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process of mastering the contentof the curriculum on the discipline “Resistance of materials”
in institutions of higher technicaleducation by students of future machine builders in the
process of professional training.The paper contains the results of an analysis of a survey
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Аннотация:
в
статье
рассмотрены
особенности
выявления
конкурентоспособности будущих специалистов машиностроительного профиля.
Акцентируем внимание натрудности, возникающие в процессе усвоениясодержания
учебной программы по дисциплине “Сопротивление материалов” в учреждениях
высшего технического образования студентами – будущими машиностроителями в
процессе профессиональной (профессиональной) подготовки. Статья содержит
результаты анализ опроса среди работодателей с целью выявления необходимых
качеств выпускников-машиностроителей, которым сейчас отдают предпочтение на
рынке труда. В статье освещены место и роль самообразовательной компетентности
среди потребностей и требований к выпускникам учреждений высшего технического
образования.
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Nataliia Kravtsova, Tetiana Hura, Valerii Konkin
An extended abstract of the paper on the subject of:
“Self-educational competence as a necessary condition for the competitiveness of future
specialists of machine-building profile”
Problem setting. The progress of modern mechanical engineering involves the reequipment of the machine-building complex
due to modern technologies that are ahead of
the essence of higher technical schools, so a
student who will have developed selfeducational competence will quickly adapt to
changes in the industry, because they will be
able to independently master new technologies
and be more competitive at their enterprise.
The transformation of the results of
independent work into a regular element of
professional training is the main goal of
forming self-educational competence of future
machine-building specialists in higher
education institutions.
Recent research and publications
analysis. The works of O. Anufriyeva,
N. Glevatskaya, M. Krymova, O. Lisovskaya,
L. Lisogor and others are devoted to the issue
of competitiveness of future specialists as an
indicator of the quality of educational training.
Some aspects of the process of forming a competitive personality in higher
education institutions are presented in the
works of such scientists as: A. Angelovsky,
V. Zagvyazinsky, N. Kuzmina, V. Mezinov,
O. Romanovskiy, O. Ponomaryov, V. Slastyonin, S. Khazova, A. Shcherbakov, and
others. the issue of the process of professional growth and self-development of students’ competitiveness as future qualified
specialists is devoted to the work of
J. Andreeva, A. Vlasova, T. Hura, L. Mitina,
I. Sarattseva, F. Tuktarov, E. Khairullina,
V. Shapovalov, etc.
Among the recent scientific papers
that address the issues of competitiveness of
future machine-building specialists, the
problem of their self-educational competence
has not received the necessary consideration. The importance of research in this area
is also enhanced by the current challenges

