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РІВНІ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ГЕОЛОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті розглянуто якість професійної підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі. 
На підставі нормативних документів було виокремлено критерії та показники якості професійної 

підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі та охарактеризовано показники відповідно 
до кожного рівня якості професійної підготовки майбутніх геологів. 
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Постановка проблеми. Професійна підготовка, як науково-педагогічна проблема, завжди 
знаходилася в полі зору вітчизняних та іноземних науковців. Це зумовлене фактом, що в умовах 
глобалізації та розвитку технологій майбутній фахівець має не просто задовольняти вимоги роботодавців 
за професійними знаннями та уміннями, сукупністю компетентностей, але й бути цілеспрямованою 
особистістю, з розвинутими лідерськими якостями та усвідомленням потреб в саморозвитку та 
самореалізації. 

В галузі природокористування, представниками якої і є майбутні геологи, виконання положень 
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року [1] 
стає можливим лише за умови наявності кваліфікованих кадрів. Саме тому якість професійної підготовки 
майбутніх геологів (що є результуючим фактором їх професійної підготовки) потребує додаткового 
розгляду. 

Аналіз останніх досліджень. Задля дослідження окресленої проблеми було проаналізовано науковий 
доробок вітчизняних та іноземних педагогів. Так, проблема модернізації професійної освіти була 
досліджена І. Зязюном, В. Кременем, В. Луговим, В. Майковською, Ю. Скибою, М. Степком та ін. Якість 
освіти розглядалася І. Булахом, В. Гуменюк, Н. Расторгуєвою, А. Сбруєвою та ін. В той же час 
недостатня розробка проблеми професійної підготовки майбутніх геологів в загалом та її якості зокрема 
в педагогічний літературі [2] лише підтверджує актуальність даного дослідження. 

Мета статті та поставлені завдання. Метою даної публікації є дослідження якості професійної 
підготовки майбутніх геологів, що передбачає вирішення таких завдань, як виділення рівнів, критеріїв та 
показників якості підготовки майбутніх геологів. Результати даної роботи в майбутньому дозволять 
обґрунтовано підійти до окреслення шляхів модернізації професійної підготовки майбутніх геологів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження професійної підготовки доречно почати із її визначення. 
Так, Г. Троцко трактує професійну підготовку як систему, що характеризується взаємозв’язком та 
взаємодією структурних та функціональних компонентів, сукупність яких визначає особливість, 
своєрідність, що забезпечує формування особистості студента відповідно до поставленої мети – вийти на 
якісно новий рівень готовності студента до професійної діяльності [3]. 

Влучним є твердження В. Стасюк, згідно з яким професійна підготовка є педагогічним процесом, в 
результаті якого формується та розвивається професійна готовність фахівця [4]. 

В контексті нашого дослідження професійна підготовка майбутніх геологів – це специфічно 
організований процес професійного розвитку майбутнього геолога, що передбачає оволодіння фаховими 
геологічними знаннями, формування умінь та навичок, та спрямований на сприяння максимально 
повноцінній професійній самореалізації особистості відповідно до вимог ринку праці. 

На нашу думку, дослідження професійної підготовки майбутніх геологів в контексті її модернізації 
має спиратися на таке поняття як "якість", оскільки саме вона є найголовнішим результативним 
чинником професійної освіти [5]. 

Під якістю підготовки фахівця П. Канівець розуміє сукупність його властивостей та характеристик, 
рівень яких формується в процесі здійснення освітньої діяльності і повинен відповідати вимогам 
споживачів [6]. 

Оскільки професійна підготовка майбутніх геологів є багатоаспектним та тривалим процесом, її 
якість варто перевіряти на основі тривалого спостереження за його оціночними характеристиками, 
аналізуючи кількісні та якісні показники. Через це для проведення подальшого дослідження логічним є 
створення системи критеріїв та показників якості підготовки майбутніх геологів. Саме наявність 
критеріїв професійної підготовки уможливлює удосконалення роботи вищих навчальних закладів.  



Педагогічні науки. Випуск 1 (87). 

