГ та ЕГ (об’єднаної).
Порівняння двох вибірок відбувалося шляхом підтвердження однієї зі
сформульованих гіпотез:
˗ Н0 (нульова гіпотеза) – ЕГ та КГ були подібними за рівнем
професійно-орієнтованої мотивації.
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˗ Н1 – ЕГ та КГ мали суттєві відмінності за рівнем професійноорієнтованої мотивації.
Визначення подібності груп за рівнем професійно-орієнтованої
мотивації, а саме розрахунок tе здійснено за формулою 3.1. Обчислення
середніх арифметичних значень показників та дисперсій здійснено із
застосуванням MS Excel. Здійснені розрахунки мали вигляд:
te = |10,5 – 10,8| /

(27,76 / 54 + 24,76 / 60) = 0,31

З формули 3.2 відомо, що кількість ступенів свободи становила:
U = 60 + 54 – 2 = 112
Критичне табличне значенням tтабл для 112 ступенів свободи при рівні
значущості 0,05 становить 1,98 [300, с. 179].
Порівнявши tтабл та tе зазначимо, що 0,31 < 1,98, тобто tе < tтабл. Отже,
гіпотеза Н0 підтверджена, тобто з вірогідністю 95 % експериментальна та
контрольна групи були подібними за рівнем професійно-орієнтованої
мотивації, що дало змогу провести подальше дослідження та порівняти
обидві групи.
Визначення рівня засвоєння знань відбувалася із використанням такого
його показника як коефіцієнт засвоєння знань, який розраховувався окремо
для кожного студента за формулою [148]:
kз =

, де

(3.3)

kз – коефіцієнт засвоєння знань;
Iн – кількість правильно вирішених завдань;
Iм – загальна кількість завдань.
Оскільки важливо було оцінити саме динаміку засвоєння знань при
вивченні дисципліни «Геологорозвідувальна справа» для встановлення
вихідного

стану

системи

використано

спеціалізовані

завдання

(див. додаток С), за допомогою яких перевірялися основні теоретичні знання,
яких студенти мали набути після вивчення вказаної дисципліни. Це дало
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змогу виявити початковий рівень знань студентів та в майбутньому
порівняти їх з результатами підсумкового контролю.
Так, студентам було подано для вирішення 12 тестових завдань
закритого типу

(10 завдань «блоку питань 1» та два завдання «блоку

питань 2» розробленої анкети), де студенти мали обрати одну або декілька
правильних відповідей. Відповідно до формули 3.3 мінімальне значення
коефіцієнта засвоєння знань визначене як – 0/12 = 0; максимальне – 12/12 = 1.
Оскільки для діагностування якості професійної підготовки студентів
за рівнем засвоєння знань та рівнем сформованості умінь використано єдину
шкалу оцінювання, на даному етапі доцільно обґрунтувати взаємозв’язок між
рівнями якості професійної підготовки та значеннями показників за кожним з
її критеріїв.
За умови переведення розрахованих значень коефіцієнтів у відсоткове
співвідношення отримано шкалу від 0 до 100, що загалом сприяло виявленню
зв’язку запропонованої методики оцінювання якості підготовки студентів із
загальноприйнятими

вітчизняною

шкалою

та

шкалою

ЄКТС,

представленими в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Кореляція шкали ЄКТС із вітчизняною шкалою оцінювання [334]
За 100бальною
шкалою

За вітчизняною
шкалою

100 – 90

89 – 82
81 – 75

За шкалою ЄКТС
Оцінка

Пояснення до оцінки

Відмінно

А

відмінне виконання
(допустимо декілька
незначних помилок)

Добре

В

виконання вище середнього
рівня з кількома помилками

С

в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок
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Продовження табл. 3.3
За 100бальною
шкалою

За вітчизняною
шкалою

74 – 67

Задовільно

66 – 60
59 – 35

34 – 0

Незадовільно

За шкалою ЄКТС
Оцінка

Пояснення до оцінки

D

непогане виконання зі
значною
кількістю недоліків

E

виконання задовольняє
мінімальним критеріям

Fx

незадовільне виконання
з можливістю повторного
складання контролю

F

незадовільне виконання
із обов'язковим повторним
опануванням курсу

На підставі результатів попередніх етапів дослідження означимо, що
низький рівень якості професійної підготовки майбутніх геологів свідчить
про загалом незадовільний стан їх підготовки до здійснення професійної
діяльності, тобто відповідно до табл. 3.3 за 100-бальною шкалою низькому
рівню відповідатимуть значення в межах 0 – 59.
Середній рівень якості професійної підготовки свідчить про досягнення
здобувачем результатів навчання та сформованість компетентностей, які
задовольняють мінімальні вимоги до майбутнього геолога, проте є
недостатніми для повноцінної автономної діяльності. Це дає підстави
визначити характерними для середнього рівня значення в межах 60 – 81.
Відповідно високому рівню якості професійної підготовки майбутніх
геологів характерні значення 82 – 100. Віднесення оцінки В за шкалою
ЄКТС до високого рівня є свідомим рішенням, оскільки даний результат
відповідає рівню «вище середнього» (див.табл. 3.3).
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Таким чином, після зворотного переходу від 100-бальної шкали до
значень коефіцієнтів, з’ясовано кореляцію між значеннями коефіцієнтів
засвоєння знань та сформованості умінь та рівнями засвоєння знань та
сформованості умінь відповідно: 0 – 0,59 – низький рівень; 0,6 – 0,81 –
середній рівень; 0,82 – 1,0 – високий рівень.
Розподіл якості професійної підготовки студентів експериментальної та
контрольної груп за рівнем засвоєння знань на початку експерименту
представлено в табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Рівні засвоєння знань студентів ЕГ та КГ на початку
експерименту
Рівень

ЕГ

КГ

засвоєння
знань

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький

49

90,7

50

83,3

Середній

4

7,4

10

16,7

Високий

1

1,9

0

0

Результати дослідження виявили низький рівень засвоєння знань в обох
досліджуваних групах – у 90,7 % студентів ЕГ та у 83,3 % студентів в КГ, що
є обґрунтованим, оскільки на момент проведення тестування студенти ще не
опанували навчальну дисципліну, знання з якої перевірялися.
Логічним кроком надалі стало визначення ступеня подібності двох
вибірок (експериментальної та контрольної груп). Ось чому в якості нульової
гіпотези (Н0) припущено, що ЕГ та КГ були подібними за рівнем засвоєння
знань. Тоді згідно з гіпотезою Н1 експериментальна та контрольна групи
мали суттєві відмінності за рівнем засвоєння знань.
За формулою 3.1 tе становило:
te = |0,42 – 0,46| /

(0,03 / 54 + 0,03 / 60) = 1,2
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З попередніх розрахунків відомо, що для даного дослідження U = 112,
тобто критичне табличне значення tтабл для рівня значущості 0,05 становить
1,98.
Таким чином, порівнявши tе та tтабл ми дійшли висновку, що 1,2 < 1,98,
тобто з впевненістю в 95 % доведено нульову гіпотезу та визначено
контрольну та експериментальну групи такими, порівняння яких в
подальшому є допустимим, оскільки вони є подібними за рівнем засвоєння
знань.
Визначення якості професійної підготовки студентів за рівнем
сформованості умінь відбувалася із використанням такого показника як
коефіцієнт сформованості умінь, який розраховувався окремо для кожного
студента за формулою [120; 148]:
kу =

, де

(3.4)

kу – коефіцієнт сформованості умінь;
Iн – кількість балів, отриманих студентом за вирішення завдань;
Iм – максимально можлива кількість балів за вирішення усіх завдань.
Подібно до розрахунку коефіцієнта засвоєння знань для визначення
коефіцієнта сформованості умінь студенти отримали завдання з навчальної
дисципліни «Геологорозвідувальна справа» (див. додаток С «блок питань 2»,
крім питань 2 та 9).
Завдання

містили закриті тести на вибір бурового інструменту та

іншого обладнання для проведення бурових робіт, вибір оптимальної
конструкції свердловини та спеціалізовані задачі на розрахунок параметрів
розвідувальних та експлуатаційних свердловин.
Кожне завдання оцінювалося різною сумою балів. За правильну
відповідь на завдання 3, 6, 7, 8 (прості завдання типу підрахунку обсягів
виходу

керна

або

вибору

інструменту

для

визначення

параметрів

промивочної рідини) студенти отримували 1 бал (за кожне завдання).
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Правильна відповідь на завдання 5 оцінювалася в 2 бали, оскільки воно
мало складніший характер (вибір конструкції типової розвідувальної
свердловини). За неправильні відповіді на перераховані завдання студенти
отримували 0 балів, відповідно. Максимальну кількість балів – 3 – студенти
отримували за завдання 1, 4, 10. Відповідні завдання передбачали
розв’язання складних задач на розрахунок глибини свердловини та вибір
відповідного бурового агрегату, і мали декілька правильних відповідей.
У випадку однієї правильної відповіді на завдання, яке передбачало дві
відповіді, студенти отримували 1 бал. Неправильна відповідь або така, що
містила правильний і неправильний варіанти одночасно, оцінювалися в 0
балів. Мінімальне значення коефіцієнта сформованості умінь відповідно до
формули 3.4 визначили як: 0/15 = 0. Максимальне: 15/15=1.
Аналогічно із попередніми розрахунками коефіцієнти сформованості
умінь в межах 0 – 0,59 віднесено до низького рівня якості підготовки за
даним критерієм; 0,6 – 0,81 – до середнього; 0,82 – 1,0 – до високого.
Значення якості професійної підготовки студентів експериментальної
та контрольної груп за рівнем сформованості умінь на початку експерименту
представлено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Рівні сформованості умінь студентів ЕГ та КГ
на початку експерименту
Рівень
сформованості
умінь

ЕГ

КГ

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький
Середній
Високий

54
0
0

100
0
0

60
0
0

100
0
0

Встановлений

діагностуванням

загальний

низький

рівень

сформованості умінь у студентів ЕГ та КГ так само вважаємо логічним та
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пов’язуємо з відсутністю попереднього опанування студентами навчальної
дисципліни,

в

межах

якої

проводилося

визначення

коефіцієнта

сформованості умінь.
Як свідчить табл. 3.5, обидві групи показали ідентичні результати,
оскільки розраховані значення коефіцієнта сформованості умінь коливалися
в межах 0 – 0,59, що відповідало низькому рівню якості підготовки за даним
критерієм. Проте значення відповідного коефіцієнта в ЕГ та КГ не були
однаковими, тому тотожність обох груп потребувала статистичної перевірки.
Нульовою гіпотезою (Н0) означено, що ЕГ та КГ були подібними за рівнем
сформованості умінь. Тоді згідно з гіпотезою Н1 експериментальна та
контрольна групи мали суттєві відмінності за рівнем сформованості умінь.
За формулою 3.1 tе визначено як:
te = |0,2 – 0,18| /

(0,01 / 54 + 0,01 / 60) = 1

Аналогічно до попередніх розрахунків для даного дослідження
U = 112, тобто критичне табличне значення tтабл для рівня значущості 0,05
становить 1,98.
Порівнявши tе та tтабл констатовано, що 1 < 1,98, тобто із впевненістю
95 %

доведено

нульову

гіпотезу

та

визначено

контрольну

та

експериментальну групи такими, порівняння яких в подальшому є
допустимим, оскільки вони були подібними за рівнем сформованості умінь.
Для додаткового порівняння ЕГ та КГ розглянемо попередньо
визначені із застосуванням MS Excel середні значення якості професійної
підготовки майбутніх геологів за кожним критерієм ( ) та дисперсії обох
вибірок.
Значення , розраховані окремо для контрольної та експериментальної
груп, розподілилися наступним чином: для експериментальної групи загалом
були характерні середній рівень професійно-орієнтованої мотивації (середнє
значення рівня професійної спрямованості – 10,5 балів), низькі рівні

159
засвоєння знань та сформованості умінь (значення коефіцієнта засвоєння
знань – 0,42; значення коефіцієнта сформованості умінь – 0,2).
Для студентів контрольної групи були характерні середній рівень
професійно-орієнтованої мотивації (середнє значення рівня професійної
спрямованості – 10,8), а також низькі рівні засвоєння знань та сформованості
умінь (значення коефіцієнта засвоєння знань – 0,46 та коефіцієнта
сформованості умінь – 0,18).
Для порівняння дисперсій ЕГ та КГ, що також дало змогу перевірити
статистичну подібність вибірок, науковцями рекомендовано застосовувати
критерій Снедера-Фішера (F-критерій), який є відношенням більшої
дисперсії до меншої. Дисперсії є статистично однаковими, а вибірки
подібними, якщо Fтабл ≥ Fе. Якщо ж Fтабл ≤ Fе, то вибірки мають суттєві
відмінності, оскільки їх дисперсії є статистично різними [300, с. 179].
Так, значення Fе в експериментальній та кольнтрольній групах
становило:
- 27,76 / 24,76 = 1,12 (порівняння за рівнем професійно-орієнтованої
мотивації);
- 0,032 / 0,03 = 1,1 (порівняння за рівнем засвоєння знань);
- 0,0108 / 0,0107 = 1,01 (порівняння за рівнем сформованості умінь).
Для встановлення кількості ступенів свободи v1 та v2, використано
формулу:
v = k – 2 , де

(3.5)

k – кількість студентів у групі.
Таким чином, для експериментальної групи, яка мала більшу
дисперсію, v1 = 54 – 2 = 52. Для контрольної групи, яка відповідно мала
меншу дисперсію, v2 = 60 – 2 = 58. З табличних значень відомо, що для
відповідної кількості ступенів свободи граничне значення F-критерію
становить 1,27 [300, с. 180]. Порівнявши розраховані значення встановлено,
що Fтабл > Fе (1,27 > 1,12; 1,27 >1,1; 1,27 > 1,01). Тобто обидві групи були
статистично подібними за усіма критеріями якості професійної підготовки.
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Результати проведеного дослідження узагальнено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Якість професійної підготовки майбутніх геологів в ЕГ та КГ
до проведення експерименту

Рівень засвоєння
знань
Рівень
сформованості
умінь

Критерії

Рівень професійноорієнтованої
мотивації

ЕГ (54 особи)

КГ (60 осіб)

Низький

Середній

Високий

Низький

Середній Високий

рівень

рівень

рівень

рівень

рівень

рівень

13 осіб

20 осіб

21 осіб

12 осіб

23 осіб

25 осіб

(24 %)

(37 %)

(39 %)

(20 %)

(38,3 %)

(41,7 %)

tе < tтабл = 0,31 < 1,98
49 осіб

4 особи

1 особа

50 осіб

10 осіб

0 осіб

(90,7 %)

(7,4 %)

(1,9 %)

(83,3 %)

(16,7 %)

(0 %)

tе < tтабл = 1,2 < 1,98
54 особи

0 осіб

0 осіб

60 осіб

0 осіб

0 осіб

(100 %)

(0 %)

(0 %)

(100 %)

(0 %)

(0 %)

Реалізації

tе < tтабл = 1 < 1,98

методики

ситуативного

моделювання

передувало

дотримання визначених в пункті 2.4 педагогічних умов.
Результатом дотримання такої педагогічної умови, як «врахування
характеру навчального матеріалу в процесі реалізації методики ситуативного
моделювання», став вибір навчальної дисципліни «Геологорозвідувальна
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справа» для проведення експерименту. Описаний та обґрунтований вище, він
дозволяє уникнути повторного розгляду.
Дотримання даної педагогічної умови сприяло реалізації двох
структурних елементів розробленої методики: вибору методів ситуативного
моделювання відповідно до змісту навчальної дисципліни та розробленню
необхідного методичного забезпечення. Так, нами укладено методичний
посібник «Гірничі роботи та буріння в розвідці та експлуатації корисних
копалин. Практикум» [128], який містить спеціалізовані завдання (для 11
практичних занять) з використанням ділових ігор, кейсів та ситуаційних
задач. Зауважимо, що оскільки педагогічний експеримент мав часові
обмеження,

з

метою

оптимізації

дослідницької

роботи

частина

експериментальної групи, яка брала участь в експерименті в зимовому
семестрі 2016 – 2017 навчального року, працювала з пілотним
затвердженим

офіційно)