associated with the coronavirus pandemic
(COVID-19), when all higher education
institutions in Ukraine found themselves in
special conditions. Forced the need for distance learning, when the personal presence
of applicants education directly to classrooms are not provided, and some forms of
organization of educational process (laboratory, practical lessons) is not adapted to the
demands of such training, the organization
of self-educational activity of students can be
considered a crucial element on the way to
the realization of personal future plans for
professional development.
Paper objective. The purpose of the
paper is to analyze the relevance of selfeducational competence for future engineering specialists.
Paper main body. Awareness of the
need to train a competitive specialist in mechanical engineering, in which during their
own professional career they will need to
operate with new and new knowledge, on the
one hand, and the role of independent work of
students as the main method of mastering
educational material while studying in higher
education institutions, on the other, the
importance of self-educational competence of
future graduates increases significantly.
As you know, the ability to organize
their own activities snooty higher in those
students who are engaged in research work,
participate in contests and competitions of
scientific works, and why, for the formation
of creative abilities and to improve educational level of students at the Department of
Continuum Mechanics and Strength of
Materials is held every year internally the
University Olympiad on resistance of materials, which is regarded as a form of qualitative selection of students to all-Ukrainian
student Olympiad on Strength of Materials,
and it is another tool for developing students’ self-educational competence.
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In addition, in recent years there is sider as a component of professional compethis trend as a leading advanced engineering tence, has taken a leading position. Among
company began to show great interest in the the many components of self-educational
winners and participants internally the competence, employers in the machineUniversity Olympiad on Strength of Materi- building industry have identified the followals, which are distinguished by additional ing relevant ones: the ability of employees to
indices. These students are offered internship quickly learn themselves, acquire new
programs by engineering companies that are knowledge and implement it in their profesaimed at career guidance of applicants for sional activities, organize and manage their
higher technical education. During this own cognitive activities, self-motivation, selfinternship, future machine-building special- control, and self-assessment techniques.
ists get acquainted with the main modern
Conclusions of the research. Employtrends in the machine-building industry, the ers of the machine-building industry in modern
activities of engineering companies involved conditions of rapid development of scientific
in working on business projects of compa- and technical progress attach great
nies. As part of the internship, young people importance to the self-educational competence
have the opportunity to discover their poten- of future graduates of machine-building. The
tial, implement their own initiatives, gain ability to quickly self-study and awareness of
employment prospects and build a successful the need to master new techniques and
future career in the company.
technologies are the most attractive qualities
To determine the needs and require- of a potential employee from the point of view
ments for graduates of higher technical of employers. The competitiveness of a young
institutions of education that the modern ma- person implies constant self-development,
chine-building industry needs, the Depart- training throughout the professional activity,
ment of Continuum Mechanics and Strength acquisition of up-to-date relevant knowledge
of Materials a survey among employers on and skills, as well as responsibility for their
the topic of determining the necessary quali- implementation. We consider the development
ties of future machine-building specialists of pedagogical conditions for the formation of
who are preferred in the labor market.
self-educational competence in future
According to the results of the study, machine-building specialists to be the prosself-educational competence, which we con- pects for further research.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
Прогрес сучасного машинобудування передбачає переобладнання машинобудівного комплексу за рахунок сучасних
технологій, які випереджають сутність
навчальних програм закладів вищої
технічної школи, тому студент, у якого
буде розвинена самоосвітня компетентність, швидко адаптується до змін у
промисловості, оскільки зможе самостійно оволодіти новими технологіями та
бути більш конкурентоспроможним на
своєму
підприємстві.
Перетворення
результатів самостійної роботи в закономірний елемент професійної підготовки –
6

