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ВСТУП
Сучасна епоха — це пора інтенсивного формуван�

ня, нагромадження, поширення та використання освітніх

ресурсів. Саме тому освіта — це найцінніший національ�

ний ресурс, що визначає конкурентоспроможність будь�

якої країни в довгостроковому періоді. Виходячи з цьо�

го, створення та розвиток цього ресурсу є головним

стратегічним завданням країни. Таким чином, форму�

лювання вимог у реформуванні та розвитку освіти, зок�

рема, вищої (університетської) є провідним завданням

як політичної еліти держави, так і безпосередньо усьо�

го суспільства (науковців, викладачів, роботодавців, а

також студентів та їх батьків). Адже розбудова нової

державної політики в цій сфері, спрямованої на розви�

ток суспільства і держави, є надзвичайно актуальним.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішна інтеграція України у світовий економічний,

політичний, науково�технологічний та освітній простір

безпосередньо залежить від якості її людського та інте�

лектуального капіталу. Формування останніх головним

чином відбувається завдяки системі освіти, що закла�

дає основні знання та вміння фахівців з відповідних про�

фесій. Саме тому формування основних рекомендацій

щодо процесу підготовки спеціалістів та до їх знань,

вмінь, навичок з урахуванням досвіду успішних країн

світу забезпечить збалансованість ринку праці та підви�

щить ефективність суспільного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституційні процеси підготовки та зайнятості

фахівців з вищою освітою знайшли відображення у
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МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування основних вимог до фахівців, що го�

туються системою вищої освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність вищих навчальних закладів спрямовано

на підготовку фахівців з вищою освітою, які відповіда�

ють низці вимог як до їх професійних, так і до їх особи�

стісних характеристик. Висококваліфікованими фахів�

цями вважаються спеціалісти з повною вищою освітою,

які володіють професійними знаннями і практичними

навичками діяльності в умовах динамічності зовніш�

нього середовища, обумовленої активним розвитком

науково�технічного прогресу. При визначенні сучасних

вимог до випускників вищих навчальних закладів різних

форм власності та рівнів акредитації, на нашу думку,

важливим є з'ясування основних вимог до проваджен�

ня державної політики у сфері вищої освіти.

Однією з головних рис сучасної системи вищої освіти

має бути її доступність для всіх бажаючих. Однак, принци�

повим при цьому є те, що надання послуг вищої освіти по�

винно здійснюватись, переважно, особам із відповідним

рівнем базової підготовки й інтелектуальних здібностей.

Відкритий доступ до вищої освіти не може означа�

ти зниження вимог до знань і вмінь абітурієнтів. Відбір

студентів вищих навчальних закладів із загальної

кількості абітурієнтів, на нашу думку, має здійснюватись

на конкурсних засадах за наперед розробленими єди�
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ними для всіх вступників на конкретну спеціальність ви�

могами.

Процес підготовки фахівців з вищою освітою має бути

незалежним від політичних, релігійних, расових та інших

переконань та упереджень. Навчальні програми у вищій

школі мають розроблятись виключно досвідченими нау�

ковцями та практиками у відповідній сфері діяльності за

обов'язкової умови відсутності будь�якого тиску з боку

державних, релігійних чи громадських організацій.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Укра�

їни приділяється значна увага питанню розширення зак�

ладами вищої освіти кола міжнародних контактів, а також

переведенню міжнародних договорів із розряду формаль�

них до практично�реалістичного формату їх реалізації.

Важливим кроком на шляху інтеграції вітчизняної

вищої освіти до європейського освітнього простору ста�

ло підписання Україною у травні 2005 р. Болонської дек�

ларації. Завдяки цьому кроку наша держава стала ба�

жаним учасником низки міжнародних проектів, ініційо�

ваних Європейським Союзом (Темпус, Еразмус Мундус,

програма імені Жана Моне, Леонардо до Вінчі, Сократ

та ін.).

Міжнародне співробітництво дозволяє українським

вищим навчальним закладам перейняти досвід підготов�

ки фахівців з вищою освітою у провідних країнах світу

з збереженням національної ідентичності та самобут�

ності української нації. У сфері вищої освіти доцільно

долучатись лише до найкращих і перевірених світових

стандартів, у жодному разі не нехтуючи при цьому до�

сягненнями вітчизняної вищої школи та обов'язково

враховуючи її специфічні особливості.