варіантом

посібника,

тоді

як

(не

частка

експериментальної групи, яка брала участь в експерименті в весняному
семестрі 2016 – 2017 навчального року та в зимовому семестрі 2017 – 2018
навчального року, – з офіційнм виданням. Проте жодної відмінності між
пілотною та офіційною (остаточною) редакцією посібника (крім позначки
про його затвердження – 19 грудня 2016 року) не було.
З метою дотримання педагогічної умови «наявність методичного
супроводу для забезпечення готовності науково-педагогічних працівників до
реалізації методики ситуативного моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів» укладено посібник «Ситуативне моделювання: посібник
для викладачів та студентів геологічних спеціалізацій» [270], який містить
загальні рекомендації з реалізації методики ситуативного моделювання в
професійній підготовці майбутніх геологів, а саме: вибір відповідних
методів, загальні принципи та вимоги до розроблення завдань, алгоритм
організації самостійної підготовчої та безпосередньо аудиторної роботи
студентів, а також її оцінювання. Дане методичне забезпечення було
представлене НПП, які провадили освітню діяльність в експериментальних
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групах. Водночас, з розробленим методичним супроводом ознайомлено
науково-педагогічних працівників, які здійснювали викладацьку діяльність в
контрольній групі з метою загальної популяризації методики ситуативного
моделювання серед педагогів-геологів.
Уточнимо, що розроблений методичний супровід було подано науковопедагогічним працівникам також у пілотній (не затвердженій офіційно)
редакції. Це дало змогу не лише своєчасно ознайомити їх зі специфікою
реалізації методики ситуативного моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів та дотриматися часових меж етапів дисертаційного
дослідження, проте отримати цінні рекомендації, результатом яких стало
збільшення нами в посібнику кількості прикладів завдань для різних
геологічних дисциплін.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту шляхом
опитування студентів експериментальної та контрольної груп встановлено
фрагментарне використання науково-педагогічними працівниками методів
ситуативного моделювання в освітньому процесі (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Частота використання НПП методів ситуативного моделювання в
професійній підготовці студентів ЕГ та КГ (%)
Результати
здобувачів

проведеного

досвіду

опитування

опрацювання

засобів

засвідчили
ситуативного

відсутність

у

моделювання

163
(професійно-орієнтованих завдань із застосуванням ділових ігор, кейсів та
ситуаційних задач).
Тому організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу
з метою формування готовності майбутніх геологів до опрацювання засобів
ситуативного моделювання (як наступна педагогічна умова реалізації
розробленої методики) передбачала ознайомлення студентів зі специфікою
методів ситуативного моделювання (їх сутністю та алгоритмом аналізу
створених на їх основі завдань) та заохочення здобувачів вищої освіти
науково-педагогічними працівниками до актичної самостійної та аудиторної
роботи.
Таким чином, на констатувальному етапі педагогічного експерименту
було дотримано усі педагогічні умови реалізації розробленої мтеодики. Після
чого відбулося впровадження створених нами засобів ситуативного
моделювання в підготовку студентів ЕГ.
З

метою конкретизації

експериментальній

групі,

змін,

розглянемо

яких

зазнав

декілька

освітній

прикладів

процес

в

завдань

із

використанням методів ситуативного моделювання, які пропонувалися
студентам.
В межах вивчення розділу «Гірничі роботи» студенти отримували для
вирішення ситуаційні задачі, одну з яких наведено нижче. «Ви – геолог І
категорії на підприємстві «Інвестшахтвугілля» і наразі працюєте над
проектуванням майбутньої гірничої виробки – шахтного стовбуру круглого
перетину. Гірнича виробка має слугувати для експлуатації родовища
протягом чотирьох років, для даної ділянки характерний сильний
водоприток.

Гірнича

виробка

не

має

чіткої

інфраструктури

для

обслуговування, проте відомо, що за 10 км розміщено деревообробний завод.
Тож Вам необхідно обрати тип кріплення виробки, оптимальний матеріал та
визначити перелік можливих допоміжних робіт для підвищення якості
кріплення.

Обґрунтуйте

аргументів» [128, с. 12].

власну

думку

якомога

більшою

кількістю
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Робота проводилася в трьох командах – з окремим завданням для
кожної (типовим за структурою, проте з різними даними). Завдання мали
однаковий рівень складності, аби уникнути нерівних умов і зберегти дух
суперництва. Кожна команда протягом 15 хвилин в аудиторії опрацьовувала
отримане завдання, після чого її капітан виступав із доповіддю. З кожної
команди обиралися по одному експерту, які не брали участь в командному
обговоренні та виступі, проте в підсумку вони мали проаналізувати та
оцінити запропоновані командами варіанти вирішення завдань. Відповідь
кожної команди уважно аналізувалася не лише експертами, однак й
учасниками команд-суперниць, які могли ставити питання або спростовувати
висунуті пропозиції. Після виступу та завершення обговорення

власну

доповідь презентував капітан наступної команди. Протягом обговорення
учасники команди-доповідача також брали участь у дискусії, відстоюючи
власну точку зору.
Зауважимо, що в завдання було додатково введено зайві дані, які
ускладнювали процес його вирішення. Це змушувало студентів критично
аналізувати інформацію та творчо підходити до вирішення представленої
проблеми. Наприклад, близькість деревообробного заводу може бути одним
із критеріїв вибору саме дерев’яного кріплення, однак в деяких ситуаційних
задачах воно було недоцільним, через що студенти мали звернути на це
увагу і наголосити на тому, що вибір матеріалу для кріплення, перш за все,
залежить від геологічних умов, в яких знаходиться гірнича виробка.
Серед завдань, які передбачали не лише аналіз ситуації, однак
проведення додаткових розрахунків як приклад представимо наступне. «Для
безпечного проведення вибухових робіт з використанням зовнішнього заряду
на гірничому підприємстві «Шерл» геологом І. Петриком визначено відстань
дії повітряної ударної хвилі на людину. За розрахунками геолога (за умови,
що маса вибухівки мала складати 27 кг) безпечною була відстань 45 метрів
від епіцентру вибуху. Поясніть логіку розрахунків І. Петрика. Чи вважаєте
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Ви правильним значення розрахованої відстані дії повітряної ударної хвилі
на людину? Поясніть та обґрунтуйте свою думку» [128, с. 18].
Представлене завдання виконувалося кожним студентом самостійно,
після чого в межах колективного обговорення студенти порівнювали власні
відповіді. Дане завдання також мало ускладнення: наведені розрахунки були
правильними, проте не відповідали вимогам правил техніки безпеки. Тому
саме формулювання студентами останньої тези мало стати ключовим у їх
відповіді. Таким чином, робота над завданням сприяла формуванню не лише
навичок ведення розрахунків, проте розвитку аналітичної компетентності.
Ділова гра у вигляді конференції гетерогенних груп була проведена на
навчальному матеріалі, який стосувався видів механічного обертального
буріння: «Для проведення розвідувальних робіт на ділянці «Акимівська»
відповідно

до

геолого-технічного

наряду

планувалося

пробурити

свердловину до глибини 178 м. Відбір керну необхідно було здійснити по
пласту,

що

залягав

на

глибині

156 – 178

м.

Працівники

відділу

геологорозвідки твердих корисних копалин запропонували використати
роторне буріння, а працівники відділу розвідки підземних вод – колонкове,
через що виникла суперечка стосовно вибору відповідного способу буріння.
Роботи не можуть бути проведені, доки працівники чітко не визначать в ГТН
необхідний вид буріння» [128, с. 38]. Конференція гетерогенних груп
передбачала поділ студентів на дві команди працівників кожного з відділів та
проходила шляхом колективної дискусії. Мета завдання полягала не лише в
актуалізації знань студентів щодо видів буріння та їх залежності від цілей
геологорозвідувальних робіт, однак розвитку комунікативної компетентності
завдяки їх участі в колективному обговоренні.
Під час вивчення розділу «Бурові роботи» студенти окремо один від
одного опрацьовували наступне завдання, обговорення результатів роботи
над котрим проходило у вигляді дискусії.
«У процесі шнекового буріння «на викід» свердловини № 12 на ділянці
«Левенцівська» було пройдено три рейси. Рейс 1 – від 0 до 1 метра (ґрунтово-
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рослинний шар, на 0,5 м почався шар жовтого супіску). Рейс 2 – від 1 до 2,5
метрів (шар жовтого супіску; на 1,8 м почався шар важких суглинків). Рейс 3
– від 2,5 до 4,5 метрів (шар важких суглинків; на 3,8 м почався шар вапняків).
За результатами буріння геологом О. Слинько складено журнал пошарового
опису порід. Проаналізуйте представлений документ. Чи погоджуєтеся Ви із
таким заповненням журналу? Яких помилок припустився геолог? На основі
наявних даних складіть журнали порейсового та пошарового опису порід для
свердловини № 12» [128, с. 28]. Уточнимо, що зразок згаданого у завданні
журналу пошарового опису порід обов’язково був поданий студентам.
Попередньо складений нами він містив низку неточностей в розрахунках та
оформленні. Його ґрунтовний аналіз сприяв кращому розумінню студентами
алгоритму та вимог до ведення геологічної документації, типових помилок,
яких можуть допускатися геологи, та вчив критично аналізувати інформацію.
Як приклад кейсу наведемо наступне завдання. «Київською геологорозвідувальною експедицією в травні поточного року було пробурено
свердловину для питного водопостачання. Покрівлю водоносного горизонту
було розкрито на глибині 52 м, а підошва залягала на глибині 74 м.
Статичний рівень води сягав позначки 52 м, а для відкачки води було
використано

погружний

насос,

оскільки

водоносний

горизонт

був

безнапірним. Загальна глибина буріння під свердловину становила 64 м (52
метри – для розкриття водоносного горизонту, 2 метри – для розміщення
погружного насосу, 8 метрів та 2 метри – для фільтра та відстійника
відповідно). Після 10 годин експлуатації динамічний рівень води в
свердловині

встановився на позначці 57 м. Через наступні 3 години

погружний насос вийшов з ладу» [128, с. 42]. З текстом кейсу студенти мали
ознайомитися самостійно, а також самостійно

знайти

відповіді

на

представлені в ньому питання, що стосувалися пошуку причин аварії,
виявлення зв’язку між пошкодженнями насосу та різницями динамічного та
статичного рівнів води в свердловині. Також студенти аналізували загальну
конструкцію

свердловини

та

мали

запропонувати

власний

варіант
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необхідного обладнання для відкачування підземних вод з метою запобігання
аварійних ситуацій в майбутньому. Усі відповіді занотовувалися студентами
в чернетках, які слугували їм опорою під час колективного обговорення.
Даний кейс використовувався для перевірки знань щодо методики
проектування свердловин, а також розвитку навичок роботи з інформацією.
Класична ситуаційна задача опрацьовувалася студентами при вивченні
теми «Ліквідація аварій при бурінні». Студенти самостійно в аудиторії
опрацьовували матеріал, після чого представляли власні відповіді та
обговорювали їх. Наприклад: «Під час буріння свердловини приватною
компанією «Аквасвіт» відбувся прихват бурильних труб. Оскільки Ви
працюєте інженером-геологом в даній компанії змоделюйте Ваші дії задля
усунення проблеми, що виникла. Обґрунтуйте логіку власних дій. Які
інструменти Ви використаєте для вирішення проблеми?» [128, с. 70].
Наведемо приклад також рольової гри, до якої було залучено студентів
при вивченні навчального матеріалу, який стосувався аварій та їх уникнення
на виробництві. На підготовчому етапі в аудиторії студенти у випадковому
порядку отримували ролі «комісії з розслідування аварії», а саме: бурового
майстра, його помічника, геолога І категорії для контролю за буровими
роботами, геофізика та геолога-автор ГТН (геолого-технічного наряду).
Ділова гра мала наступний зміст: «17 квітня поточного року
співробітниками ХКГРП проводилися бурові роботи в с. Тростянець
Вінницької області. В якості бурового агрегату було використано УРБ-3АМ.
Під час буріння свердловини на інтервалі 56 – 68 м (буріння під кондуктор
діаметром 59 мм) відбувся прихват бурового інструменту – колони
бурильних труб із шарошечним долотом в якості породоруйнівного
інструменту, через що довелося зупинити бурові роботи та ліквідувати
аварію. За 2 години аварія була ліквідована, проте через виникнення даної
ситуації в камеральних умовах була створена комісія з розслідування її
причин. На засідання комісії були запрошені буровий майстер та його
помічник для доповіді про технологію ліквідації аварії, геолог з відбору проб,
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аби висвітлити його роль у проведених заходах. Також був запрошений
геолог, який складав геолого-технічний наряд для повторної перевірки
розробленої конструкції свердловини. Окрім названих, на засідання було
викликано геофізика, який на буровій для проведення досліджень був
забезпечений приладом для радіопросвічування свердловини із діаметром
48 мм.
В процесі розгляду відповідної документації

встановлено наступні

дані: під час буріння доцільно було використовувати промивочну рідину з
нормальними параметрами. Із нотаток геолога на буровій стало відомо, що
густина промивочної рідини становила 4,45 г/см3, а показання візкозиметру
становили 38 секунд. Кондуктор свердловини був укріплений обсадними
трубами із зовнішнім діаметром 57 мм і внутрішнім діаметром ніпеля –
46 мм. Діаметр останнього (третього) інтервалу, звідки планувалося відібрати
керн та провести геофізичні дослідження, складав 46 мм. Наразі комісія має
заслухати звіти свідків аварії та виявити її причини та можливі шляхи
запобігання в майбутньому, а також причини відсутності даних геофізичних
досліджень зі свердловини» [128, с. 70 – 71]». Студенти самостійно
опрацьовували текст ділової гри та готувалися до відповіді згідно з
отриманою роллю. Ключовим у даному завданні було максимально детально
познайомити студента зі специфікою роботи майбутніх геологів на різних
посадах, посприяти розвитку комунікативних навичок, умінь швидко
аналізувати ситуацію, приймати рішення та брати на себе відповідальність за
них.
Зауважимо, що часові обмеження аудиторної роботи (визначена
навчальним планом кількість практичних занять) зумовили потребу у
додатковій самостійній підготовці студентів. Наприклад, деякі з поданих
студентам кейси та ситуаційні задачі опрацьовувалися здобувачами вищої
освіти напередодні практичного заняття, аби в аудиторії одразу перейти до
обговорення. Також на самостійне опрацювання виносився навчальний
матеріал, володіння яким було обов’язковим для ефективної роботи над
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засобами ситуативного моделювання. Так, кожне практичне завдання
містило перелік питань, на які студенти мали знайти відповідь самостійно в
процесі підготовки до заняття в позааудиторний час. Наведені питання були
використані науково-педагогічними працівниками для перевірки якості
самостійної роботи студентів. Подібне усне опитування проводилося на
початку кожного практичного заняття. У випадку, коли студенти мали певні
утруднення з опануванням матеріалу, науково-педагогічний працівник
приділяв додатковий час його розгляду.
Таким чином, на даному етапі дослідження було сформовано
експериментальну та контрольну групи, статистично доведено їх тотожність
та можливість подальшого порівняння, визначено початкові рівні якості
професійної підготовки студентів за трьома критеріями. Заключним етапом
дослідження стала реалізація методики ситуативного моделювання в
освітньому процесі із попереднім дотриманням педагогічних умов її
впровадження.
Подальшу увагу приділено аналізу результатів експериментального
етапу дослідження, а саме формувального етапу педагогічного експерименту,
представленому в пункті 3.2.
3.2 Аналіз результатів експериментального етапу дослідження
Формувальний

етап

педагогічного

експерименту

завершився

підсумковою перевіркою якості професійної підготовки майбутніх геологів в
ЕГ та КГ за трьома критеріями. Підсумковий контроль здійснено на етапі
завершення вивчення навчальної дисципліни «Геологорозвідувальна справа»
окремо в контрольній та експериментальній групах, а його результати
порівнювалися з результатами вихідного контролю, який проводився в ЕГ та
КГ на початку формувального етапу експерименту.
Результати дослідження представлено в додатку Т та унаочнено на
рис. 3.3.
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Рис. 3.3 Якість професійної підготовки студентів ЕГ та КГ
після завершення експерименту (%)
Загальні результати проведеного підсумкового діагностування якості
професійної підготовки студентів ЕГ та КГ розглянемо детально відповідно
за кожним критерієм.
Діагностування рівня професійно-орієнтованої мотивації здійснено
аналогічно до проведеного на початку експерименту (авторська методика
Т. Дубовицької [73]). Його результати

після завершення формувального

етапу педагогічного експерименту представлено в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Рівні професійно-орієнтованої мотивації студентів ЕГ та КГ
після завершення педагогічного експерименту
Рівень професійноорієнтованої
мотивації