це і є головною метою формування
самоосвітньої компетентності майбутніх
фахівців машинобудівного профілю у
закладах вищої освіти (ЗВО) [3].
У наш час у зв`язку зі звуженням
ринку для працевлаштування молодих
фахівців через зміщення акцентів у бік
нових наукоємних технологій в умовах
швидкого розвитку технічного прогресу
та фактичної деіндустріалізації української економіки, з одного боку, з іншого зміна характеру традиційних видів
діяльності (що зумовлює розширення
діапазону використання розумової та
творчої праці) та витіснення неефективної
малокваліфікованої праці (що потребує
підвищення рівня працівників), виникла
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необхідність впровадження в освітній віту), створює умови для її розвитку, а
процес закладу вищої технічної освіти також заохочує до її здобуття на рівні з
новітніх технологій для підвищення іншими видами освіти(05.09.2017 № 2145конкурентоспроможності
майбутніх VIII, ст. 8), та Національна доктрина
фахівців машинобудівного профілю [11]. розвитку освіти в Україні у ХХІ стоНа сучасних підприємствах машинобудів- літті(указ Президента України № 347/2002,
ної галузі зростають вимоги до її 17.04.2002,VIII розділ), яка визначає
працівників, і тому для успішного вико- державну політику відносно безперервної
нання професійної діяльності виникає освіти шляхом формування необхідності та
необхідність впровадження активного здатності особистості до самоосвіти, тим
навчання та організації самонавчання, самим наголошуючи на потребі та
особливо стосовно молодого фахівця значущості самоосвітньої компетентності,
технічного профілю без досвіду роботи. самостійної діяльності та готовності до
Звичайно, підґрунтя теоретичних та самоосвіти протягом усього життя.
практичних знань, наявність базових уАналіз останніх досліджень і
мінь та навичок є вагомими факторами, публікацій, у яких започатковано
які впливають на конкурентоспромож- розв’язання цієї проблеми і на які спираність молоді, але відсутність конструктив- ється автор. Питанню конкурентосного зв'язку між закладами вищої освіти проможності майбутніх фахівців як
та роботодавцями, недосконала система показника
рівня
якості
освітньої
проведення профорієнтації загострює підготовки присвячені роботи А. Афонсо,
проблему формування самоосвітньої Дж. Рамірез,
Дж. Диаз-Пуенте [24],
компетентності у майбутніх фахівців Л. Безтелесної, І. Либак [3], К. Ван Мол,
машинобудівного профілю.
К. Карлс, М. Суто-Отеро [28],К. Воденка,
Звичайно, неможливо прийняти до С. Ляушевої
[29],
І. Козир
[7],
уваги всі вимоги обох зацікавлених сторін М. Кримової [10], Л. Лісогор [12],
освітнього процесу, зокрема роботодав- З. Смутчак [19] та ін.
ців та молодих фахівців, але належне
Деякі аспекти процесу формування
ставлення студентів до реалій сьогодення конкурентооспроможної особистості в
та прагнення до їхньої вдалої професійної закладах вищої освіти представлені в
та особистісної самореалізації, спрямова- роботах
таких
науковців,
як:
ної на успішне працевлаштування, фор- С. Безбородих, М. Вильк, С. Ром-мель,
мує у молоді особистий план життя, згі- М. Ліов,
Б. Шінке,
Х. Цантгофф,
дно з яким вона стає відповідальнішою В. Контимирова (професійна підготовка)
щодо організації власної пізнавальної [1, 30, 8], Ю. Безрученков (творчий потендіяльності. На цьому етапі дуже важлива ціал)[2], Б. Лукас та Дж. Хенсон (активне
оцінка своїх дій та отриманих результатів навчання інженерів) [25], Г. Мороз
студентами, щоб у подальшому можна (організаційно-педагогічні
умови) [14],
було окреслити нові перспективні цілі й Л. Самчук
(дуальна
освіта)
[17],
завдання. Професійний саморозвиток, О. Скорнякова
(інформаційно-комуніякий передбачає перетворення теоретич- каційні технології) [18] та ін., питанням
них знань на практичні навички та процесу професійного росту та само розвміння, дав би значний поштовх для витку конкурентоспроможності студентів
суттєвого підвищення рівня конкуренто- як майбутніх кваліфікованих фахівців
спроможності
майбутніх
фахівців- присвячені
роботи
Ю. Галутви
машинобудівників.
(позаудиторна самостійна робота) [4],
Закон України “Про освіту”, в В. Михайличенко та М. Канівець (готовякому одним із трьох видів освіти дер- ність студентів до саморозвитку) [13],
жава визнає інформальну освіту (самоос- О. Романовського
(професійно-особисТеорія і практика управління соціальними системами 3‘2020
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тісний саморозвиток) [16],
А. Сладек ніх наукових праць, у яких розглядаються
(сфери потреб особистого розвитку питання конкурентоспроможності майстудентів) [27], В. Фрицюк (мотивація бутніх фахівців машинобудівного пропрофесійного саморозвитку) [21] та ін.
філю, проблема їх самоосвітньої компеЯк зауважує О. Харун (Кharun, O.), тентності не набула свого необхідного
в умовах жорсткої ринкової економіки розгляду. Важливість досліджень цього
рівень конкурентоспроможності українсь- напряму посилюється ще й сучасними
ких підприємств, продукції та країни в викликами, що пов`язані з пандемією
цілому знаходиться в прямій залежності коронавірусу (COVID-19), коли всі ЗВО
від рівня конкурентоспроможності персо- України опинилися в особливих умовах
налу.
Це
пояснюється
тим,
що (Наказ Міністерства освіти і науки
конкурентоспроможність працівників ви- України № 406 від 16.03.2020 “Про