Критерій є ознакою, на основі якої стає можливим оцінити стан системи чи явища. В той же час для 
кожного критерію необхідно розробити відповідні показники, які дозволять його охарактеризувати. В 
залежності від сутності критерію показники можуть давати якісну або кількісну характеристику. 

Взаємозв’язок між критеріями та показниками добре висвітлено в роботі А. Галімова, згідно з якою: 
"критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння 
реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію 
виражаються у конкретних показниках" [7: 93]. 

Ми погоджуємося із думкою Н. Расторгуєвої [8], що якість професійної підготовки майбутнього 
фахівця має прямий зв'язок із необхідністю випускника ВНЗ бути конкурентоспроможним на ринку 
праці. Тому створення засобів її діагностики має відбуватися із врахуванням вимог до кваліфікації 
майбутніх фахівців і залежить від їх спеціалізації. 

Згідно із Тимчасовим стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою 6.04010301 "Геологія" Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна серед видів професійної діяльності, до яких може долучатись майбутній геолог: технік-
геолог, технік-гідрогеолог, технік-геофізик, технік-дозиметрист, спектроскопіст, пробірувальник, 
стажист-дослідник, відбірник геологічних проб, заготівельник геологічних зразків, гірник на геологічних 
роботах тощо [9]. 

Також нами було проаналізовано довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [10], 
згідно з яким до переліку геологічних професій також належать геолог, інженер з випробування 
свердловин, інженер з підтримування пластового тиску, майстер з випробування свердловин, замірник, 
інженер з видобутку нафти і газу. 

Представники вказаних професій є професіоналами та фахівцями (залежно від отриманого освітньо-
кваліфікаційного рівня та досвіду роботи). Загальний аналіз наведених вимог до кожної із професій 
виявив необхідність виконувати галузеві роботи відповідно до чинного законодавства країни, 
оптимізувати та раціоналізувати виробничий процес, організовувати виконання галузевих (фахових) 
завдань, аналізувати та імплементувати у власну діяльність останні вітчизняні та закордонні технічні 
досягнення та інноваційні розробки тощо. Фахівець в цій галузі повинен орієнтуватися в нормативно-
правовій документації, вміти працювати із отриманими лабораторними та "польовими" даними, 
аналізувати цю інформацію, надавати рекомендації та робити прогнози, виходячи із отриманих даних. 

Проведене дослідження дає змогу означити наступні критерії якості професійної підготовки: 
мотиваційно-цінністний (як ставлення майбутнього геолога до обраного фаху та сформованість 
особистісних якостей для успішного проведення професійної діяльності), когнітивний (ступінь засвоєння 
теоретичних фахових знань) та діяльнісний (ступінь засвоєння практичних фахових умінь), для кожного 
з яких було запропоновано серію показників. Показники мотиваційно-цінністного критерію дають його 
якісну оцінку. Показники когнітивного та діяльнісного – кількісну.  

Групування показників відповідно по кожному критерію доцільно проводити, враховуючи можливі 
рівні якості професійної підготовки майбутніх геологів. Тому з метою оцінки якості професійної 
підготовки майбутніх геологів нами було виокремлено три її рівні: низький, середній та високий.  

Низький рівень якості професійної підготовки характеризується поверхневим, слабким інтересом 
майбутніх геологів до обраного фаху, що має вигляд "спалаху" та зникає в моменти труднощів у 
виконанні завдань, існуючи лише в площині примусового привертання уваги. Також для нього 
характерні відсутність усвідомленої потреби особистості в саморозвитку та самовдосконаленні, 
переважання зовнішніх мотивів (соціальні гарантії та престижність) над внутрішніми (потреба до 
професійної самореалізації), відсутня потреба у самоаналізі. Теоретичні знання з фахових дисциплін 
обмежені та безсистемні, не знаходять свого прояву у практичній діяльності. Система професійних умінь 
та навичок (технологічних, організаційних та комунікаційних) сформована слабко, характерна пасивність 
дій та потреба у чіткій інструкції. 