ЕГ

КГ

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький

5

9,3

10

16,7

Середній

12

22,2

24

40

Високий

37

68,5

26

43,3
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Аналіз результатів дослідження виявив загальну позитивну динаміку
підвищення рівня професійно-орієнтованої мотивації студентів контрольної
та експериментальної груп. Однак, характер її динаміки для КГ та ЕГ мав
суттєві відмінності. Так, в експериментальній групі частка студентів, які
мали низький рівень, зменшилася на 14,7 % (з 24 % до 9,3 %); так само на
14,8 % зменшилася частка студентів із середнім рівнем (з 37 % до 22,2 %); в
той час як суттєво зросла частка студентів із високим рівнем професійноорієнтованої мотивації – на 29,5 % (з 39 % до 68,5 %).
Для контрольної групи результати дослідження мали наступний
розподіл: на 3,3 % скоротилася частка студентів із низьким рівнем
професійно-орієнтованої мотивації (з 20 % до 16,7 %); кількість студентів із
середнім рівнем зросла на 1,7 % (з 38,3 % до 40 %); аналогічно несуттєво
збільшилася чисельність студентів із високим рівнем – на 1,6 % (з 41,7 % до
43,3 %).
Порівняння

динаміки

рівнів

професійно-орієнтованої

мотивації

студентів експериментальної та контрольної груп (до та після експерименту)
представлено на рис. 3.4.
68,5

37

39

24

38,3
22,2

41,7

20

9,3

ЕГ (до)

ЕГ (після)

Низький

КГ (до)

Середній

40

43,3

16,7

КГ (після)
Високий

Рис. 3.4 Динаміка рівнів професійно-орієнтованої мотивації
в ЕГ та КГ до та після експерименту (%) [137, с. 83]
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Отже, частка студентів з низьким рівнем в ЕГ зменшилася на 14,7 %, в
КГ – лише на 3,3 %. Тобто експериментальна група показала на 11,4 % кращі
результати. Частка студентів ЕГ із середнім рівнем зменшилася на 14,8 %,
однак в КГ вона зросла на 1,7 %. Проте, ми не можемо констатувати кращі
результати в КГ, оскільки частка студентів ЕГ, які мали високий рівень,
зросла на 29,5 %, в той час як в КГ – на 1,6 % (різниця між приростом
показника в ЕГ та КГ становила 27,9 %).
Отримані результати дали підстави визначити наступну закономірність
для обох груп: у студентів ЕГ зросла мотивація та зацікавленість в обраній
професії, що позитивно вплинуло на рівень їх професійно-орієнтованої
мотивації, підвищивши останню з низького на середній та з середнього на
високий рівні (через що кількість студентів ЕГ з середнім рівнем дещо
знизилася), в той час як динаміка росту рівня професійно-орієнтованої
мотивації студентів КГ зазнала незначних змін.
З використанням MS Excel розраховано середні значення рівня
професійно-орієнтованої мотивації студентів ЕГ та КГ (за рахунок
визначення середніх величин рівня професійної спрямованості).
Так, для ЕГ середнє узагальнене значення рівня професійної
спрямованості збільшилося з 10,5 балів (середній рівень професійноорієнтованої мотивації) до 12,9 бали, що наближається до високого рівня.
Узагальнений рівень професійної спрямованості студентів КГ зріс менш
суттєво: з 10,8 бали на початку експерименту до 10,9 бали наприкінці, що
загалом відповідало середньому рівню професійно-орієнтованої мотивації.
Для
здійснено

перевірки
порівняння

статистичної
контрольної

значущості
та

отриманих

експериментальної

результатів
груп

за

параметричним критерієм Стьюдента, із використанням формул 3.1 та 3.2.
Так, на першому кроці статистичної перевірки отриманих результатів
сформульовано дві гіпотези:
˗ Н0 (нульова гіпотеза) – ЕГ та КГ були подібними за рівнями
професійно-орієнтованої мотивації.
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˗ Н1 – ЕГ та КГ мали суттєві відмінності за рівнями професійноорієнтованої мотивації.
За формулою 3.1 обчислено значення tе:
te = |12,9 – 10,9| /

(10,47 / 54 + 23,95 / 60) = 2,6

Значення табличного критичного значення tтабл залежить від кількості
ступенів свободи (значення U), розрахованого нами за формулою 3.2:
U = 60 + 54 – 2 = 112
Для 112 ступенів свободи критичне значення tтабл при рівні значимості
0,05 становить 1,98 [300, с.179].
Отже, порівнявши tтабл та tе встановлено, що 2,6 > 1,98, тобто tе ≥ tтабл,
що дало підстави підтвердити альтернативну гіпотезу та зазначити, що з
вірогідністю в 95 %

ЕГ та КГ після завершення формувального етапу

педагогічного експерименту мали суттєві відмінності за рівнями професійноорієнтованої мотивації студентів.
Вищі показники якості професійної підготовки майбутніх геологів за
даним критерієм в експериментальній групі пов’язуємо саме з використанням
методики ситуативного моделювання. Педагогічний експеримент проводився
серед студентів 2 курсу, які ще не опанували усіх професійно-орієнтованих
дисциплін та уявлення яких про обраний фах можуть бути не досить чіткими
на цьому етапі навчання, що занурює студентів в стан невизначеності. Однак,
саме ділові ігри, кейси та ситуаційні задачі дають змогу більш наочно
ознайомити їх зі специфікою обраного фаху та сформувати позитивне
ставлення до професії на прикладі цікавих виробничих ситуацій.
Для визначення коефіцієнта засвоєння знань (показник рівня засвоєння
знань) та коефіцієнта сформованості умінь (показник рівня сформованості
умінь) аналогічно із проведеним в пункті 3.1 діагностуванням використано
авторські професійно-орієнтовані завдання. Вони дали змогу перевірити
досягнення майбутніми геологами запланованих результатів навчання з
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дисципліни «Геологорозвідувальна справа» (див. додаток С), оскільки саме в
її межах перевірялася дієвість розробленої нами методики.
Результати дослідження якості професійної підготовки студентів
контрольної та

експериментальної груп за рівнем засвоєння знань після

завершення формувального етапу педагогічного експерименту узагальнено в
таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Якість професійної підготовки студентів ЕГ та КГ за рівнем засвоєння
знань після завершення педагогічного експерименту
Рівень засвоєння
знань

ЕГ

КГ

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький

8

14,8

23

38,3

Середній

18

33,3

21

35

Високий

28

51,9

16

26,7

Порівняння рівнів засвоєння знань у студентів експериментальної та
контрольної груп до та після експерименту представлено на рис. 3.5.

90,7

83,3
51,9
38,3 35

33,3
14,8

7,4

0

1,9
ЕГ(до)

ЕГ (після)
НИЗЬКИЙ

26,7

16,7

КГ(до)
СЕРЕДНІЙ

КГ (після)

ВИСОКИЙ

Рис. 3.5 Динаміка рівнів засвоєння знань в ЕГ та КГ
до та після експерименту (%) [137, с. 83]
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Аналіз результатів дослідження виявив загальну позитивну динаміку
підвищення

рівня

засвоєння

знань

у

студентів

контрольної

та

експериментальної групи. Однак, характер динаміки для КГ та ЕГ мав суттєві
відмінності.
Так, в експериментальній групі частка студентів, які мали низький
рівень засвоєння знань зменшилася на 75,9 % (з 90,7 % до 14,8 %); на 25,9 %
зросла частка студентів із середнім рівнем (з 7,4 % до 33,3 %); та суттєво
зросла частка студентів із високим рівнем – на 50 % (з 1,9 % до 51,9 %).
Для контрольної групи результати дослідження мали наступний
розподіл: на 45 % зменшилася частка студентів з низьким рівнем засвоєння
знань (від 83,3 % до 38,3 %); частка студентів із середнім рівнем зросла на
18,3 % (з 16,7 % до 35 %); аналогічно суттєво збільшилася частка студентів із
високим рівнем засвоєння знань – на 26,7 % (з 0 % до 26,7 %).
Розглянемо динаміку зміни рівнів засвоєння знань в ЕГ та КГ.
Встановлено, що частка студентів експериментальної групи з низьким рівнем
засвоєння знань зменшилася на 75,9 %, в той час як для КГ даний показник
становив 45 %. Таким чином, використання методики ситуативного
моделювання дозволило на 30,9 % (в порівнянні з контрольною групою)
зменшити чисельність студентів в ЕГ з низьким рівнем засвоєння знань.
Частка

студентів

експериментальної

групи

з

середнім

рівнем

збільшилася на 25,9 % проти 18,3 %, на які зросла чисельність студентів з
середнім рівнем в КГ. Отже, приріст в ЕГ в порівнянні з КГ становив 7,6 %.
Частка студентів експериментальної групи з високим рівнем зросла на
50 %, для контрольної групи даний показник складав 26,7 %. Отже,
використана в підготовці експериментальної групи методика сприяла
збільшенню частки студентів з високим рівнем засвоєння знань на 23,3 % (в
порівнянні з результатами контрольної групи). Це дало підстави визначити
розроблену нами методику ситуативного моделювання як доцільну та дієву в
професійній підготовці майбутніх геологів.
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Надалі, було розраховано середні значення якості професійної
підготовки студентів контрольної та експериментальної груп за рівнем
засвоєння знань (шляхом визначення середніх величин коефіцієнта засвоєння
знань). Для ЕГ середнє узагальнене значення коефіцієнта засвоєння знань
збільшилося з 0,42 (до експерименту) до 0,8 (після його завершення), що
свідчить про приріст (на 0,38) досліджуваного показника та загальне
підвищення рівня засвоєння знань від низького до середнього. Узагальнене
значення коефіцієнта засвоєння знань студентів КГ зросло з 0,46 на початку
експерименту до 0,68 наприкінці, що також свідчить про підвищення рівня
засвоєння знань у студентів від низького до середнього (приріст на 0,22).
Проте приріст показника в експериментальній групі є більш суттєвим.
Для

перевірки

здійснено

порівняння

статистичної
контрольної

значущості
та

отриманих

експериментальної

результатів
груп

за

параметричним критерієм t, за допомогою формул 3.1 та 3.2.
Для порівняння двох груп сформульовані гіпотези мали наступний
вигляд: Н0 (нульова гіпотеза) – ЕГ та КГ були подібними за рівнями
засвоєння знань; Н1 – ЕГ та КГ мали суттєві відмінності за рівнями засвоєння
знань.
За формулою 3.1 обчислено значення tе:
te = |0,8 – 0,68| /

(0,03 / 54 + 0,02 / 60) = 4,0

З попередніх розрахунків відомо, що для даного дослідження U = 112, а
критичне значення tтабл при рівні значущості 0,05 становить 1,98 [300, с. 179].
Отже, порівнявши tтабл та tе, констатуємо: 4,0 > 1,98, тобто tе ≥ tтабл. Тим
самим підтверджено альтернативну гіпотезу, і з вірогідністю в 95 %
експериментальна та контрольна група мали суттєві відмінності за рівнем
засвоєння знань.
Таким

чином,

отримано

висновок,

що

розроблена

методика

ситуативного моделювання мала більшу дієвість для формування знань у
майбутніх геологів в порівнянні з традиційною методикою навчання.
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Результати дослідження якості професійної підготовки студентів
контрольної та експериментальної груп за рівнем сформованості умінь після
завершення формувального етапу педагогічного експерименту узагальнено в
таблиці 3.9.
Таблиця 3.9
Рівні сформованості умінь студентів ЕГ та КГ після завершення
педагогічного експерименту
Рівень сформованості
умінь

ЕГ

КГ

(осіб)

(%)

(осіб)

(%)

Низький

9

16,7

26

43,3

Середній

29

53,7

25

41,7

Високий

16

29,6

9

15

Аналіз результатів дослідження виявив загальну позитивну динаміку
підвищення якості професійної підготовки студентів контрольної та
експериментальної групи за рівнем сформованості умінь. Однак, характер
динаміки для КГ та ЕГ мав суттєві відмінності (рис. 3.6).
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Рис. 3.6 Динаміка рівнів сформованості умінь в ЕГ та КГ
до та після експерименту (%) [137, с. 84]
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Так, в експериментальній групі частка студентів, які мали низький
рівень сформованості умінь зменшилася на 83,3 % (зі 100 % до 16,7 %); на
53,7 % зросла частка студентів із середнім рівнем та з високим рівнем – на
29,6 %.
Для контрольної групи результати дослідження мали наступний
розподіл: на 56,7 % зменшилася частка студентів з низьким рівнем
сформованості умінь (від 100 % до 43,3 %); частка студентів із середнім
рівнем збільшилася на 41,7 %, та на 15 % збільшилася частка студентів з
високим рівнем.
Розглянемо динаміку зміни якості професійної підготовки студентів ЕГ
та КГ за рівнем сформованості умінь.
Так, частка студентів експериментальної групи з низьким рівнем
скоротилася на 83,3 %, що відповідає 56,7 % студентів контрольної групи.
Таким чином, різниця між показниками КГ та ЕГ становить 26,6 % на
користь ЕГ. Тобто застосування методики ситуативного моделювання
сприяло підвищенню рівня сформованості умінь студентів (в порівнянні з
контрольною групою).
Частка студентів ЕГ із середнім рівнем збільшилася на 53,7 % в
порівнянні

з

КГ

(на

41,7 %),

тобто

позитивна

динаміка

для

експериментальної групи на 12 % більша за результати контрольної групи.
Частка студентів ЕГ із високим рівнем сформованості умінь зросла на
29,6 %, для студентів КГ даний показник становив 15 %. Отже, частка
студентів з високим рівнем в експериментальній групі на 14,6 % більша, ніж
у контрольній.
Розглянемо

розраховані

середні

значення

якості

професійної

підготовки студентів контрольної та експериментальної груп за рівнем
сформованості умінь (шляхом визначення середніх величин коефіцієнта
сформованості умінь).
Для ЕГ середнє узагальнене значення коефіцієнта сформованості умінь
збільшилося з 0,2 (до експерименту) до 0,7 (після його завершення), що
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свідчить про приріст досліджуваного показника (на 0,5) та загальне
підвищення рівня якості професійної підготовки студентів (за рівнем
сформованості умінь) від низького до середнього.
Узагальнене значення коефіцієнта сформованості умінь студентів КГ
зросло з 0,18 на початку експерименту до 0,53 наприкінці, проте не
дивлячись на приріст показника (на 0,35) дані результати вказують на
загальний низький рівень якості професійної підготовки майбутніх геологів
(за рівнем сформованості умінь) як до, так і після опанування навчальної
дисципліни.
Для
здійснено

перевірки
порівняння

статистичної
контрольної

значущості
та

отриманих

результатів

експериментальної

груп

за

параметричним критерієм Стьюдента, за допомогою формул 3.1 та 3.2.
Для порівняння двох груп сформульовані гіпотези мали наступний
вигляд:
˗ Н0 (нульова гіпотеза) – ЕГ та КГ були подібними за рівнем
сформованості умінь.
˗ Н1 – ЕГ та КГ мали суттєві відмінності за рівнем сформованості
умінь.
За формулою 3.1 розраховано значення tе:
te = |0,7 – 0,53| / (0,03 / 54 + 0,06 / 60) = 4,25
)
З попередніх
обчислень відомо, що для U = 112 табличне критичне
значення tтабл при рівні значущості 0,05 становить 1,98 [300, с. 179].
Отже, порівнявши tтабл та tе констатуємо, що 4,25 > 1,98, тобто tе ≥ tтабл.
Це дало підстави підтвердити альтернативну гіпотезу та зазначити, що з
достовірністю в 95 % експериментальна та контрольна групи мали суттєві
відмінності за рівнями сформованості умінь у студентів.
Здійснений аналіз результатів педагогічного експерименту дав змогу
дійти висновку, що розроблена методика ситуативного моделювання мала
більшу дієвість при формуванні вмінь у майбутніх геологів в порівнянні з
традиційною методикою навчання.
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Результати проведеного дослідження узагальнено в табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Стан якості професійної підготовки майбутніх геологів в ЕГ та КГ
після проведення експерименту

орієнтованої мотивації

Середній

Високий

Низький

рівень

рівень

рівень

рівень

рівень

рівень

5 осіб

12осіб

37 осіб

10 осіб

24 особи

26 осіб

(9,3%)

(22,2%)

(68,5%)

(16,7%)

(40%)

(43,3%)

Середній Високий

tе > tтабл = 2,6 >1,98
8 осіб

18 осіб

28 осіб

23 особи

21 особа

16 осіб

(14,8%)

(33,3%)

(51,9%)

(38,3%)

(35%)

(26,7%)

знань

Аналіз

КГ (60 осіб)

Низький

tе > tтабл = 4,0 >1,98

9 осіб

29 осіб

16 осіб

26 осіб

25 осіб

9 осіб

(16,7%)