значається не лише рівнем якості робочої організаційні заходи для запобігання
сили, тобто необхідним рівнем її потенці- поширенню корона вірусу COVID-19”,
алу, а й професійною реалізацією цього п.2). Вимушена потреба дистанційного
потенціалу на практиці [22]. Але, наразі, навчання, коли особиста присутність
за умов науково-технічного розвитку здобувачів освіти безпосередньо в
суспільства та соціального прогресу, навчальних приміщеннях не передбачена,
необхідні технічні знання досить швидко відсутній повноцінний педагогічний контстають застарілими й повинні постійно роль з боку викладача [26], а деякі форми
оновлюватись робітниками відповідно до організації освітнього процесу (лаборатовимог логіки їхньої професійної діяльно- рні, практичні заняття) неможливо
сті. Тобто для належної кваліфікації пристосувати до вимог такого навчання,
майбутньому фахівцю потрібно протягом організацію самоосвітньої діяльності
всієї професійної діяльності займатися студентів можна вважати вирішальною
самонавчанням, самовихованням і самовланкою на шляху до реалізації особистісдосконаленням, які є складовими самоних планів щодо майбутнього професійосвітньої компетентності. Саме самоосвіного становлення.
тня компетентність стає запорукою їхньої
Формулювання цілей статті
високої конкуренто-спроможності на
(постановка
завдання). За результатами
сучасному вкрай вимогливому ринку
дослідження
визначити самоосвітню
праці. А стрижнем структури особистості
випускника ЗВО, одним із базових її компетентність як необхідну умову
майбутніх
компонентів, на думку В. Тернопільської, конкуренто-спроможності
повинна виступати самоосвітня компете- фахівців машинобудівного профілю на
нтність (тобто компетентність, яка сучасному ринку праці.
Виклад основного матеріалу
передбачає
побудову
особистісної
дослідження
з повним обґрунтуванням
траєкторії навчання, яка організована і
наукових
результатів.
контрольована самим суб'єктом, яку отриманих
Усвідомлення
необхідності
підготовки
особистість розбудовує завдяки своїм
конкурентоспроможного
фахівця
машизусиллям) [20].
За
цих
умов,
організацію нобудівного профілю, якому впродовж
самоосвітньої діяльності майбутніми власної професійної кар'єри потрібно
фахівцями машинобудівного профілю буде оперувати все новими і новими
цілком можна вважати їх іспитом на спро- знаннями, з одного боку, та ролі самостійможність до професійної затребуваності ної роботи студентів як основного прийому оволодіння навчальним матеріалом
та високої конкурентоспроможності.
Виділення не вирішених раніше під час навчання у закладах вищої освіти
частин загальної проблеми, котрим (згідно Положення про організацію навчаприсвячується дана стаття. Серед остан- льного процесу у вищих навчальних
8
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МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
закладах (№ 161 від 02.06.93 р.), з іншого, машинобудівних конструкцій. Поступово
значущість самоосвітньої компетентності вирішуючи завдання різної складності,
майбутніх випускників значно підвищу- студент закріплює знання, розвиває
ється. На сьогодні під час отримання практичні навички та вміння, наближаосвіти в умовах карантину через епідемію ється до реального інженерного застосукоронавірусної інфекції (COVID-19), вання їх в розрахунку найпростіших
організація самостійної роботи під час елементів конструкцій – стрижнів – на
дистанційного навчання стає ще більш міцність, жорсткість, стійкість. Ці практинагальним та актуальним питанням. Процес чні навички та вміння розвивають такий
опанування теоретичних та практичних важливий для інженера психічний процес,
знань з дисципліни “Опір матеріалів” у як інтуїція. Практичні заняття з застосуванзакладах вищої технічної освіти завжди ням
навичок
самостійної
роботи
викликає деякі труднощі у студентів- вимагають від студента високої активності,
майбутніх машинобудівників у процесі наполегливості, волі тощо, а найголовніше
фахової (професійної) підготовки, оскільки – бажання спромогтися побудувати
для оволодіння цією технічною дисци- спрощену розрахункову схему реальної
пліною студентам необхідні базові знання з конструкції, вибрати метод рішення і
вищої математики, фізики, розуміння отримати кінцевий результат.
Також потрібно зазначити, що опір
основних характеристик і будови металів з
курсу матеріалознавства та після освоєння матеріалів є експериментально-теоретичною наукою, і тому процес вивчення
курсу “Теоретична механіка”.
Основними видами занять, за цього курсу передбачає виконання
допомогою яких здійснюється підготовка студентами лабораторного практикуму. З
студента з дисципліни “Опір матеріалів”, є: огляду на необхідність забезпечення логіки подання матеріалу від лекцій до
лекції, лабораторні та практичні заняття.
Тому на основі робочої освітньої практикумів потрібно керуватись освітпрограми з дисципліни “Опір матеріалів”, ньою програмою за спеціальністю та (або)
необхідні знання є підґрунтям основного навчальною програмою за відповідною
напряму освітньої діяльності студента за дисципліною. Такий крок сприятиме
темою, що вивчається. Практичні заняття, підвищенню конкретизації обсягів наванлабораторний практикум і самостійна ро- таження за кожним із різновидів назанять
та
забезпечить
бота студентів органічно поєднуються з вчальних