Середній рівень якості професійної підготовки передбачає наявність у студентів стійкого інтересу 
до обраного фаху лише в межах освітнього процесу. Внутрішні мотиви до оволодіння фахом та 
слідкування професійним цінностям наявні, але нечіткі, ситуативного характеру, змінюються в 
залежності від обставин, тому над ними переважають зовнішні мотиви. Відсутня потреба у самоаналізі. 
Теоретичні знання з фахових дисциплін чітко у межах програмного матеріалу, достатні для здійснення 
практичної діяльності репродуктивного характеру та вирішення нескладних ситуацій. Професійні уміння 
та навички (технологічні, організаційні та комунікаційні) достатні для повноцінного функціонування в 
межах навчальних дисциплін та вирішення нескладних задач. В той же час спостерігається нестача 
оригінальних підходів до вирішення завдань. Потреба у самоаналізі має ситуативний характер. 

Високий рівень якості професійної підготовки, є, певною мірою, ідеалом, відрізняється сукупністю 
чітких внутрішніх мотивів майбутніх геологів в оволодінні фахом (усвідомлення цінності професії саме 
геолога для суспільства, потреба у професійній самореалізації та самоактуалізації), інтерес до фаху 
стійкий та виходить за межі навчальної програми, наявна потреба у професійній та морально-етичній 
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саморегуляції. Рефлексивне мислення розвинуте, відбувається постійний самоаналіз та самооцінка. 
Теоретичні знання за фахом глибокі та системні, характерна активність у вигляді самоосвіти та власних 
досліджень. Сукупність технологічних, організаційних та комунікаційних професійних навичок та умінь 
сформована у повній мірі, є здатність до оригінального вирішення складних завдань, усвідомлення 
відповідальності за власні дії.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. У статті було розглянуто професійну підготовку 
майбутніх геологів в контексті оцінки її якості. Проведене дослідження дало змогу визначити критерії 
якості професійної підготовки майбутніх геологів та виділити три її рівні. В результаті чого стало 
можливим згрупувати показники по кожному критерію відповідно до рівня якості професійної 
підготовки майбутніх геологів. Представлена характеристика рівнів якості професійної підготовки 
майбутніх геологів не є вичерпною та потребує подальшого дослідження, результати якого дозволять в 
майбутньому окреслити шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх геологів та 
запропонувати конкретні дії для їх реалізації. 
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Кузько М. С. Уровни, критерии и показатели качества профессиональной подготовки будущих 
геологов в высшем учебном заведении. 

В статье рассмотрено качество профессиональной подготовки будущих геологов в высшем учебном 
заведении. На основании нормативных документов было выделено критерии и показатели качества 
профессиональной подготовки будущих геологов в высшем учебном заведении и охарактеризованы 
показатели в соответствии с каждым уровнем качества профессиональной подготовки будущих 

геологов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие геологи, критерии подготовки, показатели 
подготовки. 

Kuzko M. S. Levels, Criteria and Indicators of the Quality of Future Geologists’ Professional Training in 
Higher Education. 

In the context of globalization and technology development future specialist intended not simply to satisfy the 
requirements of employers for professional knowledge, skills and set of competencies, but also to be purposeful 
personality with developed leadership skills and awareness of needs in the process of self-development and self-
realization. That is why the development of the natural resources industry, representatives of which the future 
geologists are, is possible only on the condition of the presence of qualified personnel. And because of this the 
quality of future geologists’ professional training (which is resulting factor of their professional preparation) 

needs further consideration. 
For studying the outlined problems scientific achievements of national and foreign teachers, and current 

requirements to future geologists covered in the regulations, were analyzed. The study makes it possible to 
define the following criteria for quality of training: motivational-value (the attitude of the future geologist to the 
chosen profession and formation of personal qualities for successful professional activity), cognitive (the degree 
of mastering of theoretical professional knowledge) and activity (degree of practical professional skills), each of 

whom series of indicators were proposed. Grouping of indicators according to each criterion was conducted 
considering the possible levels of quality of future geologists’ training. Therefore, to estimation of quality of 

future geologists’ professional training we have allocated three levels: low, medium and high. Presented 
description of levels of quality of future geologists’ professional training is not exhaustive and requires further 

study, the results of which will determine the future path of modernization of future geologists’ professional 
training. 

Key words: training, future geologists, training criteria, training indicators. 