(53,7%)

(29,6%)

(43,3%)

(41,7%)

(15%)

умінь

Рівень засвоєння
Рівень сформованості

Критерії

Рівень професійно-

ЕГ (54 особи)

tе > tтабл = 4,25 >1,98

результатів

педагогічного

експерименту

для

кращого

унаочнення представлено в табл. 3.11, де: «*» – різниця між приростом
показника в ЕГ та КГ; «-» – зменшення показника; «+» – збільшення
показника.
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Таблиця 3.11
Динаміка якості професійної підготовки студентів експериментальної
та контрольної груп після проведення педагогічного експерименту (%)

39

68,5

+29,5

КГ

41,7

43,3

+1,6

35

+18,3

1,9

51,9

+50

0

26,7

+26,7

100

43,3

-56,7

0

53,7

+53,7

0

41,7

+41,7

0

29,6

+29,6

0

15

+15

ΔЕГ-ΔКГ

ЕГ

16,7

-83,3

+26,6

+1,7

+25,9

16,7

+12

40

33,3

100

+14,6

38,3

7,4

Динаміка

КГ

-45

Після

-14,8

38,3

До

22,2

83,3

ΔЕГ-ΔКГ

37

-75,9

+30,9

ЕГ

14,8

+7,6

-3,3

90,7

Рівень
сформованості умінь
(%)

+23,3

16,7

Динаміка

20

Після

КГ

Рівень засвоєння
знань (%)

До

-14,7

ΔЕГ-ΔКГ *

9,3

+11,4

Динаміка

24

-13,1

Після

ЕГ

+27,9

До

Рівень професійноорієнтованої
мотивації (%)

Тип групи

Високий

Середній

Низький

Рівні якості професійної
підготовки

Критерії оцінювання якості професійної підготовки

Наголосимо, що реалізація методики ситуативного моделювання в
освітньому процесі (для перевірки її дієвості) фактично здійснена в трьох
експериментальних групах з двох закладів вищої освіти. Для кращої
наочності одержані результати було об’єднано та проаналізовано як
результати однієї експериментальної групи. Проте для додаткової перевірки
гіпотези дослідження видається доречним провести статистичне порівняння
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кожної з трьох експериментальних груп з контрольною. Це дасть змогу
довести, що підвищення рівня якості професійної підготовки майбутніх
геологів в ЕГ є результатом саме впровадження методики ситуативного
моделювання, а не інших факторів, і є характерним для кожної окремої
експериментальної групи. Для виконання окресленого завдання було
висунуто дві гіпотези: Н0 (нульова гіпотеза) – групи були подібними за
рівнем професійно-орієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем
сформованості умінь; Н1 – групи мали суттєві відмінності за рівнем
професійно-орієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем
сформованості умінь.
Аналогічно до здійснених в пункті 3.1 розрахунків, користуючись
формулами 3.1 та 3.2, обчислено te (емпіричне значення критерію Стьюдента)
та U (кількість ступенів свободи). Отримані значення te подано в табл. 3.12.
Оскільки порівняння груп здійснено за кожним критерієм окремо, в комірках
таблиці через похилу риску наведено значення tе відповідно за рівнем
професійно-орієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем
сформованості умінь.
Таблиця 3.12
Результати статистичного порівняння експериментальних груп з
контрольною після завершення педагогічного експерименту
Шифр

ЕГ1

ЕГ2

ЕГ3

2,2 / 3,0 / 3,0

2,17 / 4,3 / 4,25

2,53 / 2,17 / 4,8

групи
КГ

Кількість ступенів свободи для порівняння груп коливалася в межах від
68 до 81, тобто значення tтабл при рівні значущості 0,05 становили від 1,98 до
2,01 [300, с. 179]. Додамо, що всі розраховані і подані в табл. 3.12 значення tе,
були

більшими

за

критичне

tтабл.

Одержані

результати

засвідчили

підтвердження гіпотези Н1,тобто з точністю вимірів 95 % було доведено, що
групи суттєво відрізнялися за перерахованими критеріями.
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Таким

чином, проведені

розрахунки

дали

підстави

визначити

результати експериментальної групи кращими, ніж в контрольній групі, та
підтвердити висунуту на початку дослідження гіпотезу, що в контексті
компетентністного
освітнього

та

студентоцентрованого

процесу

і

потреби

підходів

держави

в

до

організації

кваліфікованих

конкурентоспроможних фахівцях впровадження в освітній процес методики
ситуативного моделювання сприятиме підвищенню якості професійної
підготовки майбутніх геологів.
Висновки до третього розділу
1. Для

проведення

дослідження

обрано

експериментальну

та

контрольну групи студентів загальною чисельністю 114 осіб. Здійснено
вихідний контроль якості професійної підготовки студентів ЕГ та КГ (за
рівнем професійно-орієнтованої мотивації, рівнем засвоєння знань та рівнем
сформованості умінь) за допомогою таких показників як рівень професійної
спрямованості, коефіцієнт засвоєння знань та коефіцієнт сформованості
умінь. Рівень професійної спрямованості студентів визначався за методикою
Т. Дубовицької, коефіцієнт засвоєння знань та коефіцієнт сформованості
умінь – шляхом опитування студентів контрольної та експериментальної
груп із застосуванням розроблених нами професійно-орієнтованих завдань.
На початку формувального етапу педагогічного експерименту для
студентів як експериментальної, так і контрольної груп загалом були
характерні середній рівень професійно-орієнтованої мотивації та низькі рівні
засвоєння знань та сформованості умінь.
Загалом результати дослідження виявили тотожність ЕГ та КГ, що
було додатково підтверджено в ході статистичної перевірки даних з
використанням критерію t (критерію Стьюдента). Оскільки tе < tтабл для
результатів за кожним критерієм, з достовірністю 95 % було доведено
подібність груп, що дало змогу

залучити їх до подальшої участі у

формувальному етапі педагогічного експерименту.
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3. Визначені в пункті 2.4 педагогічні умови, дотримання яких сприяло
дієвості методики ситуативного моделювання в професійній підготовці
майбутніх геологів, реалізовано шляхом вибору дисципліни, в межах якої
проводилося дослідження («Геологорозвідувальна справа»), розроблення
методичного посібника (практикуму), що містив практичні завдання із
використанням ділових ігор, кейсів та ситуаційних задач («Гірничі роботи та
буріння в розвідці та експлуатації корисних копалин. Практикум» [128]) та
підготовки науково-педагогічних працівників та студентів до роботи над
подібними завданнями. Методику ситуативного моделювання реалізовано в
освітньому процесі студентів експериментальної групи, в той час як
підготовка студентів контрольної групи не зазнала змін і проходила із
використанням

традиційних

методів

навчання

(пояснювально-

ілюстративних).
4.

Завершальним

кроком

формувального

етапу

педагогічного

експерименту став підсумковий контроль навчальних досягнень студентів ЕГ
та КГ, результати якого виявили більш високий рівень якості професійної
підготовки у студентів експериментальної групи в порівнянні зі студентами
контрольної. Так для студентів обох груп після завершення формувального
етапу експерименту загалом були характерні середні рівні професійноорієнтованої мотивації та засвоєння знань. Однак середні значення
показників за кожним із критеріїв (рівень професійної спрямованості та
коефіцієнт

засвоєння

знань

відповідно)

більш

суттєво

зросли

в

експериментальній групі. Рівень сформованості умінь зріс лише в
експериментальній групі з низького до середнього, в той час в контрольній
групі підвищення рівня не зафіксовано. Достовірність отриманих результатів
перевірено за критерієм Стьюдента. Статистична перевірка даних виявила,
що tе

> tтабл, тобто результати формувального

етапу педагогічного

експерименту мали не випадковий характер і суттєво відрізнялися для двох
груп з достовірністю 95 % за кожним критерієм.
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Одержані результати дали підстави підтвердити основну та додаткову
робочу гіпотези дослідження та означити розроблену методику ситуативного
моделювання дієвою в підготовці майбутніх геологів.
5. Основні результати дослідження опубліковано у працях дисертанта
[127; 128; 132; 137; 142].

186
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано
новий підхід до вирішення наукового завдання – професійної підготовки
майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного
моделювання.

Результати

проведеного

педагогічного

дослідження

підтвердили його гіпотезу та створили підстави для формулювання
наступних висновків і рекомендацій щодо їх наукового та практичного
використання:
1. Проаналізовано наукові праці з проблеми професійної підготовки
майбутніх геологів, зокрема із застосуванням ситуативного моделювання, що
дало підстави констатувати недостатню розробленість вказаної проблеми.
Аналіз нормативних документів виявив, що успішність реалізації
майбутнього геолога забезпечується його готовністю до професійної
діяльності, яка проявляється у сформованості загальних та фахових
компетентностей. Встановлено, що їх розвитку сприятиме застосування
ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх геологів.
Отриманий

висновок

обумовив

визначення

подальших

напрямів

дослідження.
2. Здійснено

конкретизацію

основних

понять

дисертаційного

дослідження. На підставі детального розгляду сутності методів ситуативного
моделювання,

висвітлення

характерних

рис

професійної

підготовки

майбутніх геологів поняття «ситуативне моделювання в професійній
підготовці майбутніх геологів» конкретизовано як сукупність інтерактивних
методів навчання (ділові ігри, ситуаційні задачі та кейси, що відтворюють
реальні та реально можливі виробничі ситуації), використання яких сприяє
формуванню у майбутніх геологів загальних та фахових компетентностей.
Розкрито

дидактичний

потенціал

ситуативного

моделювання

в

професійній підготовці майбутніх геологів, який полягає в можливості
набуття ними в межах навчальної аудиторії досвіду роботи, максимально
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наближеного до реальних виробничих умов, сприянні розвитку критичного
мислення,

самостійності,

креативності

та

готовності

до

майбутньої

професійної діяльності. Виявлено, що різноманіття методів ситуативного
моделювання

наділяє

науково-педагогічного

працівника

значним

інструментарієм для забезпечення професійної підготовки майбутніх геологів
на високому рівні та сприяння досягненню студентом запланованих
результатів навчання.
Встановлено критерії (рівень професійно-орієнтованої мотивації,
рівень засвоєння знань, рівень сформованості умінь) та показники (рівень
професійної

спрямованості,

коефіцієнт

засвоєння

знань,

коефіцієнт

сформованості умінь) якості професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні.
3. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику ситуативного
моделювання у професійній підготовці майбутніх геологів як сукупність
наступних структурних елементів: вибір відповідних методів ситуативного
моделювання (залежно від цілей та запланованих результатів навчання,
змісту навчальної дисципліни, кількості студентів у групі, форми організації
освітнього процесу); розроблення та забезпечення освітнього процесу
навчально-методичним супроводом для впровадження методів ситуативного
моделювання в професійну підготовку майбутніх геологів; організація
позааудиторної та аудиторної роботи студентів.
4. Визначено педагогічні умови (наявність методичного супроводу для
забезпечення готовності науково-педагогічних працівників до реалізації
методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів; організація інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу з
метою формування готовності майбутніх геологів до опрацювання засобів
ситуативного моделювання; врахування характеру навчального матеріалу в
процесі реалізації методики ситуативного моделювання), дотримання яких
сприяло дієвості розробленої методики та її успішній реалізації в освітньому
процесі.
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5. Дієвість

методики

ситуативного

моделювання

в

професійній

підготовці майбутніх геологів на бакалаврському рівні експериментально
перевірено в природних умовах освітнього процесу.
Результати

формувального

етапу

педагогічного

експерименту

засвідчили, що завдяки реалізації методики ситуативного моделювання
частка студентів ЕГ з низьким рівнем професійно-орієнтованої мотивації
знизилася на 14,7 % проти 3,3 % студентів КГ. Частка студентів
експериментальної групи з середнім рівнем зменшилася на 14,8 %, а в КГ
зросла на 1,7 %. Частка студентів ЕГ з високим рівнем професійноорієнтованої мотивації зросла на 29,5 % проти 1,6 % в контрольній групі.
Частка студентів ЕГ з низьким рівнем засвоєння знань зменшилася на 75,9 %,
студентів КГ – на 45 %. Частка студентів ЕГ з середнім рівнем зросла на
25,9 % проти 18,3 % в контрольній групі. Частка студентів ЕГ, що мали
високий рівень засвоєння знань, зросла на 50 %, в той час як в КГ – на
26,7 %.

Низький

рівень

якості

професійної

підготовки

за

рівнем

сформованості умінь показали на 83,3 % студентів ЕГ менше (в порівнянні з
початковими значеннями), в той час як відповідне значення в КГ знизилося
на 56,7 %. Частка студентів ЕГ з середнім рівнем зросла на 53,7 % проти
41,7 % студентів КГ. Кількість студентів ЕГ з високим рівнем якості
професійної підготовки за рівнем сформованості умінь зросла на 29,6 %
проти 15 % в КГ.
Статистична перевірка результатів педагогічного експерименту (з
використанням критерію Стьюдента) підтвердила більш позитивну динаміку
підвищення

рівня

якості

професійної

підготовки

студентів

в

експериментальній групі в порівнянні з контрольною, що також дало
підстави констатувати дієвість розробленої методики.
Одержані

результати

свідчать

про

підтвердження

гіпотези

дослідження, виконання запланованих завдань та досягнення його мети, що
дало нам підстави для надання відповідних практичних рекомендацій
закладам вищої освіти:
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– на методичному рівні: враховувати результати дослідження при
створенні

навчально-методичного

забезпечення

процесу

підготовки

майбутніх геологів на бакалаврському рівні;
– на практичному рівні: використовувати розроблену методику
ситуативного моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх
геологів на бакалаврському рівні вищої освіти.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів розглянутої
проблеми. Перспективними

вважаємо

дослідження

світового

досвіду

професійної підготовки майбутніх геологів з метою його імплементації у
вітчизняну практику, а також пошук шляхів створення сприятливого
освітнього середовища для набуття майбутніми геологами досвіду діяльності
за фахом в процесі їх професійної підготовки.
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Додатки
Додаток А
Поняття «професійна підготовка» за визначенням науковців
№
з/п

Автор
визначення

1.

М. Бубнова
[31, с. 18]

2.

О. Андрусь
[5, с. 292 ]

3.

Л. Шульга та ін.
[337, с. 336]

4.

Є. Рапацевич
[245]

5.

Н. Ничкало
[203, с. 10]
(цитовано за
О. Андрусь
[5, с. 284])

Дефініція
«процес формування професійної компетенції, яка
разом з предметними знаннями включає в себе
психологічну та соціально-психологічну готовність
особистості до майбутньої діяльності»;
«організаційно-методичний процес формування у
студентів їх професійної компетентності, активної
життєвої позиції, внутрішньої культури, здатності до
продуктивного спілкування з навколишнім світом для
професійно-особистісної та соціальної реалізації,
навчання та самоосвіти упродовж життя»;
«педагогічний
процес
університетської
освіти,
результатом якого є формування та розвиток
професійної готовності майбутнього фахівця, що
проявляється у формах активності та визначає
здібності ставити перед собою професійні цілі,
обирати способи їх досягнення, здійснювати
самоконтроль за виконанням власних дій і
прогнозувати шляхи підвищення продуктивності
роботи у професійному напряму»;
«процес оволодіння знаннями, уміннями та навичками,
що дозволяють виконувати роботу в певній галузі»;
«процес, орієнтований на особистісний розвиток і
творчу самореалізацію кожного громадянина України,
формування поколінь, які навчаються впродовж життя,
розвивають цінності громадянського суспільства,
сприяють консолідації української нації та її інтеграції
в європейський та світовий простір».
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Додаток Б
Порівняльна таблиця семестрів, в яких викладаються нормативні геологічні
навчальні дисципліни у вітчизняних та зарубіжних ЗВО
Заклад вищої освіти

1,2

1

1,2

2

1

1,2

2.

Мінералогія
(з основами
кристалографії)
Структурна геологія
та геокартування
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1,2

1,2

1

-

3

2

3,4

3

3,4

4

-
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Гідрогеологія
Геоінформатика
Геофізичні методи
досліджень
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3

6

3

1
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6

6

3

8

7
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3
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3

3

Геологорозвідувальна
справа
Геоморфологія (з
основами
четвертинної геології)
Літологія (основи
літології)
Геотектоніка
Основи геохімії
Історична геологія
Регіональна геологія
(залежить від країни)
Геологія родовищ
корисних копалин
Економічна геологія
Палеонтологія
Стратиграфія
(загальна
стратиграфія)
Геологія нафти і газу

3

4

3

8

-

5

8

7

4

3

7

-

2

-

4

4

5

5

-

5

4

8

5

5
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-

-

8

5
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5,6

5

-

5

4

5

6

2

3
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2,4

3

7,8

7

5

5
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7

5

7,8

6,7
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-
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-

8

7

7

-
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-
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-
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4

-
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-

-
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6

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Московський держаний
університет ім.
М.В.Ломоносова
(Росія)

1,2

Університет Пеша
(Угорщина)

Загальна геологія
(геологія)

Донецький
НТУ
(напрям підготовки –
гірництво)

ННІ «Інститут геології»
КНУ імені Т.Шевченка

1.