“прив’язування” до реальної програми.
лекційним матеріалом.
Саме на лабораторних заняттях майбутні
Разом з тим, слід звернути увагу на
фахівці-машинобудівники
отримують
той факт, що лектор висвітлює під час
практичні навички роботи з приладами й
аудиторних занять тільки найбільш важустаткуванням, навчаються самостійно
ливу інформацію, а іншу частину матері- виконувати досліди та за їхніми результаалу, яка необхідна для вивчення знань з тами робити відповідні висновки. Крім
опору матеріалів, студент повинен опану- того, під час виконання лабораторного
вати самостійно, використовуючи відпові- практикуму, студенти набувають необхіддні навчальні посібники, які рекомендо- них навиків проведення експериментальвані програмою навчальної дисципліни них дослідів, які стануть невід'ємними і
або викладачем.
важливими складовими їхньої майбутньої
Головною метою практичних за- практичної діяльності в якості фахівця
нять з дисципліни “Опір матеріалів” є машинобудівної галузі [5]. Іноді найбільш
розвиток здібностей до самостійного мис- ефективною формою взаємодії між
лення, творчої роботи, опанування навич- суб’єктами навчальної діяльності під час
ками аналізу процесів деформації і як ре- процесу вивчення опору матеріалів стає
зультат – руйнування типових елементів створення ментальних карт, відбувається
Теорія і практика управління соціальними системами 3‘2020
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МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
через поетапне поступовеознайомлення й інженерії і транспорту та Навчальнододавання або коригування інформації наукового інституту енергетики, електровикладачем і студентами.
ніки та електромеханіки) на кафедрі мехаУсі вищезазначені види навчаль- ніки суцільних середовищ та опору
них занять, на яких впроваджені форми матеріалів кожного року проводиться І
самостійного
вивчення
програмного етап ВСО з опору матеріалів. Студентамматеріалу,вимагають від студентів-маши- машинобудівникам
пропонується
в
нобудівників
самостійного
пошуку, письмовій формі розв'язання нестандартнакопичення та використання потрібних них завдань олімпіадного рівня, тобто
знань, організації власної пізнавальної оригінальних завдань, які не мають у
діяльності та прийомів самонавчання, що літературних та електронних джерелах
складає компетентність саморозвитку та готового вирішення. Нижче наведений
самоосвіти. А завдання викладача полягає приклад завдання, яке було рекомендов допомозі студентам у формуванні цієї вано організаційним комітетом кафедри
самоосвітньої компетентності. Доведено, механіки суцільних середовищ та опору
що вміння організувати власну самоосві- матеріалів НТУ “ХПІ” для розв'язку під
тню діяльність вище у тих студентів, які час проведення І етапу олімпіади з опору
займаються науково-дослідницькою робо- матеріалів.
тою, беруть участь у олімпіадах та
Тому вважаємо необхідним окресконкурсах наукових робіт. Для формулити основні завдання проведення
вання творчих здібностей та з метою
внутрішньо університетської олімпіади з
покращення освітнього рівня студентів,
опору матеріалів:
на кафедрі “Механіка суцільних середо- формування
самоосвітньої
вищ та опір матеріалів” Національного
компетентності
майбутніх
фахівців
технічного університету “Харківський
політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) машинобудівного профілю;
- стимулювання активізації наукожного року проводиться внутрішньо
університетська олімпіада з опору ково-пізнавальної діяльності студентської
матеріалів, яка розглядається як форма молоді;
- виявлення обдарованих студенякісного
відбору
студентів
до
Всеукраїнської студентської олімпіади тів-машинобудівників, сприяння розвитку
(ВСО) з опору матеріалів, що є і ще од- їхніх творчих здібностей;
- відбір студентів для подальшої
ним інструментом для розвитку у студенучасті
у
ІІ етапі Всеукраїнської студентсьтів самоосвітньої компетентності.
До
участі
у
внутрішньо кої олімпіади з опору матеріалів;
- формування кадрового резерву
університетській олімпіаді (І етап ВСО)
запрошуються всі охочі студенти, які для наукової, дослідницької, виробничої
бажають продемонструвати не тільки свої діяльності машинобудівної галузі.
Потрібно зазначити, що за даними
міцні програмні знання й вміння, але й
творчий підхід та винахідництво у розв'я- державної служби зайнятості протягом
занні запропонованих завдань. За ре- останніх трьох років великим попитом
зультаттами внутрішньо університетської користуються фахівці технічних спеціолімпіади виявляються переможці, яких альностей, тому машинобудівні підпрекомендуємо до участі в ІІ етапі риємства дуже зацікавлені в молодих
Всеукраїнської студентської олімпіади з талановитих фахівцях [6]. Можна відзначити тенденцію – провідні сучасні
опору матеріалів.
З цією метою серед студентів ІІ-ІІІ інженерні компанії, такі як Прогрестехкурсів машинобудівних спеціальностей (у Україна, Boeing-Україна, BIIR Ukraine,
реаліях сьогодення – студентів Навча- І. Маш ім. А. Підгорного та ін. стали
льно-наукового інституту механічної виявляти значний інтерес до переможців,
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МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
призерів, а також до учасників внутріш- матеріалів, які відзначилися за додатконьо університетської олімпіади з опору вими показниками.

