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Сучасний ринок ставить нові вимоги до випускників ВНЗ і майбутні 

роботодавці крім базових і спеціальних знань, сьогодні чекають від молодих 

фахівців ще й певних професійних навичок - вміння користуватися 

комп'ютером, знання іноземних мов, здатності працювати в колективі та 

ефективно представляти себе і результати своєї праці. Наші ВНЗ традиційно 

орієнтуються на знання, а необхідно приділити увагу ще й підвищенню 

конкурентоспроможності випускника в ринковому середовищі. Випускник ВНЗ 

сприймається роботодавцями лише як сирий матеріал для підготовки 

повноцінного фахівця і важливим фактором при оцінці потенційного 

співробітника стає його здатність адаптуватися, вчитися, професійно 

розвиватися. Тут недостатньо лише того, що студенти можуть проходити 

практики на виробництві, важливі прямі контакти з такими фахівцями і в 

форматі лекцій, і семінарів, і практичних занять, це контакти з майбутніми 

роботодавцями і з майбутніми колегами. Саме від таких фахівців студенти і 

дізнаються, що реально їх чекає на виробництві, що вони повинні знати, вміти, 

а базові знання за фахом забезпечить їм штатний професорсько-викладацький 

склад. Очевидно, що для вирішення цієї проблеми необхідна взаємодія сфер 

вищої освіти, виробництва і держави.  

Для реалізації цієї взаємодії держава повинна стимулювати наступні 

напрямки: 

- розробка спільних індивідуальних навчально-дослідницьких програм для 

відібраних підприємством студентів; 

- розвиток інституту сумісництва та взаємного обміну викладацькими 

кадрами з реальним сектором економіки і провідними науковими 

установами; 

- заохочення державою кваліфікованих працівників провідних українських 

підприємств виступати в якості наставників і керівників майбутніх магістрів; 

- впровадження практики залучення до освітньої діяльності у ВНЗ фахівців, 

з-за кордону, на основі короткострокових і довгострокових контрактів. 

-  вдосконалення системи базових кафедр і спільних лабораторій, 

створюваних вузами і функціонуючих на базі науково-дослідних організацій 

і промислових підприємств, пов'язуючи їх діяльність не тільки з можливістю 



проведення виробничих практик для студентів, а й з можливістю проведення 

там регулярних занять, в тому числі із залученням фахівців цих підприємств.  

 