Назва навчальної
дисципліни

Донецький
НТУ

Іркутський державний
університет (Росія)

Харківський національний
університет імені
В.Н.Каразіна

№
з/п
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Додаток В
Результати аналізу публікацій з проблеми модернізації геологічної освіти в
профільних періодичних виданнях України за 2005-2016 рр. та в журналі
«Вища освіта України» за 2011 – 2016 рр. (складено автором)
№
з/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Назва періодичного видання

Вісник Львівського
університету ім. І. Франка.
Серія геологічна.

Перелік статей
1. М. Павлунь «Деякі проблеми питання змісту підготовки
геологів-розшукачів на сучасному етапі» [216] – 2006 р.
2. П. Білоніжка, Л. Генералова «Полевые геологические
практики в системе высшего профессионального
образования» [22] – 2012 р.
3. А. Сіворонов та ін. «Друга навчальна геологічна
практика в Криму – важливий етап у підготовці
геологічних кадрів (до 60-річчя кримської практики)»
[274] – 2014 р.
4. О. Матковський, М. Павлунь «Про Міжнародну
конференцію «Роль вищих навчальних закладів у
розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету
Київського національного університету ім. Т. Шевченка)»
[179] – 2014р.
1. М. Опольський «Проблеми підготовки фахівців для
нафтогазової галузі України» [209] – 2005 р.

Науковий вісник ІваноФранківського національного
технічного університету нафти і
газу.
Науковий вісник національного
гірничого університету
(м. Дніпропетровськ)
Геолого-мінералогічний вісник
Криворізького національного
університету
Вісник Одеського
національного університету
Вісник Дніпропетровського
1. В. Манюк «Geological Heritage and Geoscience education
університету.
in Ukraine» [358] – 2015 р.
Серія геологія, географія
Вісник Київського
національного університету ім.
Т. Шевченка - Геологія
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету.
Серія гірничо-геологічна
Вісник Харківського
національного університету
ім.В.Н.Каразіна.
Серія «Геологія – Географія –
Екологія»
1. І. Сахневич
«Інтегрований
спецкурс
з
основ
медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх
«Вища освіта України»
фахівців технічних спеціальностей» [261]– 2012 р.
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Додаток Г
Результати аналізу публікацій з проблеми модернізації геологічної освіти в
періодичному виданні
«Известия высших учебных заведений. Геология и разведка»
за 2005 – 2016 рр. (складено автором)

–

–

№2
№2

1. В. Лисов и др. «О целесообразности сохранения перечня геологических
специальностей и квалификации «горный инженер» с пятилетним сроком
обучения» [159]
1. К. Трубецкой «Современные горные науки и проблемы подготовки горных
инженеров широкого профиля в области освоения георесурсов» [312]
1. В. Лисов
«Особенности
подготовки
квалифицированных
кадров
внешнеэкономической ориентации для минерально-сырьевого комплекса»
[157]
1. В. Лисов «Геологическое образование в России: некоторые проблемы и
количественные показатели» [153]

–

–

2009
2010

Автор та назва статті

2011

Номер
випуску

2012

2005
2008

Рік

№4
№6

2013

№1

2015

2014

№5
№1
№4
№4

2016

№2

№3

№4
№5

1. В. Лисов «Интеграционные научно-образовательные задачи университетов
геологического и нефтегазового профиля в развитии крупных перспективных
нефтегазовых комплексов России» [154]
1. Цейслер В.М., Роков А.Н. «К 25-летию подготовки специалистов по
геологической съемке, поискам и разведке полезных ископаемых в
технических вузах» [326]
1. П. Анисимов «Социальное партнерство и подготовка кадров» [6]
1. А. Лунькин «Подсистемы обеспечения управления процессом подготовки
кадров нового типа для сферы недропользования» [167]
1. В.И. Лисов, Е.С. Кушель «Прогнозирование и стратегическое планирование
кадрового обеспечения геологической отрасли: проблемы и решения» [160].
2. Лисов В.И. «Организационная перестройка геологического образования в
Минобрнауки России» [156].
1. Комаров В.Н., Андрухович А.О., Панова А.В. «Об опыте использования
тестовых заданий для текущего контроля знаний по общей стратиграфии в
МГРИ-РГГРУ» [116].
1. Туров А.В. «Учебная геологическая практика в Крыму: современное
состояние, проблемы, пути развития» [314].
2. Лисов В.И. «Об оптимизации сети структуры высших учебных заведений,
проводимых Минобрнауки России» [155].
1. Лисов В.И., Брюховецкий О.С. «Задачи геологического и горного
образования с учетом новых факторов экономического роста в России» [158].
1. Лисов В.И. «VII Всероссийский съезд геологов и геологическое
образование» [152].

236
Додаток Д
Поняття «кейс» та «метод кейсів» за визначенням науковців
№

Автор

з/п

визначення

1.

Дефініція

І. Юрко та ін.

«Кейс – подія, яка реально відбулася в тій чи

[338, с. 75]

іншій сфері діяльності, і описана автором з метою
спровокувати дискусію в навчальній аудиторії,
залучити студентів до обговорення і аналізу
ситуації та прийняття управлінського рішення».

2.

Ш.Бобохуджаєв

«Кейс – сукупність умов та обов’язків, що

та ін. [23, с. 13]

описують

(цитовано за

даному етапі».

конкретні,

реальні

обставини

на

О. Тульською
[313]
3.

І. Осадченко

«Метод кейсів – спосіб аналізу конкретної

[213, с. 8]

ситуації з обов’язковою наявністю кейсу певного
виду, доречного для правильного розв’язання
саме

цієї

ситуації

засобами

технології

інтерактивного навчання».
4.

О. Пометун

«Метод кейсів – метод навчання, застосування

[229, с. 821]

якого
реальної

передбачає
життєвої

осмислення
ситуації,

студентами
що

дозволяє

сформувати у студентів здатність справлятися з
унікальними та нестандартними ситуаціями, з
якими ми маємо справу в реальному житті».
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Додаток Ж
ШАНОВНИЙ УЧАСНИКУ АНКЕТУВАННЯ!!!
Просимо Вас взяти участь в анонімному анкетуванні для діагностування рівня
Вашої професійної спрямованості
(методика Т.Дубовицької) [73]
Дати відповідь на питання шляхом обрання ступеню згоди із кожним
твердженням. Обраний варіант відповіді – підкреслити або обвести колом.
1. Кожна людина повинна мати можливість отримати ту професію, яка їй
подобається, відповідає її інтересам та схильностям.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
2. Якби мені випала можливість почати вчитися заново, то я вибрав би ту ж
професію, яку отримаю зараз.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
3. Вимушено вчуся на даному факультеті через певні життєві обставини, а
не з бажання отримати професію геолога (гідрогеолога).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
4. Моє бажання отримати професію геолога (гідрогеолога) та працювати за
фахом є стійким і обґрунтованим.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
5. Вчуся насамперед для того, щоб отримати вищу освіту, а сама професія
геолога (гідрогеолога) мені малоцікава.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
6. Бачу мало позитивного для себе в моїй майбутній професії геолога
(гідрогеолога).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
7. Захоплення і заняття у вільний час пов'язані з майбутньою професією
геолога (гідрогеолога).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
8. У світі існує багато інших професій, які подобаються мені значно більше,
ніж моя майбутня професія.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
9. За власною ініціативою читаю додаткову літературу, що має відношення
до професії геолога (гідрогеолога).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
10. Після закінчення навчання буду і далі вдосконалюватися та підвищувати
кваліфікацію в професії геолога (гідрогеолога), щоб працювати більш ефективно.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
11. Отримана мною професія і робота геолога (гідрогеолога) навряд чи
принесуть мені в майбутньому моральне задоволення.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
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12. Постараюся зробити все необхідне, щоб не працювати геологом
(гідрогеологом).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
13. Навіть якщо це буде важко, після закінчення університету буду прагнути
знайти роботу (і працювати) геологом (гідрогеологом).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
14. На даний момент працюю (або хочу знайти роботу) геологом
(гідрогеологом).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
15. У мене немає бажання працювати геологом (гідрогеологом).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
16. Якщо буде така можливість, прагну познайомитися з роботою фахівців в
області геології (гідрогеології).
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
17. Якщо я і буду працювати геологом (гідрогеологом), то недовго.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
18. Робота геологом (гідрогеологом) дозволить мені в майбутньому в повній
мірі проявити себе, свої здібності.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
19. Після закінчення навчання планую отримати іншу професію і працювати
по ній.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно
20. У житті людини не все залежить від неї самої, і їй доводиться іноді
миритися з обставинами.
вірно / скоріше вірно / скоріше невірно / невірно

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ!!!
Результати анкетування будуть використані лише в наукових цілях.
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Додаток К
ШАНОВНИЙ УЧАСНИКУ АНКЕТУВАННЯ!!!
Просимо Вас взяти участь в анонімному опитуванні щодо застосування
методів ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх
геологів. Результати анкетування будуть використані лише в науковометодичних цілях.
Щиро вдячні за співпрацю!
Блок питань № 1. Дайте відповідь на питання, обравши серед
запропонованих варіантів відповідей (підкреслити або обвести колом).
1.

2.

3.
4.

5.

Як часто Ви використовуєте ситуаційні задачі при викладанні геологічних
дисциплін ?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви використовуєте ділові ігри при викладанні геологічних
дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви використовуєте кейси при викладанні геологічних дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви використовуєте відеоматеріали при викладанні геологічних
дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви використовуєте графічні матеріали (фотографії, малюнки,
схеми) при викладанні геологічних дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи

Блок питань № 2. Оцініть наведені нижче твердження за п’ятибальною
шкалою, де 1 -"повністю НЕзгодний з твердженням", 5 – "повністю згодний з
твердженням". Власну відповідь позначити "+" у відповідній клітинці.
№

Твердження

1.

Я вважаю доцільним використання ситуаційних задач
при викладанні геологічних дисциплін
Я вважаю доцільним використання ділових ігор при
викладанні геологічних дисциплін
Я вважаю доцільним використання кейсів при
викладанні геологічних дисциплін
Я планую використовувати методи ситуативного
моделювання при викладанні геологічних дисциплін
Я хотів би ознайомитися із методичними матеріалами
із розробки ситуаційних задач, кейсів та ділових ігор
для студентів-геологів

2.
3.
4.
5.

П’ятибальна шкала
1
2
3
4
5
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Блок питань № 3. Визначте ступінь вагомості причин, що на Вашу думку
заважають використовувати ділові ігри, кейси, ситуаційні задачі при викладанні
геологічних дисциплін, шляхом обрання ступеню згоди із твердженням на основі
п’ятибальної шкали: 1 -"абсолютно НЕ заважають", 5 – "дуже суттєво
заважають". Варіант власної відповіді позначити "+" у відповідній клітинці.
Причина, що заважає використовувати методи
ситуативного моделювання при викладанні геологічних
дисциплін
Відсутність матеріальної мотивації для розробки кейсів,
ділових ігор та ситуаційних задач
Брак часу на розробку і проведення таких занять
Відсутність у навчальних програмах чітких вимог до
подібних занять
Важко вписати в стандартний розклад
Непідготовленість студентів до таких видів занять
Відсутність досвіду розробки і проведення таких занять у
викладача
Відсутність досвіду спілкування з колегами по даній темі
Такі завдання вимагають додаткових матеріальних витрат
Непристосованість навчальних аудиторій до таких занять
Відсутність цікавих сюжетів для підготовки ігрових та
кейсових завдань
Непридатність таких методів для вивчення геологічних
дисциплін
Відсутність інформації про інтерактивні методи навчання
та ситуативне моделювання в підготовці геологів

1

2

3

4

5

Блок питань № 4. Дайте відповідь на питання, підкресливши один із
запропонованих варіантів:
1. Метод імітації (наслідування) прийняття рішень у різних штучно створених
ситуаціях шляхом розігрування відповідних ролей, індивідуальних і групових,
за заданими або створюваними самими учасниками гри правилами – це …
а) ділова гра
б) кейс
в) ситуаційна г) «мозковий штурм»
задача
2. Подія, яка реально відбулася в тій чи іншій сфері діяльності й описана
(автором) викладачем з метою спровокувати дискусію в навчальній аудиторії,
залучити студентів до обговорення і аналізу ситуації та прийняття рішення – це
а) кейс
б) тренінг
в)ділова гра
г) диспут
3. Завдання, що має вигляд реально можливої виробничої ситуації, що
пропонується студентам для аналізу та вирішення (іноді з проведенням
розрахунків та інших видів робіт) – це …
а) медіаосвіта
б) ситуаційна
в) тренінг
г) ділова гра
задача
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Блок питань № 5. Дати відповідь у довільній формі на питання:
1. Я вважаю доцільним використання ділових ігор, кейсів, ситуаційних задач під
час викладання ТАКИХ геологічних дисциплін (перелічіть та пояснять чому):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Я вважаю НЕдоцільним використання ділових ігор, кейсів, ситуаційних задач під
час викладання ТАКИХ геологічних дисциплін (перелічіть та поясніть чому):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Я вважаю взагалі НЕдоцільним використання ділових ігор, кейсів, ситуаційних
задач в процесі підготовки майбутніх геологів, тому що …(ВІДПОВІДАЙТЕ,
ЛИШЕ ЯКЩО ПОГОДЖУЄТЕСЯ ІЗ ДУМКОЮ)_____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Я використовую наступні педагогічні технології під час викладання геологічних
дисциплін (перелічіть та поясніть чому):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Блок питань № 6. Дайте відповідь на питання, обравши серед
запропонованих варіантів відповідей (підкреслити або обвести колом). Можна
обрати декілька відповідей.
1. Джерелом моїх знань про методи та технології викладання та навчання є:
а) базова педагогічна освіта (маю кваліфікацію викладача/вчителя– зазначено в
дипломі);
б) самостійна робота з педагогічними джерелами;
в) власний досвід роботи, досвід колег та особистий приклад моїх колишніх
викладачів;
г) курси підвищення кваліфікації на тему педагогічних технологій та педагогічної
майстерності.
2. З метою забезпечення якості освітнього процесу я:
а) відвідую (відвідував/-ла) курси підвищення кваліфікації, пов’язані із
педагогічними технологіями.
б) самостійно ознайомлююся із сучасними методичним доробком науковцівпедагогів.
в) беру участь у семінарах, круглих столах та конференціях, присвячених
проблемам підготовки майбутніх фахівців;
г) інше (розшифруйте)____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ!!!
Результати анкетування будуть використані лише в наукових цілях.
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ШАНОВНИЙ УЧАСНИКУ АНКЕТУВАННЯ!!!
Просимо Вас взяти участь в анонімному опитуванні щодо застосування
ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів.
Результати анкетування будуть використані лише в науково-методичних
цілях.
Щиро вдячні за співпрацю!
Блок питань №1. Дайте відповідь на питання, обравши
запропонованих варіантів відповідей (підкреслити або обвести колом).
1.

2.

3.

4.

5.

серед

Як часто Ви берете участь в вирішенні ситуаційних задач на заняттях з
геологічних дисциплін ?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви берете участь в ділових іграх на заняттях з геологічних
дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто Ви берете участь в вирішенні кейсів на заняттях з геологічних
дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто
викладачі використовують відеоматеріали на заняттях з
геологічних дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи
Як часто викладачі використовують фотоматеріали (фотографії, малюнки,
схеми) на заняттях з геологічних дисциплін?
завжди
часто
інколи
рідко
ніколи

Блок питань № 2. Оцініть наведені нижче твердження за п’ятибальною
шкалою, де 1 -"повністю НЕзгодний з твердженням", 5 – "повністю згодний з
твердженням". Власну відповідь позначити "+" у відповідній клітинці.
№

Твердження

1.

Я хотів би вирішувати ситуаційні задачі на заняттях
з геологічних дисциплін
Я хотів би брати участь в ділових іграх на заняттях з
геологічних дисциплін
Я хотів би вирішувати кейсові завдання задачі на
заняттях з геологічних дисциплін
Мені не вистачає практичної підготовки
Я хотів би збільшити частку практичної підготовки
Я вважаю нинішню методику викладання застарілою

2.
3.
4.
5.
6.