При якому значенні D зтикання
пружної балки з опорами c і d
відбувається одночасно?

Рис. 1. Приклад завдання, запропонованого для розв'язання при проведенні
І етапу внутрішньо університетської олімпіади з опору матеріалів

Таким
студентам
інженерні
компанії пропонують програми стажування, які спрямовані на профорієнтацію
здобувачів вищої технічної освіти. Під
час такого стажування майбутні фахівцімашинобудівники знайомляться з основними сучасними тенденціями машинобудівної галузі, напрямками діяльності
інженерних компаній, залучаються до роботи над бізнес-проектами компаній. В
рамках стажування молоді люди мають
можливість розкрити свій потенціал,
впровадити власні ініціативи, отримати
перспективу
працевлаштування
й
побудови успішної майбутньої кар’єри в
компанії.
За теперішніх умов стрімкого
розвитку науково-технічного прогресу
інженери-машинобудівники є представниками виробничої сфери з великою
конкуренцією. І щоб успішно конкурувати
в
машинобудівній
професії,
сучасним випускникам,крім диплому
відповідного освітнього закладу, що передбачає наявність певних професійних
знань, вмінь та навичок, потрібно мати
деякі інші переваги, тому що “наявність
диплому”, наприклад, не передбачає
наявності професійного досвіду за фахом,
який є важливиму практичній діяльності.