До системи вищої освіти України висуваються ви�

моги з розбудови ступеневої освіти, що сприяє впро�

вадженню принципів здобуття населенням освіти про�

тягом усього життя: з підготовчих класів у дитячих сад�

ках, у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих

навчальних закладах І—ІV рівнів акредитації та у зак�

ладах післядипломної освіти. Ступеневість освіти перед�

бачає поетапне здобуття освіти за освітньо�кваліфіка�

ційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Перспективою подальшого розвитку і вдосконален�

ня вищої освіти України є впровадження дипломів типу

А (що означають можливість подальшого проваджен�

ня науково�дослідної діяльності) і типу Б (означають на�

явність усіх знань і вмінь, необхідних для профес�

ійної діяльності). У будь�якому разі після закін�

чення вищого навчального закладу фахівці з ви�

щою освітою зацікавлені в регулярному оновленні

власних знань, що реалізується в системі після�

дипломної освіти.

Інтеграція України до світового співтовариства

обумовлює уніфікацію та стандартизацію навчаль�

них програм, завдяки чому випускники вітчизняних

вищих навчальних закладів можуть вільно вступа�

ти до іноземних університетів та працевлаштову�

ватись за кордоном з дипломом українського зраз�

ка, що визнаватиметься в інших країнах світу.

Актуальною для України є розробка єдиних

рамок кваліфікацій, які б органічно поєднували

вітчизняні та європейські надбання у підготовці

фахівців відповідного напряму та спеціалізації.

Подальшого вдосконалення з метою адаптації до

вітчизняної системи вищої освіти потребує кредитно�мо�

дульна система оцінювання рівня знань студентів

Вищі навчальні заклади мають створювати умови

для мобільності студентів протягом і після завершення

терміну навчання — короткотермінові (кілька місяців)

чи довгострокові (один чи кілька семестрів) курси на�

вчання за кордоном, або продовження здобуття вищої

освіти у зарубіжних університетах після закінчення

вітчизняних вищих навчальних закладів.

Фахівці з вищою освітою мають бути ініціативними

щодо стажування та продовження навчання як у вітчиз�

няних, так і в зарубіжних закладах вищої та післядип�

ломної освіти. Це має бути спрямованим на оновлення

знань, набуття навичок професійної діяльності з новіт�

німи іноземними технологіями та на обмін інформацією

й передовим досвідом зі спеціалістами різних країн. У

мобільності кадрів зацікавлені також і роботодавці,

оскільки це один із перспективних способів налагоджен�

ня міжнародних контактів, розширення кола зарубіж�

них партнерів і клієнтської бази.

Головним є індивідуальний підхід до кожного окре�

мого студента. Психічні та фізичні особливості особис�

тості спричинюють необхідність персоналізації вищої

освіти з метою розкриття здібностей і талантів молоді.

Сучасною вимогою до вищої освіти, беззаперечно,

є необхідність налагодження тісного взаємозв'язку з

наукою та виробництвом [6, с.124]. Актуальною сьо�

годні є мінімізація розриву між вищою освітою, акаде�

мічною наукою та практичною діяльністю, що

відрізняється своєю динамічністю та орієнтованістю на

інноваційний характер розвитку. Так званому "трикут�

нику знань" (наука — освіта — інновації) світовою

спільнотою приділяється велика увага як пріоритету

розвитку освітньої діяльності в усіх країнах (рис. 1).

Висока динамічність сучасного суспільно�економі�

чного розвитку, обумовлює гнучкість освітньої діяль�

ності та освітнього процесу за рахунок адаптивністю на�

вчальних планів і програм до мінливих умов зовнішньо�

го та внутрішнього середовища діяльності економічних

суб'єктів. Гнучкість мислення як риса має бути власти�

вою і фахівцям з вищою освітою, які виходять на ринок

праці.

Імідж, рейтинг, визнання системи вищої освіти в

цілому чи окремого вищого навчального закладу на

Рис. 1. Трикутник знань
Джерело: побудовано автором.
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внутрішньому й міжнародному ринках освітніх послуг

визначається, у першу чергу, якісними результатами їх

діяльності. Важливо, щоб випускники закладів вищої

освіти володіли усіма необхідними знаннями, профе�

сійною термінологією, мали навички практичної діяль�

ності у відповідній сфері, а також можливість постійно�

го вдосконалення власних фахових характеристик. Усе

вищевказане прямо залежить від якості навчання, що

визначається рівнем кваліфікації розробників навчаль�

них програм і планів, інноваційністю самих навчальних

програм, наявністю вільного доступу до новітніх досяг�

нень науково�технічного прогресу, інформаційною за�

безпеченістю навчального процесу, наявністю належно�

го матеріально�технічного забезпечення тощо.

Стрімка мінливість умов виробництва обумовлює

необхідність постійного вдосконалення й оновлення

знань, умінь і навичок працівників. У зв'язку з цим, на

всіх етапах освітнього процесу у студентів варто фор�

мувати прагнення до навчання протягом життя [5, с. 73].

