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     Незмінним фактором є потреба студентів у 
придбанні міцної наукової основи, базових 
інженерних знань і аналітичних навичок. 
Глибокі фундаментальні знання як і раніше 
залишаються найбільш важливою перевагою 
підготовки інженерів в університеті. 

Чарльз М.Вест 

Президент Національної 
Інженерної академії США 



На думку лауреата Нобелівської премії по 
фізиці Мюррея Гелл-Манна  
“нам потрібно йти від мудреця на 
сцені до гіда, що стоїть осторонь " 



У більшості випадків університети не мають у 
своєму розпорядженні значні фінансові й кадрові 
ресурси, тому необхідно використовувати 
загальнодоступні відкриті джерела, що 
дозволяють впровадити систему безперервного 
вдосконалювання. Одним із кроків у цьому 
напрямку є масові відкриті онлайн-курси 
(МООС). 



МООС - дистанційний навчальний курс, 
створений з орієнтацією на велику кількість 
віддалених друг від друга студентів. Весь 
зміст курсу перебуває у відкритому доступі, 
тому студенти одержують доступ до 
матеріалів без яких-небудь обмежень. 



Розробка масового курсу чітко 
асоціюється з університетом, а головні 
МООС-платформи є проектами 
провідних шкіл. 



Зворотний зв'язок у МООС створює нову 
структуру функцій співтовариства учасників 
навколо курсу. Викладач змінює свої функції від 
особи, що знає усе і про все, до гіда, що веде 
через лабіринти знань.  

А центром, навколо якого будується навчання, 
стає зацікавлене співтовариство учасників. 



Основним завданням інженерної освіти є 
створення освітнього контексту, що впливає на    
студентів тим, що сприяє глибокому розумінню 
теоретичних основ інжинірингу й придбанню 
практичних навичок.  

Одним з таких 
напрямків може 
бути дуальне 
навчання. 



СУТЬ ПРОЕКТУ 
Організація навчального процесу в магістратурі на 
основі ефективного поєднання фундаментальної 
підготовки на базі кафедри й практичного 
досвіду роботи в проектах на базі ІТ- компанії 



ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 
 адаптація професійних знань, умінь, навичок 

випускників до  умов ринку праці, що змінюються;   
 поліпшення практичної підготовки студентів старших 

курсів; 
 посилення кадрового складу ІТ-компаній молодими 

кваліфікованими фахівцями; 
 створення конкурентного середовища серед 

студентів, що забезпечує зростання успішності й 
мотивації;   

 підвищення кваліфікації викладачів  
    за рахунок стажувань в ІТ-компаніях. 



АКТУАЛЬНІСТЬ 
• зростання потреби в ІТ- фахівцях, що 

викликане підвищенням важливості ІТ- сектора 
в економічному розвитку держави; 

• розрив між вимогами роботодавців і рівнем 
підготовки випускників; 

• недостатній рівень практичної підготовки 
фахівців з боку вузів. 



ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ 
Для ІТ-компаній: 
• можливість впливати на навчальний процес для підготовки фахівця з 

тими знаннями, уміннями й компетенціями, які затребувані в 
сьогоднішніх умовах; 

• можливість розвитку фірми (виконання нових проектів) за рахунок 
наявності кваліфікованого персоналу. 

Для вузів: 
• доступ до оперативної інформації про поточний стан робочих процесів 

на фірмі; 
• підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції навчальних 

програм. 
Для студентів: 
• суміщення одержання теоретичних знань із практичним досвідом роботи; 
• скорочення часу адаптації в умовах сучасного ринку праці на 2-3 роки; 
• наявність у випускника офіційного стажу роботи, необхідного для 

подальшого професійного росту. 



За наказом Міністерства освіти і науки України від 
02.03.2017 №336 було створено робочу групу з 
розроблення проекту Концепції підготовки 
фахівців у вищій освіті за дуальною системою 
та розроблення проектів нормативно-правових 
актів щодо забезпечення її функціонування 



За матеріалами наукового журналу Physical Review 
Letters  з фізики у 2016 році,  харківські вчені Євген  
Зубарєв (НТУ «ХПІ») та  Ніна Крайнюкова  
(Фізико-технічний інститут низьких температур 
НАН України)  відкрили і протестували нову 
модифікацію вуглецевого волокна.  Вони 
охрестили її "вуглецеві стільники". Це відкриття 
може створити сенсацію в світі водневих 
автомобілів і електроніки майбутнього.  



Експериментальне визначення 
п’єзобіопотенціалів у клітинних структурах 

     Наукове значення - виявлений 
стійкий причинно-наслідковий зв'язок між 
механічними деформаціями рідко-
кристалічних структур біологічних 
об'єктів, змінами їхніх п'єзоелектричних 
потенціалів і процесами біосинтезу 
органічних речовин у живих клітках 
(ліпідів, білків, вуглеводів і їхніх 
похідних). 

Наукове відкриття проф. Щапова П.Ф. 



Тенденція зменшення бюджетних місць  
на спеціальність “Хімічні технології” 

Рік Кількість бюджетних 
місць, чол. 

2012 200 

2013 161 

2014 127 

2015 118 

2016 104 

Проблеми 



Кадрове забезпечення  
високотехнологічних галузей 

В Україні намітилася стійка тенденція зменшення бажаючих 
навчатися в університетах на інженерних спеціальностях. Більш 
проблемними є спеціальності, де передбачена глибока фізико-
математична підготовка. Відсутні на рівні держави системні кроки 
для подолання цієї проблеми. 

• Гарантоване держзамовлення на технічні спеціальності. 

Пропозиції: 

• Прийняття законодавчих актів по 
зацікавленості роботодавців в співпраці з 
ВНЗ, в першу чергу, у дуальній освіті та 
оновленні матеріально-технічної бази. 



Дякую за 
увагу! 
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