Для визначення потреб і вимог до
випускника вищих технічних закладів
освіти, яких потребує сучасна машинобудівна галузь, на кафедрі опору
матеріалів та механіки суцільних середовищ було проведено опитування, серед
роботодавців та сфокусовано увагу на
з’ясуванні необхідних якостей майбутніх
фахівців-машинобудівників, яким наразі
надають перевагу на ринку праці. Метод
опитування було обрано пріоритетним
завдяки його універсальності, тобто за
його допомогою можна отримати не
тільки фактичні дані, а й оціночну
інформацію, що надасть змогу значно
розширити вподобання респондентів.
Дослідження було проведено в три
етапи: підготовчий, оперативний, підсумовуючий. На першому (підготовчому)
етапі
було
розроблено
покрокову
програму та зміст опитування- анкета з
відкритими (оціночна інформація) та
закритими (фактичні дані) відпо-відями,
другий (оперативний або основний) етап
дослідження
був
спрямований
на
одержання
отримання
необхідних
соціологічних даних методом анкетного
опитування респондентів, на третьому
(підсумовуючому) етапі було зроблено
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(під
професійною
обробку отриманої інформації та підбито компетентності
компетентністю розуміється інтегрований
підсумки анкетування.
У дослідженні взяли участь комплекс професійних знань, умінь, навипредставники вищезазначених провідних чок фахівця),посіла лідируючу позицію.
машинобудівних
компаній,
які Безперечно, взірцевий випускник-маспівпрацюють з кафедрою “Механіка су- шинобудівник повинен володіти ґрунтовцільних середовищ та опір матеріалів” (у ними знаннями за відповідною спецікількості 106 осіб)та побажали висловити альністю, але здатність до швидкого
свою думку щодо знань і вмінь молодого самонавчання, опанування новими техніфахівця-машинобудівника. Опитування ками і технологіями машинобудівної габуло
анонімним та добровільним, лузі, компетентне впровадження самоспроводилося після проведення І етапу тійної роботи у професійну діяльність,
внутрішньо університетської олімпіади з організація й керування власною пізнаопору матеріалів у 2019-2020н.р. організа- вальною діяльністю, техніка самомотивації, самоконтролю, самооцінки тощо,
ційним комітетом кафедри.
Звичайно,
основна
думка на думку респондентів, є дуже вагороботодавців полягає в тому, що універ- мими конкурентними перевагами на
сальний фахівець-машинобудівник має ринку праці.
У відсотковому співвідношенні
повний набір ключових освітніх компескладові
самоосвітньої компетентності, на
тентностей, тобто таких компетентностей,
які, на думку А. Хуторського, від обра- які вказали учасники опитування, розподіжаються предметно-діяльнісною складо- лилися наступним чином (див. рис. 2).
Серед чинників самоосвітньої
вою набутої освіти задля забез-печення
комплексного досягнення її цілей [23]. компетентності роботодавці машиноАле деяким компетентностям, не тільки будівної галузі визначили наступні
таким, які орієнтуються на освіченість й найактуальніші: здатність працівників до
кваліфікацію фахівця та його особистісні швидкого самонавчання,оволодіння новихарактеристики (риси характеру, менталі- ми знаннями (яких, мабуть, ще не існутет, інтереси та ін.) респонденти приді- вало, коли молода людина навчалася в
освітньому закладі) та впровадження їх
лили найбільшу увагу.
За
результатами
опитування до професійної діяльності.
самоосвітня компетентність, яку ми
розглядаємо як складову професійної
17,30%

15,60%
12,50%

20,10%

12,10%

Здатністьдо швидкого самонавчання
Опанування новими техніками і технологіями машинобудівної галузі

22,40%

Компетентневпровадження самостійноїроботи у професійну діяльність
Організаціяй керування власною пізнавальною діяльністю
Технікасамомотивації,самоконтролю,самооцінки
Інше