У сучасному світі освіта розглядається не як кінце�

вий продукт одного з етапів життя людини, а як пост�

ійний і динамічний процес. Якщо раніше освіта обме�

жувалася достатньо коротким та чітко визначеним

відрізком трудового життя, по закінченню якого люди�

на виходила із системи освіти, то нині ситуація зазнала

кардинальних змін.

Швидке старіння знань за умов сьогоднішнього

динамічного середовища зумовлює необхідність їх

постійного оновлення та періодичного повернення до

навчання, що продовжується фактично впродовж всьо�

го трудового життя особистості. Щороку кілька проектів

(у тому числі, за участі українських вищих навчальних

закладів) отримують фінансування Європейської Комісії

на їх впровадження на практиці.

Фахівці з вищою освітою, незалежно від здобутого

освітньо�кваліфікаційного рівня, мають регулярно

підвищувати власну кваліфікацію. У даному контексті

особливої ваги набуває післядипломна освіта, яка може

реалізовуватись у формі перепідготовки (отримання

нової спеціальності), спеціалізації (здобуття нових

здібностей у межах спеціальності), підвищення квалі�

фікації (здобуття нових здібностей, необхідних для ви�

конання додаткових завдань та обов'язків у межах спе�

ціальності) і стажування (набуття практичних навичок

виконання певних функцій у межах спеціальності) [4].

Безперервне професійне навчання в різних його

формах здійснюється протягом усієї трудової діяльності

фахівця з вищою освітою. При цьому, перш за все, ви�

никає потреба у визначенні категорії тих, кого навча�

ють, вибору програм, форм, термінів та місця навчан�

ня, розробки відповідних програм і забезпечення на�

вчально�методичною документацією, кваліфікованими

кадрами та достатньою навчально�матеріальною базою.

Підвищення кваліфікації періодично має здійсню�

ватися з метою оновлення теоретичних і практичних

знань, умінь і навичок керівників та спеціалістів відпо�

відно до постійно зростаючих вимог державних освітніх

стандартів і особливостей розвитку економіки країни.

Підготовка фахівців з вищою освітою потребує дер�

жавної підтримки, що має бути зорієнтованою, у першу

чергу, на пріоритетні стратегічно важливі для розвитку

економіки чи суспільства напрями підготовки. Зважаю�

чи на те, що визначальною рисою вищих навчальних зак�

ладів третього та четвертого рівнів акредитації є прове�

дення ними наукової та науково�дослідної діяльності,

державну підтримку слід також орієнтувати на сприян�

ня здійсненню фундаментальних та прикладних дослі�

джень.

Державна підтримка має реалізовуватись у формі

фінансового сприяння (зокрема, державне замовлення

на підготовку спеціалістів і магістрів; надання пільг ок�

ремим групам населення на навчання у закладах вищої

освіти; фінансування науково�дослідних тем тощо).

Ключовими принципами визначення типу й обсягів дер�

жавної підтримки вищих навчальних закладів у напрямі

підготовки фахівців з вищою освітою, на нашу думку, є

прозорість і гласність цих процесів.

За умов жорсткої конкуренції на внутрішньому та

міжнародному ринках праці вища освіта отримала риси

масовості. Підтвердженням цього є результати моніто�

рингу кількості студентів у світі, проведеного ЮНЕСКО

у 203 країнах, що показує зростання чисельності сту�

дентського контингенту з 13 у 1960 р. до 111 млн осіб у

2005 р. Причому збільшення кількості студентів вищих

навчальних закладів відбувається на фоні загального

зменшення чисельності населення у багатьох країнах.

За прогнозами науковців, у 2020 р. чисельність сту�

дентів у світі ймовірно зросте то 130—140 млн осіб. У

зв'язку з цим, підвищення конкурентоспроможності фа�

хівця з вищою освітою на ринку праці передбачає його

відповідність низці вимог. Мається на увазі наявність і

постійне поглиблення знань відповідного професійно�

го спрямування, досконале володіння професійною тер�

мінологією. Щодо останнього варто відзначити, що ак�

тивний розвиток різних видів економічної діяльності,

науки та техніки призводить до частого виникнення но�

вих термінів, якими фахівці з вищою освітою повинні во�

лодіти на високому рівні, розуміючи їх сутність і вміючи

належним чином використовувати у діловому спілку�

ванні. Володіння теоретичними знаннями є необхідним,

оскільки саме на цій основі можливе опанування нової

інформації та опанування нюансами професійної діяль�

ності на практиці. Поряд з класичними науковими шко�

лами, працями всесвітньо визнаних науковців у

відповідній сфері діяльності, фахівці з вищою освітою

мають бути обізнаними з надбаннями сучасних учених,

регулярно відстежуючи публікації у провідних наукових

виданнях.