П’ятибальна шкала
1
2
3
4
5
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Блок питань № 3. Дайте власну відповідь на питання:
1. Я хотів би вирішувати ситуаційні задачі та кейсові завдання та брати участь в
ділових іграх на заняттях з таких геологічних дисциплін: ______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Я вважаю, що використання ситуаційних задач, кейсів та ділових ігор при
вивченні геологічних дисциплін позитивно впливає на становлення мене як
спеціаліста, тому що: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Я вважаю, що використання ситуаційних задач, кейсів та ділових ігор при
вивченні геологічних дисциплін розвиває такі важливі риси особистості, як
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Я вважаю НЕдоцільним використання ситуаційних задач, кейсів та ділових ігор
при вивченні геологічних дисциплін, тому що: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ!!!
Результати анкетування будуть використані лише в наукових цілях.
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Нормативні геологічні навчальні дисципліни, в межах яких доцільно
впроваджувати методи ситуативного моделювання
«+» – низький прояв ознаки
«++» – середній прояв ознаки
«+++» – високий прояв ознаки
«–» – відсутній прояв ознаки
№
з/п

Назва навчальної
дисципліни

Акцент на
фундаментальних
теоретичних
знаннях

Акцент на
практичних
навичках

Доцільність
ділових ігор

Доцільність
кейсів

Доцільність
ситуаційних
задач

1.

Загальна
геологія
Основи
гідрогеології та
інженерної
геології
Основи
геофізики
Екологія
Математична
статистика та
обробка
геологічної
інформації
Основи геохімії
Мінералогія
Історична
геологія з
основами
палеонтології
Структурна
геологія та
геокартування
Геологорозвідувальна справа
Петрографія
Літологія
Геологія
родовищ
корисних
копалин
Геотектоніка
Регіональна
геологія

+++

++

–

+

+

+++

+

–

–

++

+++

++

–

++

++

+++
++

+
++

–
–

++
–

++
–

+++
+++
+++

+
++
+

–
–
–

+
+
+

++
+
++

+++

++

–

–

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++
+++
+++

+++
++
+

–
–
–

–
–
+

–
–
+

+++
+++

++
+

–
–

–
–

+
_

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
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№
з/п

Назва навчальної
дисципліни

Акцент на
фундаментальних
теоретичних
знаннях

Акцент на
практичних
навичках

Доцільність
ділових ігор

Доцільність
кейсів

Доцільність
ситуаційних
задач

16.

Геоморфологія
з основами
четвертинної
геології
Економічна
геологія
Вступ до
гідрогеології
Геологія нафти
і газу
Основи
наукових
досліджень
Загальна
стратиграфія
Пошуки та
розвідка
корисних
копалин
Геологічна
інтерпретація
геофізичних
даних
Основи
геоінформатики
Корисні
копалини
України
Тверді горючі
копалини
Нафтогазова
гідрогеологія
Економіка,
організація і
планування
геологічних
робіт
Аерокосмічні
методи в
геології
Геологічна
будова та
спадщина
Харківщини

+++

++

–

–

++

++

+

++

+++

+++

+++

+

–

–

++

+++

+

–

–

++

+++

+++

–

–

++

+++

+

–

–

+

++

+++

+++

+++

+++

+

+++

–

++

+++

+

+++

–

–

–

+++

+

–

–

+

+++

+

–

–

+

+++

++

–

+

+

++

+++

+++

+++

+++

++

+++

–

–

+

+++

+

–

+

+

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
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№
з/п

Назва навчальної
дисципліни

Акцент на
фундаментальних
теоретичних
знаннях

Акцент на
практичних
навичках

Доцільність
ділових ігор

Доцільність
кейсів

Доцільність
ситуаційних
задач

31.

Мікропалеонтологія
Шліховий
метод пошуків
корисних
копалин
Методи
дослідження
руд
Геологічні
формації
Пошуки та
розвідка
родовищ нафти
і газу
Геохімічні
методи пошуків
корисних
копали
Геохімія
техногенезу і
геохімічні зміни
навколишнього
середовища

+++

++

–

+

+

++

+++

–

+

++

+++

+

–

+

++

+++

++

–

++

+++

++

++

++

+++

+++

+++

+

–

++

+++

+++

+

–

++

+++

32.

33.

34.
35.

36.

37.
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Приклади розроблених нами завдань
для геологічних навчальних дисциплін
1. Ситуаційна задача на тему:
«КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК:
СИТУАЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ» [270, с. 48 – 50]
Опис завдання: може бути використане в процесі викладання
навчальних дисциплін «Геологорозвідувальна справа», «Пошук та розвідка
родовищ корисних копалин» та інших дисциплін, пов’язаних із організацією
та проведенням розвідувальних робіт або організацією робіт в гірничих
виробках.
Мета завдання: сформувати чітке розуміння алгоритму вибору типу
кріплення гірничих виробок, розвинути у студентів комунікативні навички та
навички роботи в колективі.
Хід роботи:
Підготовчий етап. Студенти діляться на 3 команди за власним
бажанням та обирають капітана. Бажано, аби в групах було від 3 до 6 осіб.
Оптимальна кількість – 5. Недостатня кількість учасників ускладнює роботу
над ситуацією, а при більшій кількості частина студентів не встигає проявити
себе. Після поділу кожній команді важливо сісти максимально згруповано та
окремо від команд-суперниць. З числа учасників команд обираються
експерти (1 від команди). Експерти сідають окремо та отримують власне
завдання.
Завдання для команд: кожна команда отримує 1 окреме завдання. Мета
завдання: маючи опис гірничої виробки, її призначення та особливостей,
запропонувати можливий варіант кріплення (вказати тип, форму, матеріал та
визначити

перелік

необхідних

допоміжних

робіт

(для

боротьби

з

водопритоком, гниттям чи корозією кріплення тощо). Важливо обґрунтувати
власну думку!
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Час на підготовку: 15 хвилин команди окремо обговорюють способи
вирішення проблеми.
Виступ: кожна команда представляє капітана, який зачитує вихідні
умови завдання та розповідає про обраний спосіб кріплення гірничої виробки
з обґрунтуванням власних рішень. Члени команди можуть допомагати
капітану у випадку труднощів. Якщо в аудиторії виникають питання до
команди, капітан та її члени мають право обґрунтувати власну точку зору.
Завдання експертам. Експерти слухають виступ першої команди,
ставлять їй питання та радяться між собою. Після виступу капітана команди
та питань (своїх та аудиторії) експерти дають оцінку пропозиціям команди,
обґрунтовуючи власну думку. Також експерти можуть запропонувати
власний варіант кріплення гірничої виробки.
Аудиторія: ставити питання та висувати пропозиції команді можуть усі
охочі після того, як вона завершить свій виступ. Навіть за відсутності питань
аудиторія слухає кожну команду та обов’язково аналізує її відповідь.
Після завершення обговорення пропозицій першої команди та думок
експертів починається виступ другої команди, і повний алгоритм дій
повторюється знову. Науково-педагогічний працівник виступає лише
модератором дискусії. Він не нав’язує свою думку і не критикує, а мотивує
студентів самим аналізувати ситуації та обґрунтовувати власну точку зору.
Підсумок: НПП аналізує роботу кожної команди та групи експертів.
Вносить свої зауваження та пропозиції стосовно якості та інтенсивності їх
роботи. Порівнює, наскільки варіанти вирішення проблеми, запропоновані
кожною командою, є логічними та можливими для реалізації.
КОМАНДА

1:

Ви

–

геолог

І

категорії

на

підприємстві

«Інвестшахтвугілля» і наразі працюєте над проектуванням майбутньої
гірничої виробки. Загальні дані по майбутній виробці:
1. Тип виробки – шахтний ствол круглого перетину.
2. Сильний водоприток до шахти.
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3. За 10 км розміщено деревообробний комбінат.
4. Шахта має працювати за проектом 4 роки.
5. Шахта слугує для експлуатації родовища.
Завдання: обрати тип кріплення виробки та матеріал для кріплення.
Обґрунтувати власну думку якомога більшою кількістю аргументів.
КОМАНДА 2: Ви – гідрогеолог І категорії на підприємстві
«Білоцеркшахт» і наразі працюєте над проектуванням майбутньої гірничої
виробки. Загальні дані по майбутній виробці:
1. Штольня для експлуатації вугільного пласта.
2. Високомінералізовані підземні води.
3. За 10 км розміщено деревообробний комбінат.
4. Штольня має працювати за проектом 10 років.
Завдання: обрати тип кріплення виробки та матеріал для кріплення.
Обґрунтувати власну думку якомога більшою кількістю аргументів.
КОМАНДА 3: Ви – інженер-геолог І категорії на підприємстві
«Вугленець» і наразі працюєте над проектуванням майбутньої гірничої
виробки. Загальні дані по майбутній виробці:
1. Шурф для проведення геологічних робіт.
2. Слабкий водоприток до виробки.
3. За 10 км розміщено деревообробний комбінат.
4. Строк служби – 6 місяців.
Завдання: обрати тип кріплення виробки та матеріал для кріплення.
Обґрунтувати власну думку якомога більшою кількістю аргументів.
2. Ситуаційна задача на тему:
«ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ СУПЕРЕЧКИ» [270, с. 51]
Опис завдання: доцільно використовувати в процесі викладання
дисциплін «Палеонтологія» або «Історична геологія».
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Мета завдання: актуалізувати знання із форм збереження організмів,
сформувати комунікативну компетентність та навички ведення дискусії.
Хід роботи:
Студенти отримують ситуаційну задачу, опрацьовують її самостійно та
дають відповідь. Аналіз ситуації може бути письмовим або усним. Завдання
не передбачає роботи в групах, оскільки є простими і можливим для
самостійного опрацювання.
Загальне завдання:
В процесі геологічних вишукувань було знайдено кістки хребетної
тварини. З того місця, де раніше був шлунок тварини, вилучено кілька
округлих гладеньких уламків породи, не характерних для цієї місцевості.
Аналізуючи рештки тварини та ці уламки породи Ваш колега припустив, що
це звичайна галька. Проте Ви вважаєте, що це не просто галька, а гастроліти.
Проаналізуйте, чи правий Ваш опонент. Аргументуйте власну точку зору.
3. Кейс на тему:
«ВИПАДОК В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНІЙ
ЕКСПЕДИЦІЇ» [270, с. 51 – 54]
Опис завдання: доцільно використовувати в процесі викладання
навчальних

дисциплін

«Меліоративна

гідрогеологія»,

«Охорона

навколишнього середовища» та інших відповідних дисциплін, пов’язаних із
моніторингом навколишнього середовища та відбором проб для проведення
лабораторних робіт.
Мета завдання: актуалізувати знання із проведення гідрогеологічних
досліджень та правил ведення польових маршрутів. Сформувати навички
прийняття рішень в складних ситуаціях.
Хід роботи:
Підготовчий

етап.

Студенти

отримують

кейс

про

випадок

в

Чернігівській гідрогеолого-меліоративній експедиції. На опрацювання історії
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(прочитання та аналіз) студенти мають 15 хвилин. На цьому етапі вони
опрацьовують завдання самостійно.
Дискусія. Після прочитання та індивідуального аналізу кейса студенти
переходять до колективного обговорення випадку, орієнтуючись на
запропоновані після тексту питання. Головна мета: максимально глибоко
проаналізувати ситуацію, відповісти на запропоновані питання, обґрунтувати
власну думку. В цій практичній роботі НПП виступає куратором дискусії,
який в кінці заняття підсумовує ідеї, представлені студентами, аналізує
активність кожного студента та виправданість його пропозицій.
Кейс:
Чернігівська ГГМЕ – це гідрогеолого-меліоративна експедиція,
головним завданням якої є моніторинг стану зрошувальних та осушувальних
систем протягом року для потреб сільського господарства в Чернігівській
області.
Під час виконання програми робіт експедиції протягом польового
періоду (з березня по жовтень) проводяться виїзди на осушувальні та
зрошувальні системи і на систему свердловин з відбором проб води та
ґрунту, описом стану зрошувальних та осушувальних систем і свердловин
(засміченість, ступінь вкритості заростями, замір рівня дренажних – у
каналах, та ґрунтових – у свердловинах – вод). Відібрані проби води та
ґрунту

направляються

в

хімічну

лабораторію,

де

визначається

їх

компонентний склад, наявність шкідливих елементів (хлор, сірководень,
важкі метали, сполуки азоту та аміаку), кислотність та лужність. Результати
аналізу порівнюються з минулорічними для визначення наявності хімічного
забруднення підземних та дренажних вод. Встановлюється динаміка зміни
рівнів

ґрунтових

вод,

аби

визначити

межі

перезволожених

та

недозволожених територій. На підставі здійснених досліджень в лабораторії
та аналізу їх результатів, виконаних гідрогеологами експедиції, складається

252
Продовження дод. Н
«Звіт про стан ґрунтових та дренажних вод», який подається до Басейнового
управління водними ресурсами.
Контроль за якістю підземних та дренажних вод є важливою складовою
роботи працівників Чернігівської ГГМЕ, оскільки він дає інформацію про
характер впливу людини на довкілля (забруднення через створення
несанкціонованих смітників, понаднормове використання мінеральних
добрив на полях тощо). Канали часто є джерелами не лише технічної (для
поливу поля), але й питної води (переважно в засушливих районах), тому її
якість є важливим параметром.
В

березні

поточного

року

усі

свердловини

експедиції

були

відремонтовані. Відповідно до плану робіт 10 квітня старший технік
Юраш Ігор Петрович виїхав на осушувальну систему «Березова Гать»,
представлену сіткою відкритих каналів. Згідно з планом робіт було відібрано
пробу води з каналу та описано його зовнішній вигляд в польовому журналі.
Далі Ігор Петрович планував відбирати проби води зі свердловини, яка
знаходилася на 35 метрів північніше від місця відбору дренажних вод.
Раптом виявилося, що патрубок свердловини зігнутий під кутом 30 0 до землі
– хтось намагався витягнути його та обсадні труби. Через це Ігор Петрович
не зміг опустити желонку в свердловину, тому пробу відібрати не вдалося.
Знаючи, що в Чернігівській ГГМЕ на неї чекають, він вирішив знову
відібрати воду з каналу, але позначив її в журналі відбору проб як пробу,
відібрану зі свердловини. Хімічний склад вод начебто однаковий, оскільки
канал і свердловина розташовані поруч.
Після проведення хімічних аналізів виявилося, що відібрана проба води
«нібито зі свердловини» забруднена нітратами (ступінь перевищення норми –
в 12,6 рази в порівняні з минулим роком).
Складаючи

звіт гідрогеолог ЧГГМЕ Степко

Іван Андрійович

констатував хімічне забруднення в свердловині, яке значно перевищувало
норму.
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Вивчаючи результати аналогічних досліджень за останні 10 років, він
помітив, що зазвичай перевищення норм за вмістом нітратів коливалося в
межах – 1,2-1,6 рази. Це змусило Івана Андрійовича засумніватися в точності
останніх хімічних досліджень.
Після проведення повторного аналізу води (в лабораторії під час
першого аналізу використали не всю пробу) перевищення норми за вмістом
нітратів в 12,6 рази підтвердилося. Тоді Іван Андрійович звернув увагу на те,
що проби були відібрані в квітні. Це підтвердило його сумніви в
оригінальності проби. Провівши бесіду із Ігорем Петровичем, він виявив
причину такого перевищення.
Питання до опрацювання:
1. Як має вчинити Іван Андрійович з отриманими результатами?
2. Чому час відбору проби був важливим для Івана Андрійовича?
3. Як би Ви вчинили на місці Ігоря Петровича? Чому?
4. Чи вважаєте Ви вчинок Ігоря Петровича правильним?
5. Чи могла причина забруднення бути пов’язана зі свердловиною, якби
проба води була відібрана саме з неї?
4. Відео-кейс на тему:
«ВАЖЛИВІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ» [270, с. 59 – 61]
Опис завдання: це завдання може бути використане в процесі
викладання

навчальних

дисциплін

«Буріння

свердловин»,

«Геологорозвідувальна справа», «Основи буріння нафтових і газових
свердловин», «Пошук та розробка родовищ нафти і газу», «Екологічна
геологія» та «Охорона надр». У випадку використання кейсу при викладанні
двох останніх дисциплін варто змістити акценти саме на його екологічну
складову. Цей кейс може слугувати для перевірки якості засвоєння матеріалу

254
Продовження дод. Н
за відповідною темою і бути ілюстративним матеріалом в процесі проведення
лекції.
Мета завдання: закріпити знання з правил техніки безпеки при веденні
бурових робіт на морі, сформувати навички критичного мислення та аналізу,
вміння діяти в надзвичайних ситуаціях тощо (мета залежить від навчальної
дисципліни).
Хід роботи:
Підготовка. Це завдання передбачає наявність мультимедійного
обладнання в аудиторії, в якій проводитиметься заняття. Напередодні
науково-педагогічний працівник продивляється фільм «Глибоководний
горизонт» (режисер – Пітер Берг, 2016 рік). Після чого чітко виділяє
моменти, які будуть показані студентам в аудиторії в якості кейса. Варто
також підготувати низку питань до кейса, на які студенти мають відповісти
після його опрацювання. Бажано не лише показати момент фільму з
виникненням аварії, але й додаткові кадри. Наприклад, уривок фільму від
0.00 – 3.50 хвилин надасть інформацію про стан устя свердловини (незначна
корозія) та покаже, що ще до самої аварії відбувалося самовільне виділення
газу крізь піщані поклади за межами свердловини.
Наступний фрагмент кейсу – уривок від 15 до 62 хвилини. Така
довжина відеоматеріалів даж змогу проілюструвати, що аварія мала
підґрунтя і була пов’язана з діями багатьох осіб на різних рівнях ієрархії на
буровій платформі. Цей уривок можна розбити на декілька, оскільки разом із
технічною інформацією в фільмі також подаються розмови працівників, які
не несуть змістового навантаження. Проте бажано зберегти цілісність цього
уривку, аби студенти побачили людський фактор ведення геологічних робіт,
мотиви вчинків персоналу. Це зробить кейс не просто нарізкою кадрів, а
додасть йому реалістичності та більшої психологічної залученості студентів
до процесу його вирішення.
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Увесь описаний відеоряд і є кейсом. Проте за відсутності відповідного
обладнання НПП може попросити студентів проглянути цей фільм
самостійно, звернувши увагу на потрібні моменти.
Також аналіз кейсу студенти можуть зробити письмово до заняття в
позааудиторний час. Проте в такому випадку не завадить додатково
представити цю ситуацію в аудиторії в письмовому вигляді (текст-опис,
складений

науково-педагогічним

працівником).