Рис. 2. Пріоритетні складові самоосвітньої компетентності на думку респондентів

Звичайно, сучасний динамічний
розвиток інженерних технологій вимагає
12

від фахівця мобільного реагування на
стрімкі зміни у його професійній діяльно-
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сті, і тому здатність до швидкого самонав- брали найвищий відсоток у проведеному
чання стає необхідним чинником до опитуванні роботодавців) вимагають від
адаптації в таких умовах. Від здатності до працівника спрямованості на досяжні цілі,
швидкого самонавчання, як вважають тобто особистість повинна бути цілесреспонденти, безпосередньо залежить прямованою на професійну діяльність, бо
продуктивність професійної діяльності мобілізувати усі таланти і ресурси без конкчерез відсутність великого стомлення й ретної мети дуже складно або неможливо.
напруги під час навчання. Також потреба
Вміння застосовувати набуті знання
в “навчанні зі швидкістю” тренує у лю- на практиці є запорукою організації й керудини розвиток логіки, пам’яті, розвиває вання власною пізнавальною діяльністю.
креативність.
Це відбувається за умов, коли фахівець
Усвідомлення необхідності опану- прагне бачити себе учасником процесу,
вання новими знаннями зумовлює успі- розраховує на власну діяльність у
шну реалізацію фахівцем-машинобудів- перспективі, чим приваблює роботодавця.
ником своєї професійної діяльності. Це
Техніки самомотивації (коли мета
стає самоосвітнім підвищенням каліфі- має бути конкретною та в перспективі досякації або взагалі перекваліфікацією, що жною), самоконтролю (де пріоритетним
розвиває власний потенціал фахівця, стає правило “потреба, а не бажання”),
вдосконалює його критичне, стратегічне самооцінки (яка залежить від вольового
та інженерне мислення. Випускники- аспекту особистості) допомагають фахівцю
машинобудівники, які розуміють важли- утриматись від необміркованих або занадто
вість оновлення знань як нагальну потемоційних рішень, які можуть звести
ребу своєї професійної діяльності, будуть
нанівець усю зроблену роботу.
завжди “вписуватись” у ринок праці
Висновки з даного дослідження
машинобудівної галузі.
та перспективи подальших розвідок у
Компетентне впровадження самост
ій-ної роботи в професійну діяльність, що даному напрямку. У ході дослідження
є пошуком шляхів реалізації самостійно нами сформульовані наступні висновки:
1. Один із засобів розвитку
набутих знань для якісного відбору та
самоосвітньої
компетентності у студенвикористання оптимальних методів виконання певних завдань у сфері своєї профе- тів-машинобудівників у ЗВО є організація
сії,на думку опитаних роботодавців, та- олімпіаді з технічних дисциплін, завдяки
кож виступає одним із основних компо- яким відбувається стимулювання активнентів конкурентоспроможності фахівця. ізації науково-пізнавальної діяльності
Також реалізація опанованих знань і студентської молоді та розвитку їхніх
вмінь у професійну діяльність прищеплює творчих здібностей.
2. За сучасних динамічних та
почуття
особистої
відповідальності
швидкоплинних
умов
розвитку
працівника за наслідки використання
машинову-дівної галузі роботодадосягнень сучасної науки і техніки. Як
вці
розглядають
самоосвітню компетенсправедливо
зауважують
науковці
тність
майбутніх
випускників-машиО. Пономарьов
та
М. Чеботарьов,
“відповідальність являє собою специфіч- нобудівників як одну з пріоритетних
ний регулятор наших вчинків і поведінки, складових професійної компетентності.
3. За результатами опитування
своєрідний стрижень дисципліни і
самодисципліни” [4, с. 27], що сприятиме здатність до швидкого самонавчання
усвідомленому
функціюванню
май- (22,4 %), від якої безпосередньо залежить
бутнього фахівця-машинобудівника у продуктивність й ефективність праці
робітника, та усвідомлення необхідності
своєму професійному середовищі.
Між іншим, ці три вищезазначені опанування новими техніками і технологіскладові самоосвітньої діяльності (які на- ями (20,10 %), що уможливлює успішний
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розвиток підприємства, є найпривабливі- компетентності, яка стане суттєвою
шими, з точки зору роботодавців, якос- конкурентною перевагою для отримання
тями потенційного працівника.
бажаного робочого місця.
4. Конкурентоздатність
майбутПерспективами подальших дослінього фахівця машинобудівного профілю джень вважаємо розробку педагогічних
передбачає усвідомлення постійного умов щодо формування самоосвітньої
саморозвитку, самомотивації, самоконт- компетентності у майбутніх фахівцівролю, самооцінки тощо,тобто викорис- машинобудівників.
тання
ним
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