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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ПОГЛИБЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ

Основною стратегією розвитку кожного вищого навчального
закладу є підвищення якості освіти. Задля цього Міністерством
освіти та науки України і кожним вузом, зокрема, розробляються
і впроваджуються системи стандартів вищої освіти, які спрямо-
вані на забезпечення вищими навчальними закладами єдиних
підходів щодо оцінювання якості освітньої діяльності, напрацю-
вання професійних навичок, формування гармонійно розвиненої,
соціально-активної толерантної особи з високими духовними
якостями, здатної до постійного розвитку, щоб зайняти гідне міс-
це на ринку праці, який в останнє десятиріччя характеризується
соціальною напруженністю під впливом багатьох чинників, і в
тому числі, процесу масовості вищої освіти. Крім того, демокра-
тизація суспільства, інтелектуалізація праці і швидкий розвиток
сучасних інноваційних технологій у всіх сферах діяльності по-
требують зростання ролі особистості, створення умов, за яких рі-
вень підготовки фахівців відповідав би вимогам ринкової еконо-
міки і сучасного ринку праці.

За роки незалежності України структура та обсяги контингенту
студентів зазнали значних змін за галузями знань. Продовжує зрос-
тати попит молоді на здобуття вищої освіти за спеціальностями не-
виробничої сфери та економіки, кількість фахівців в яких значно
перевищує потреби ринку праці в Україні. Але на сучасному етапі
розбудови промисловості та економіки держави у цілому, слід звер-
нути увагу на необхідність якісного кадрового забезпечення галу-
зей, які є каталізаторами науково-технічного прогресу в державі:
паливно-енергетична, гірнича, металургійна, машинобудівна тощо.
Посилення процесів інтеграції між освітою, наукою та виробницт-
вом сприяють реалізації навчання у формі «наука-освіта-
технології», що має бути притаманним для вищих навчальних за-
кладів економічного і технічного спрямування та вимагає відповід-
ного якісного рівня підготовки фахівців. Для цього необхідно в еко-
номічних вузах спеціалізовану освіту доповнити складовою
інженерно-технічної загальногалузевої орієнтації та включити до
учбових планів більшості спеціальностей наступні дисципліни:
«Основи сучасного промислового виробництва», «Системи техно-
логій» тощо. Саме це і буде відповідати поточним і прогнозним по-
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требам ринку праці. При цьому стратегічне завдання інноваційності
досягається шляхом інтенсивного впровадження новітніх техноло-
гій навчання (активних та інтерактивних методів проведення лекцій
і практичних занять типу: «Лекція удвох», «Лекція з помилка-
ми»,»Активне слухання», круглий стіл, диспут, ділова гра, кейс,
тренінг тощо); дистанційної освіти на базі інформаційно-комп’ютер-
них технологій.

Оскільки сучасна політика й стратегія держави в галузі вищої
освіти спрямовані на подальшу розбудову національної системи
освіти, адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки,
трансформацію та інтеграцію у європейське і світове співтоварист-
ва, необхідно безперервно здійснювати удосконалення та розробку
спеціалізованих комплексних навчальних програм і відповідних но-
вітніх технологій навчання, наукові дослідження у цій сфері.

Саме за таких умов можливе розв’язання проблеми працевла-
штування випускників вищих навчальних закладів у відповіднос-
ті з їх фаховою підготовкою, забезпечення усіх видів бізнесової
діяльності кваліфікованими кадрами, створення підгрунтя для ін-
новаційного розвитку вітчизняної економіки.

При цьому, важливою умовою ефективного функціонування
вищої школи для забезпечення високої якості освіти є професор-
сько-викладацький склад вузів та належне фінансування його
праці в педагогічному і науковому аспектах. Пов’язані з цим ре-
формаційні процеси спрямовані на досягнення якісно нового ста-
ну системи підготовки кадрів з вищою освітою нової генерації,
що відповідатиме передовому світовому рівню та забезпечить
ефективний інтегрований розвиток освіти і науки.
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РОЛЬ ВУЗІВСЬКОЇ НАУКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

В умовах сьогодення зовнішньоекономічна політика України
спрямована на вирішення низки питань, пов’язаних з її вступом в
ЄС та СОТ. У зв’язку з цим, необхідно готувати фахівців у вузах