Виходячи на ринок праці, фахівці з вищою освітою,

окрім теоретичних знань, повинні володіти навичками

та вміннями практичної діяльності у відповідній сфері.

Унікальність кожного окремого підприємства передба�

чає здобуття новим працівником особливих навичок ро�

боти. Незважаючи на це, при працевлаштуванні фахівець

з вищою освітою має показати роботодавцям свої про�

фесійні здібності та вміння ефективно працювати як у

стандартних, так і в непередбачуваних, ризикованих си�

туаціях [1, с. 296].

Вміння швидко адаптуватись до нових умов, стре�

состійкість, комунікабельність, прагнення до навчання

протягом усього життя є принциповою вимогою. Особ�

ливо цінуються спеціалісти, які володіють нестандарт�

ним мисленням, креативні, мають творчі здібності та

вміють їх реалізувати у професійній діяльності [3, с. 77].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Окрім того, загальноприйнятими вимогами до фахівців

з вищою освітою, що є актуальними і за сучасних умов,

є толерантність, дисциплінованість, пунктуальність,

впевненість у собі, уміння адекватно оцінювати вироб�

ничі ситуації. Незаперечною вимогою є наявність прак�

тичних навичок роботи з новітніми технологіями, у пер�

шу чергу — комп'ютерними.

Здатність до навчання й оперативного освоєння

новацій, наявність інноваційного мислення нерідко виз�

начає високий професіоналізм фахівця . У процесі підго�

товки фахівців з вищою освітою у вищих навчальних

закладах у студентів мають формуватись здібності до

інноваційної діяльності. З цією метою навчальні плани

та програми мають регулярно оновлюватись відповід�

но до змін, спричинених науково�технічним прогресом.

Необхідно ретельно розробляти програми проход�

ження студентами навчальної, виробничої та переддип�

ломної практик, які слід орієнтувати на здобуття молод�

дю практичних навичок роботи на новітньому облад�

нанні, за інноваційними технологіями. Актуальною є

організація стажування студентів на інноваційно актив�

них підприємствах. Останнє має низку переваг.

У студентів формуються навички діяльності у тру�

довому колективі, виникає реальна можливість реалі�

зувати власні креативні ідеї та підвищити професійний

рівень.

Інноваційно активні підприємства отримують змогу

відібрати потенційних працівників, які володіють низ�

кою специфічних рис і задовольняють висунуті робото�

давцями вимоги.

Якщо випускники користуються попитом на ринку

праці фахівців з вищою освітою, то поліпшується імідж

та підвищується рейтинг вищого навчального закладу.

Важливим є формування у свідомості студентів ідеї про

необхідність постійного опанування новітніх методів,

методик, техніки, технологій, способів господарюван�

ня, а також розробки власних пропозицій щодо вдос�

коналення професійної діяльності у відповідній сфері.

Фахівці з вищою освітою повинні уміти працювати в ко�

лективі, мати критичне мислення, об'єктивну самооцін�

ку, адекватну амбіційність, задатки стратегічного мис�

лення, навички провадження науково�дослідної діяль�

ності, реалістично сприймати економічні процеси, умі�

ти накопичувати, аналізувати й орієнтуватись у масивах

інформації тощо.

ВИСНОВКИ
Побудова і розвиток суспільства знань висуває до

процесу підготовки фахівців з вищою освітою низку

вимог. Розуміння змісту цих вимог потребує виявлення

основних рис суспільства знань, зокрема: ключова роль

освіти та знань у соціально�економічному розвитку краї�

ни, зростання значення інформаційно�комп'ютерних

технологій, персоніфікація вищої освіти з метою роз�

криття внутрішніх резервів та потенціалу особистості,

саморозвиток, самоконтроль, самодисципліна, само�

вдосконалення висококваліфікованого фахівця, ди�

намічність і гнучкість вищої освіти тощо.

Врахування чинників динамічності зовнішнього се�

редовища, інтелектуалізації праці, активного впровад�

ження інноваційних технологій дозволяє конкретизува�

ти основні вимоги до сучасних фахівців з вищою осві�

тою: наявність теоретичної та практичної професійної

підготовки, високий рівень володіння інформаційно�

комунікативними технологіями, креативність, здатність

і готовність до постійного навчання і т.п.

Ринок праці фахівців з вищою освітою висуває ви�

моги і до процесу перепідготовки кадрів як у системі

освіти, так і безпосередньо на виробництві, акцентую�

чи особливу увагу на необхідності широкого застосу�

вання новітніх методик викладання, формування креа�

тивного типу мислення тощо.
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