Це

дасть

змогу

не

пропустити важливі деталі ситуації при її обговоренні. Після перегляду
фільму студенти мають час на обговорення побаченого в малих групах або
розмірковують самостійно, після чого починається колективне обговорення.
Почати можна із загального враження від побаченого та перейти до
відповідей на подані питання. Науково-педагогічний працівник при цьому
виступає лише модератором дискусії. Після обговорення він підсумовує тези
студентів, наголошуючи на ключових моментах дискусії та оцінює роботу
кожного студента. Якщо студенти письмово опрацьовували кейс вдома, НПП
може перевірити їх звіти під час обговорення в малих групах.
ЗАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:
Ви подивилися уривок із фільму «Глибоководний горизонт», знятого на
підставі реальних подій, які сталися в 2010 році. Дана аварія і досі вважається
найбільш трагічною та такою, що нанесла найбільшу шкоду навколишньому
середовищу. На підставі побаченого дайте відповіді на наступні питання.
Питання для опрацювання кейса:
1. Які наслідки на Вашу думку мала ця аварія?
2. Причиною цієї аварії став лише штучний фактор (недотримання
технології буріння, безвідповідальність) чи були і природні передумови для її
виникнення?
3. Хто винен у виникненні цієї ситуації? Чи можна було її уникнути?
5. Як повинна була проводитися робота задля уникнення аварії?
6. Як би Ви вчинили на місці головного героя?
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7. Хто на Вашу думку має нести відповідальність за подібні ситуації?
8. Як Ви вважаєте, чи можливість виникнення аварій має стати
причиною відмови від буріння на морі?
5. Ділова гра на тему:
«ЗІТКНЕННЯ ТЕОРІЙ» [270, с. 70 – 72]
Опис завдання: дана гра не є класичною діловою грою, оскільки
основним акцентом є відпрацювання дискусійних питань. Проте наявність
протилежних точок зору та потреба студентам чітко дотримуватися лише
однієї

з

них

доводить

наявність

рольового

ігрового

компоненту.

Рекомендуємо використовувати в процесі викладання навчальних дисциплін
«Геологія нафти і газу», «Розробка родовищ нафти і газу», «Корисні
копалин» тощо.
Мета завдання: актуалізувати базові геологічні знання за існуючими
теоріями причин виникнення вуглеводнів, сформувати комунікативну
компетентність та навички ведення дискусії.
Хід роботи:
Підготовчий етап. Напередодні студентам повідомляється, що заняття
буде побудоване у формі диспуту: обговорення двох протилежних точок зору
стосовно теорій походження вуглеводнів. Зверніть увагу, що бажано
використовувати це завдання для студентів старших курсів, які мають знання
не лише теорій походження нафти, проте і ознайомлені із наявними в світі
родовищами, знають закономірності їх розміщення та генетичні типи.
Готуючись в позааудиторний час, студенти за власним вибором
розбиваються на дві групи. Учасники групи А отримують завдання до
наступного заняття ознайомитися з інформацією з навчальних посібників та
мережі Інтернет, пов’язаною з питанням біогенної теорії походження
вуглеводнів. На основі цієї інформації вони мають сформулювати 10
тверджень на її підтримку. Це мають бути короткі, але змістовно
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обґрунтовані тези на основі наукової інформації (бажано з прикладами).
Члени групи Б отримують аналогічне завдання, проте на основі отриманої
інформації мають сформулювати 10 тверджень на підтвердження абіогенної
теорії.
Підготовка до виступу. Кожна команда сідає окремо і протягом 10
хвилин відбувається обговорення тез в групах – підготовка до виступу.
Обговорення та виступ. Наступним етапом заняття є виступ команд, в
межах якого члени команди можуть доповнювати тези одне одного, наводячи
аргументи,

або

піддаючи

сумніву

аргументи

протилежної

сторони.

Організатор диспуту (науково-педагогічний працівник) розподіляє час,
слідкуючи за тим, аби кожна зі сторін мала рівні умови для обговорення
власних тез та виступу. Виступ починає команда А, після чого слово
надається протилежній команді для спроби спростувати висунуті положення.
Далі команда Б пропонує свої аргументи, після чого попередня команда має
їх спростувати.
Підсумок. Після завершення доповідей організатор диспуту підсумовує
усі положення, узагальнює вищезазначене, за потреби висловлює власну
думку із даного питання. Важливо також оцінити якість роботи учасників
команд, їх активність та рівень ведення дискусії.
Завдання для команд:
На конференції «Геологія нафти і газу» в Харківському національному
університеті імені В.Н.Каразіна відбулася суперечка між прибічниками
біогенної та абіогенної теорій виникнення вуглеводнів. Кожна зі сторін
навела свої аргументи та вислухала опонента, проте згоди сторони не
дійшли. Тому наразі подискутуйте з колегами стосовно даного питання, аби
все ж визначити, яка з теорій є більш вірогідною.
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6. Ділова гра:
«МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД» [270, с. 76 – 78]
Опис завдання: рекомендуємо використовувати в процесі викладання
навчальних дисциплін «Екологічна геологія», «Меліоративна гідрогеологія»,
«Гідрогеологія» тощо.
Мета завдання: актуалізувати базові геологічні знання щодо методик
моніторингу якості підземних, розвинути аналітичну та комунікативну
компетентності.
Хід роботи:
Підготовчий етап. На початку заняття студентам повідомляється, що
заняття буде побудоване у формі рольової гри: студенти отримають ролі і
повинні буть виконати завдання згідно з ними.
Підготовка до виступу. Кожний студент (або група студентів з
однаковими ролями) сідає окремо і протягом 15 хвилин опрацьовує завдання.
Основним елементом завдання є детальне розкриття змісту робіт, які будуть
виконані кожним із учасників гри.
Обговорення та виступ. Наступним етапом заняття є виступ студентів.
Організатор диспуту (науково-педагогічний працівник) розподіляє час,
слідкуючи за тим, аби усі дійові особи мали рівні умови для обговорення
власних тез та виступу. Усі учасники гри можуть доповнювати колег або
задавати питання.
Підсумок. Після завершення доповідей організатор диспуту підсумовує
усі положення, узагальнює вищезазначене, за потреби висловлює власну
думку щодо завдання. Важливо також оцінити якість роботи учасників
команд, їх активність та рівень ведення дискусії.
Загальне завдання:
Дійові особи: гідротехнік І категорії, гідрогеолог І категорії, провідний
гідрогеолог, головний гідрогеолог.
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Приазовська гідрогеолого-меліоративна експедиція щорічно складає
звіти про стан якості підземних вод в області. Через що планомірно
проводяться виїзди для відбору проб води з системи спостережних
свердловин, які будуть проаналізовані в хімічній лабораторії експедиції.
Польовими роботами в організації займається гідротехнік І категорії.
За результатами аналізу води тричі на рік гідрогеолог І категорії та
провідний гідрогеолог складають «Звіт про дренажні води», який має бути
перевірений та затверджений головним гідрогеологом експедиції.
Наразі необхідно здійснити відбір проб води для їх аналізу та
складання звіту на середину вегетаційного періоду. В лабораторію необхідно
здати 60 проб води із відповідною документацією, гідрогеологам необхідно
не лише проаналізувати отримані результати дослідження, але й порівняти їх
з минулими роками, а головному гідрогеологу необхідно перевірити якість
проведених підлеглими робіт.
7. Гра-дискусія на тему:
«РАЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ РОБІТ» [270, с. 54 – 56]
Опис завдання: це завдання може бути використане в процесі
викладання таких дисциплін як «Геологорозвідувальна справа», «Пошук та
розробка родовищ корисних копалин», «Охорона надр» та «Екологічна
геологія». У випадку його використання при викладанні двох останніх
дисциплін важливо змістити акценти саме на його екологічну складову.
Мета завдання: актуалізувати знання студентів з теми «Способи
ведення

розвідувальних

та

експлуатаційних

робіт»

та

сформувати

комунікативну, аналітичну та інформаційну компетентність. Також в процесі
роботи над завданням студенти усвідомлюють вплив геологічних робіт на
навколишнє середовище та вчаться брати на себе відповідальність за
прийняті рішення.
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Хід роботи:
Підготовчий етап. Напередодні заняття студентам повідомляється, що
його буде проведено у формі конференції гетерогенних груп: 2 групи окремо
готують доповіді за різними темами, які буде обговорено колективно в межах
аудиторії. Далі студенти за власним вибором розбиваються на дві групи.
Учасники групи А отримують завдання до наступного заняття
підготувати доповідь з питання, чому саме бурові роботи є найбільш
перспективними, визначити їх переваги та навести приклади їх найбільш
раціонального використання. Члени групи Б отримують аналогічне завдання,
проте їх вид робіт – гірничі роботи.
Підготовка до виступу. На початку заняття від кожної команди
обирається по 2 представники, які входять до складу журі (сідають окремо
від обох команд). Завдання членів журі: аналізувати обґрунтованість тез,
запропонованих кожною зі сторін, активність учасників групи під час
відповідей та доповнення тез колег, своєчасність та обґрунтованість
контраргументів кожної зі сторін.
Організатор диспуту (науково-педагогічний працівник) слідкує за тим,
аби кожна зі сторін мала рівні умови для обговорення власних тез та для
виступу.
Обговорення та виступ. Кожна команда сідає окремо. За знаком НПП
їм дається по 15 хвилин для обговорення тез, аргументації в групі –
підготовки до виступу. Далі починається доповідь команди А. Зазвичай
виступає лише декілька осіб. Водночас члени команди можуть доповнювати
тези одне одного, наводячи аргументи або піддаючи сумніву тези
протилежної сторони. Доповіді варто будувати таким чином, аби кожна із
команд мала право спочатку обґрунтувати свою точку зору, після чого слово
надавалося б протилежній команді для спроби спростувати висунуті
положення.
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Далі команда Б пропонує свої аргументи, після чого попередня команда
має їх спростувати.
Підсумок. Після завершення доповідей НПП має підсумувати усі
положення та звернутися до членів журі задля визначення оцінок, які вони
виставили кожній команді в цілому та окремо кожному учаснику.
Наприкінці

заняття

науково-педагогічний

працівник

узагальнює

вищесказане, може висловити власну думку із цього питання.

8. Ситуаційні задачі на тему:
«КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД» [270, с. 68 – 70]
Опис завдання: рекомендуємо використовувати в процесі викладання
навчальних

дисциплін

«Гідрогеологія»,

«Регіональна

гідрогеологія»,

«Мінеральні води» тощо.
Мета завдання: актуалізувати знання з методики типізації підземних
вод за різними класифікаціями, формування навичок складання формул
Курлова

та

їх

аналізу,

розвиток

аналітичної

та

комунікативної

компетентностей.
Хід роботи:
Студенти

отримують

завдання,

опрацьовують

його

самостійно

протягом 10 хвилин після відбувається колективне обговорення.
Завдання 1:
На основі аналізу проб води зі свердловини № 23 гідрогеологом
В. Тимощуком було складено формулу Курлова, яка мала наступний вигляд:

В. Тимощук проаналізував формулу та визначив, що дані води
належать до хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатного натрієво-кальцієво-
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магнієвого типу. Відповідно до класифікації О. Овчиннікова води солонуваті,
а за класифікацією О. Щербакова належать до помірно холодних.
Проаналізуйте висновки зроблені В. Тимощуком. Чи погоджуєтеся Ви
із гідрогеологом? Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 2:
1. На основі аналізу проб води зі свердловини № 15 на родовищі
«Тверезівське» гідрогеологом І. Савченко було складено формулу Курлова та
здійснено типізацію вод за різними класифікаціями. Нижче наведено уривок
зі звіту І. Савченко:

Проте головний гідрогеолог експедиції, під чиїм керівництвом працює
І. Савченко, не прийняв даний звіт через грубі фактичні помилки.
Поміркуйте, що стало причиною такого рішення головного гідрогеолога?
Яких саме помилок припустилася І. Савченко? Як би Ви класифікували дані
води та побудували формулу Курлова?
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9. Ситуаційні задачі за темою:
«ПРОЕКТУВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ ПРИ МЕХАНІЧНОМУ
ОБЕРТАЛЬНОМУ БУРІННІ» [128, с. 43]
Опис завдання: завдання може бути використане в процесі викладання
дисциплін «Геологорозвідувальтан справа», «Буріння свердловин», «Пошуки
та розвідка корисних копалин» тощо.
Мета завдання: актуалізувати знання студентів з теми «Способи
ведення

розвідувальних

та

експлуатаційних

робіт»

та

сформувати

його

самостійно

комунікативну, аналітичну та інформаційну компетентність.
Хід роботи:
Студенти

отримують

завдання,

опрацьовують

протягом 10 хвилин після відбувається колективне обговорення.
Завдання 1:
Харківська комплексна геологорозвідувальна партія планує пробурити
ряд розвідувальних свердловин в Балаклійському районі в липні поточного
року. За даними буріння планується побудувати структурну карту району.
Максимальна глибина буріння становитиме 133 м, а породи, в яких будуть
пробурені свердловини належать до 3-ї та 5ї категорії за буримістю. Партія
забезпечена такими буровими установками як: УРБ-3АМ, СБУД-150 ЗІВ,
ПБУ-50 та АВБ 2М. Вам як геологу партії, який супроводжуватиме виїзди на
буріння та відповідатиме за відбір керну необхідно наразі обрати бурову
установку (із наявних в партії) та тип буріння, яке буде використано.
Поміркуйте над завданням та обґрунтуйте Ваш вибір.
Завдання 2:
Конструкція розвідувальної свердловини № 34 (для дослідження
пласту бокситів) повинна була мати 3 інтервали – напрямок, кондуктор та
безпосередньо інтервал, з якого планувалося відібрати керн. При складанні
геолого-технічного наряду А. Тимощук запропонував додатково збільшити
діаметр останнього інтервалу буріння на один «запасний» діаметр. На думку
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геолога це мало б полегшити повторний відбір проб у випадку аварії на
даному інтервалі. Поміркуйте, чи погоджуєтеся Ви із пропозицією
А. Тимощука. Обґрунтуйте власну думку.
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цільовий блок

Концептуальна схема професійної підготовки майбутніх геологів на
бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання
Мета: забезпечення галузі надрокористування кваліфікованими
кадрами, відповідно до сучасних вимог ринку праці
Завдання: модернізація
професійної підготовки
майбутніх геологів

Підходи: компетентністний,
студентоцентрований,
діяльнісний

оціночно-результативний блок

змістовно-організаційний блок

Спосіб вирішення: реалізація методики ситуативного моделювання
в професійній підготовці майбутніх геологів
Педагогічні умови:
1) наявність методичного супроводу для
забезпечення
готовності
науковопедагогічних працівників до реалізації
методики ситуативного моделювання в
професійній
підготовці
майбутніх
геологів;
2) організація інтерактивної взаємодії
учасників освітнього процесу з метою
формування
готовності
майбутніх
геологів до опрацювання засобів
ситуативного моделювання;
3) врахування характеру навчального
матеріалу в процесі реалізації методики
ситуативного моделювання

Моніторинг якості професійної
підготовки майбутніх геологів

Рівні якості професійної
підготовки
низький; середній; високий

Методи: ділові ігри,
ситуаційні задачі, кейси
Засоби: комплекс
професійно-орієнтованих
завдань
Форми: практичні заняття
(групова та індивідуальна
робота), семінари, самостійна
робота, навчальна професійноорієнтована практика

Критерії / показники:
1) рівень професійно-орієнтованої
мотивації / рівень професійної
спрямованості;
2) рівень засвоєння знань /
коефіцієнт засвоєння знань;
3) рівень сформованості умінь /
коефіцієнт сформованості умінь
Засоби діагностики:
анкети, тести, професійноорієнтовані завдання

Результат: забезпечення галузі надрокористування кваліфікованими
кадрами, відповідно до вимог та потреб ринку праці
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Значення показників критеріїв якості професійної підготовки майбутніх
геологів на констатувальному етапі педагогічного експерименту

Експериментальна група

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

1

17

0,25

0,27

1

9

0,67

0,13

2

5

0,50

0,27

2

7

0,50

0,07

3

3

0,17

0,07

3

10

0,75

0,07

4

2

0,42

0,33

4

11

0,50

0,07

5

11

0,50

0,20

5

2

0,67

0,13

6

7

0,25

0,00

6

5

0,42

0,07

7

10

0,50

0,27

7

5

0,58

0,20

8

8

0,17

0,13

8

6

0,58

0,47

9

15

0,25

0,40

9

0

0,58

0,13

10

15

0,42

0,13

10

5

0,67

0,20

11

3

0,17

0,13

11

4

0,50

0,13

12

1

0,42

0,33

12

12

0,33

0,13

13

3

0,58

0,20

13

12

0,67

0,07

14

5

0,33

0,13

14

10

0,17

0,13

15

10

0,17

0,27

15

10

0,50

0,27

16

11

0,42

0,13

16

3

0,25

0,27

17

11

0,25

0,20

17

3

0,17

0,27

18

12

0,58

0,33

18

2

0,50

0,27

19

10

0,58

0,20

19

0

0,17

0,27
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Експериментальна група

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

20

12

0,25

0,00

20

0

0,50

0,13

21

10

0,50

0,13

21

10

0,67

0,00

22

8

0,42

0,07

22

10

0,42

0,33

23

8

0,33

0,27

23

9

0,58

0,33

24

17

0,50

0,27

24

9

0,67

0,13

25

18

0,83

0,27

25

9

0,67

0,20

26

16

0,50

0,40

26

11

0,33

0,13

27

16

0,58

0,20

27

11

0,17

0,27

28

16

0,67

0,40

28

10

0,25

0,27

29

17

0,58

0,13

29

9

0,58

0,20

30

17

0,50

0,20

30

8

0,42

0,13

31

1

0,25

0,13

31

12

0,25

0,27

32

4

0,50

0,20

32

9

0,25

0,00

33

2

0,42

0,27

33

10

0,42

0,40

34

6

0,67

0,33

34

10

0,75

0,13

35

2

0,75

0,07

35

10

0,67

0,27

36

1

0,75

0,13

36

18

0,42

0,27

37

10

0,58

0,07

37

18

0,17

0,13

38

12

0,25

0,33

38

18

0,17

0,13

39

7

0,25

0,27

39

16

0,50

0,13

40

11

0,33

0,20

40

15

0,58

0,33
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Експериментальна група

Рівень
сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої
мотивації

студента

№

Критерій

Рівень
сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої
мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

41

11

0,58

0,00

41

14

0,42

0,27

42

8

0,17

0,17

42

14

0,25

0,13

43

12

0,33

0,25

43

15

0,08

0,27

44

13

0,08

0,25

44

13

0,58

0,13

45

16

0,42

0,17

45

14

0,08

0,27

46

18

0,33

0,08

46

18

0,33

0,13

47

17

0,58

0,25

47

15

0,58

0,07

48

14

0,58

0,25

48

13

0,50

0,20

49

14

0,50

0,42

49

18

0,42

0,07

50

15

0,50

0,17

50

13

0,50

0,20

51

18

0,33

0,08

51

16

0,58

0,33

52

15

0,17

0,17

52

17

0,42

0,13

53

14

0,33

0,25

53

17

0,58

0,13

54

13

0,08

0,25

54

15

0,33

0,20

55

-

-

-

55

17

0,58

0,13

56

-

-

-

56

14

0,50

0,13

57

-

-

-

57

16

0,50

0,07

58

-

-

-

58

14

0,50

0,07

59

-

-

-

59

14

0,50

0,00

60

-

-

-

60

14

0,58

0,07

269
Додаток С
ШАНОВНИЙ УЧАСНИКУ АНКЕТУВАННЯ!!!
Дане анкетування направлене на визначення якості Вашої підготовки за
дисципліною «Геологорозвідувальна справа».
Анкетування повністю анонімне, його результати будуть використані лише з
науковою метою.
Блок питань № 1. Дайте відповідь на питання, обравши один серед
запропонованих варіантів відповідей (підкреслити або обвести колом).
1. Вертикальна підземна гірнича виробка глибиною до 50 м круглого або
квадратного перетину, що проходиться з поверхні для проведення гірничих робіт
називається …
а) квершлаг
б) штольня
в)шурф
г) тунель
2. Циліндричний моноліт
гірської породи, отриманий в процесі буріння
називається …
а) шлам
б) стакан
в) керн
г) копер
3. Розбурена гірська порода, що виноситься промивочним розчином на денну
поверхню, називається …
а) керн
б) шлам
в) копер
г) шурф
4. Дно свердловини називається …
а) низ
б) устя

в) забій

г) зумпф

5. До ручного буріння також належить і такий тип буріння як …
а) роторне
б) з копром та
в) гідророзрив г) каротажне
лебідкою
6. Горизонтальна штольня, яка обома кінцями виходить на земну поверхню,
називається …
а)подвійна
б) бі-штольня
в) тунель
г)складна штольня
штольня
7. НЕ існує такого методу підрахунку виходу керна…
а) лінійний
б) об'ємний
в) наочний
г) ваговий
8. Канава для відведення притоку підземних вод в гірничих виробках або збору та
відстоювання шламу називається …
а) траншея
б) зумпф
в) збір
г) збірна канава
9. Поверхня дотику корисної копалини та вміщуючих порід, що залягають
нижче, називається …
а) дайка
б) низ
в)покрівля
г) підошва
10. Вид буріння, що використовується для відбору керна, називається…
а) колонковий
б) ударний
в) ручний
г)ударно-канатний
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Блок питань № 2. Дайте відповідь на питання, обравши серед
запропонованих варіантів відповідей (можливо декілька правильних
відповідей). Обраний варіант підкресліть або обведіть колом.
1. Для буріння розвідувальної свердловини глибиною 126 метрів по породах IV категорії
за буримістю Ви оберете бурову установку…
а) УРБ- 3АМ
б) ПБУ-50
в) АВБ 2М
г) СБУД – 150-ЗІВ
2. Відповідно до класифікації порід за буримістю для механічного обертального буріння
існує ……….. категорій порід
а) 7
б)12
в)18
г) 10
3. Довжина рейсу, проведеного для відбору керну, – 3,0 м. Заміривши в полі довжину
керна, піднятого з вказаного інтервалу на поверхню, виявилося, що вона складає - 2,7 м.
Вихід керну за наявними даними становить …..
а)90 %
б) 92 %
в) 75 %
г) 87 %
4. Ви працюєте головним геологом в компанії «Геобуд». В процесі роботи Вам необхідно
розрахувати повну глибину експлуатаційної свердловини на воду. Завдяки наявним
даними Ви знаєте, що глибина залягання покрівлі водоносного пласта - 80 м, а потужність
водоносного пласта - 20 м. Горизонт підземних вод, для якого проектується свердловина, напірний. Динамічний рівень при відкачці встановлюється на відмітці 55 метрів. Робоча
довжина фільтра - 15 м.
а) 97
б) 96
в) 100
г) 70
5. Під час розвідувального буріння заплановано відібрати керн з останнього інтервалу
буріння – по корисній копалині. При проектуванні свердловини, врахувавши можливість
виникнення аварії на кінцевому інтервалі буріння, аби була можливість її ліквідувати та
відібрати достатню пробу, Ви збільшите…
а) на один
б)на
один
розмір в) на два розміри г) на два розміри
розмір кінцевий діаметр
кінцевий інтервал останній інтервал
діаметр буріння передостаннього
буріння та на один буріння
інтервалу буріння
розмір
передостанній
інтервал буріння
6. Зовнішній діаметр обсадної труби становить 89,0 мм, товщина стінки труби – 5,0 мм.
Який внутрішній діаметр обсадної труби?
а) 84,0 мм
б) 87,0 мм
в) 79,0 мм
г) 74,0 мм
7. Для визначення густини промивочної рідини при бурінні типової розвідувальної
свердловини виберіть необхідний інструмент серед запропонованих:
а) ареометр
б) візкозиметр
в)відстійник ОМ-2
г) інклінометр
8. Ви – геолог І категорії в компанії «Аметист». В процесі роботи Вам необхідно
розрахувати повну глибину розвідувальної свердловини на воду. Завдяки наявним
даними Ви знаєте, що глибина залягання покрівлі водоносного пласта - 80 м, а потужність
водоносного пласта - 20 м. Робоча довжина фільтра - 15 м.
а) 100 м
б) 103 м
в) 115 м
г) 95 м
9. Колона обсадних труб для кріплення устя свердловини називається …
а) кондуктор
б) обсадка
в) напрямок
г) направляюча
10. Для буріння по породах 6 категорії буримості в якості породоруйнівного інструмента
Ви використаєте…
а)алмазну коронку
б) алмазне долото
в)коронку СМ5
г) долото типу С
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Додаток Т
Значення показників критеріїв якості професійної підготовки майбутніх
геологів після завершення формувального етапу педагогічного експерименту

Експериментальна група

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

№

студента

Критерій

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

1

6

0,83

0,67

1

1

0,58

0,67

2

6

1,00

0,53

2

2

0,42

0,27

3

6

0,67

0,53

3

5

0,50

0,20

4

6

1,00

0,60

4

0

0,50

0,33

5

12

0,92

0,60

5

3

0,58

0,13

6

12

0,75

0,87

6

1

0,42

0,60

7

12

0,67

0,87

7

3

0,58

0,20

8

12

1,00

0,60

8

2

0,58

0,60

9

14

0,75

0,60

9

4

0,42

0,13

10

14

1,00

0,73

10

3

0,50

0,13

11

14

0,75

0,87

11

10

0,67

0,93

12

14

0,67

0,67

12

9

0,75

0,60

13

15

1,00

0,60

13

9

0,67

0,13

14

15

0,75

0,67

14

8

0,75

0,93

15

15

0,92

0,87

15

12

0,83

0,87

16

15

0,67

0,67

16

9

0,50

0,67

17

15

0,67

0,13

17

9

0,92

0,87

18

16

0,67

0,27

18

11

0,92

0,67

19

16

0,67

0,60

19

11

0,92

0,67
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Експериментальна група

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

№

студента

Критерій

Рівень сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

20

16

1,00

0,27

20

11

0,92

0,80

21

16

0,67

0,73

21

7

0,58

0,20

22

16

0,83

0,87

22

9

0,67

0,87

23

16

0,92

0,87

23

8

0,83

0,60

24

6

0,83

0,67

24

11

0,83

0,40

25

7

0,92

0,67

25

8

0,75

0,40

26

7

0,75

0,60

26

11

0,58

0,07

27

7

0,92

0,80

27

9

0,42

0,33

28

13

0,83

0,80

28

12

0,92

0,87

29

13

0,92

0,87

29

10

0,50

0,07

30

13

0,50

0,60

30

10

1,00

0,67

31

13

0,92

0,87

31

8

0,92

0,80

32

13

0,50

0,87

32

8

0,92

0,67

33

13

0,50

0,67

33

7

0,33

0,67

34

13

1,00

0,67

34

12

0,67

0,33

35

13

0,58

0,67

35

16

0,50

0,07

36

13

0,58

0,67

36

17

0,67

0,60

37

14

1,00

0,93

37

18

0,83

0,67

38

14

0,58

0,67

38

15

0,67

0,87

39

16

0,92

0,27

39

13

0,67

0,60

40

17

0,83

0,47

40

15

0,83

0,80
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Експериментальна група

Рівень
сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої
мотивації

студента

№

Критерій

Рівень
сформованості
умінь

Рівень засвоєння
знань

Рівень професійноорієнтованої
мотивації

студента

№

Критерій

Контрольна група

41

17

0,75

0,93

41

16

0,75

0,67

42

17

0,58

0,87

42

14

0,50

0,53

43

18

0,75

0,53

43

17

0,83

0,93

44

18

0,83

0,73

44

17

0,67

0,60

45

11

0,42

0,67

45

15

0,50

0,67

46

12

1,00

0,93

46

14

0,83

0,40

47

12

1,00

0,67

47

16

0,75

0,80

48

12

0,67

0,87

48

13

0,83

0,33

49

12

0,67

0,80

49

15

0,42

0,27

50

13

1,00

0,73

50

18

0,50

0,27

51

13

1,00

0,73

51

15

0,75

0,27

52

14

0,83

0,53

52

14

0,75

0,33

53

14

0,83

0,93

53

14

0,75

0,27

54

14

0,67

0,87

54

15

0,75

0,73

55

-

-

-

55

15

0,67

0,40

56

-

-

-

56

15

0,67

0,60

57

-

-

-

57

13

0,58

0,60

58

-

-

-

58

15

0,58

0,60

59

-

-

-

59

16

0,75

0,87

60

-

-

-

60

18

0,75

0,47
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Додаток Ф
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Kuzko M. Scientific and methodological recommendations for the
application of situational modeling in the future geologists’ professional
preparation. Молодь і ринок. 2018. Вип. 2 (157). С. 123 – 128.
2.

Кузько

моделювання

в

М. С.

Результати

підготовку

майбутніх

впровадження
геологів.

ситуативного

Науковий

вісник

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського. 2018. №. 1 (120). С. 81 – 86.
3. Ситуативне моделювання : посіб. для викл. та студ. геол. спец. /
уклад. М. С. Кузько. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с.
4. Kuzko M. Future geologists’ professional training as a pedagogical
problem. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017.
№ 7 (71). С. 79 – 90.
5. Кузько М. С. Рівні, критерії та показники якості професійної
підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі. Вісник
Житомирського державного університету імені І. Франка. Педагогічні
науки. 2017. Вип. 1(87). С. 84–87.
6. Kuzko M. S. Pedagogical conditions of implementation the tools of
situational modeling in professional preparation of future geologists. Society
and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2017. Vol. 57.
Issue 129. Р. 22 – 24.
7. Кузько М. С. Гірничі роботи та буріння в розвідці та експлуатації
корисних копалин : практикум. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017.
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Додаток Х
Апробація результатів дослідження
Основні результати дослідження обговорено на засіданнях відділу
інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України
(2016 – 2018 рр.), а також оприлюднено на науково-практичних конференціях
різного рівня:
– міжнародних: «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія»
(Братислава, Словаччина, 2016 – заочно), «Україна і світ: гуманітарнотехнічна еліта та соціальний прогрес» (Харків, 2016 – очно), «Розвиток
сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 2016 – очно), «Наука и
образование в современном мире» (Караганда, Республіка Казахстан, 2017 –
заочно);
– всеукраїнських: «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та
обґрунтування технічних і управлінських рішень» (Рівне, 2017 – заочно),
«Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (Кривий Ріг,
2018 – заочно);
– регіональних: «Новітні проблеми геології» (Харків, 2015 – очно),
«Гідрогеологія: наука, освіта, практика» (Харків, 2016, 2017 – очно).

