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Етапи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортного.
URL: file:///C:/Users/1/Downloads/Mir_2011_6_16.pdf

ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ
АГРАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
Шевчук Олександр Федорович
Вінницький національний аграрний універсітет
Україна
Після закінчення вищого навчального закладу, молодий спеціаліст,
опинившись на ринку праці, стикається з проблемою працевлаштування. Це
пов’язано з тим, що головною і “не підйомною” для нього вимогою, яка
висувається роботодавцем, є необхідний мінімальний досвід роботи з
обраної спеціальності. Формування такої вимоги роботодавцем, автоматично
та беззаперечно ставить під сумнів професійні здібності здобуті випускником
ВНЗ саме під час практичного навчання. Історично склалось так, що наймача
робочої сили (керівника підприємства) практично не цікавить характеристика
та успішність молодого фахівця що наводиться у додатку до диплома,
оскільки отримані лише теоретичні знання є недостатніми а практичні
навички, здобуті під час проходження практичного навчання у ВНЗ є
настільки формальними, що повторний курс практичної підготовки
доводиться проводити вже на самому підприємстві під час роботи.
Вихід із даної ситуації молодь шукає у будь-яких підробітках та роботах на
доволі не престижних спеціальностях що, як правило, не відповідають
обраним раніше фаховим спрямуванням. Поєднуючи, таким чином, роботу та
навчання у ВНЗ студент самотужки намагається покращити своє фінансове
становище, створити певний імідж професійного робітника та отримати хоча
б мінімальний практичний досвід роботи, при цьому жертвуючи якістю
теоретичного навчання у навчальному закладі. Як наслідок, значна кількість
касирів, офіціантів, продавців та підсобних робітників є формально
студентами ВНЗ або вже мають опосередковану вищу освіту, цінність якої
щороку зменшується. Така ситуація носить критичний та масовий характер, і
як наслідок спонукає науковців до виявлення основних причин, що призвели
фактично до втрати значущості диплома про вищу освіту саме в аспекті
практичної підготовки.
Огляд наукових робіт, присвячених вивченню даної проблематики у
вищих навчальних закладах аграрного напрямку, виокремлює низку
суперечностей [1, c. 400-406], які існують між теорією і практикою вищої
аграрної освіти в Україні, та є першоджерелами описаної вище кризової
ситуації.
Але, лише теоретичне вивчення цієї проблеми із усіма різноманітними і
прогресивними рекомендаціями, без реальних та кардинальних зрушень у
організації та побудові вертикалі практичного навчання фахівців аграрної
галузі, лише створює імітацію спроби її вирішення. Відокремлені університети
без власних земель сільськогосподарського призначення та без сучасної,
реально функціонуючої матеріально-технічної бази науково-дослідних
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підприємств не спроможні ефективно змінити підходи у існуючій формальній
практичній підготовці студентів ВНЗ.
Реальні зрушення у вирішенні даної проблеми можна досягти лише
завдяки об’єднання навчальних закладів, науково-дослідних лабораторій та
підприємств агараної галузі у потужні навчально-науково-виробничі
агроформування (консорціуми) з розвинутою новітньою інфраструктурою. В
Україні таким діючим об’єднанням є НВВК “Всеукраїнський науковонавчальний консорціум”, що являє собою платформу з взаємодії теорії,
практики та виробництва [2].
Список використаних джерел:
1. Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі
в країнах Європейського Союзу : монографія / С. Г. Заскалєта. – Миколаїв
: Іліон, 2013. – 500 с.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ СФЕРИ
Крохмаль Ірина Миколаївна
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Україна
Актуальність дослідження полягає в тому, що професійна мобільність
майбутнього фахівця-документознавця є дуже важливою та необхідною в
наш час.
Метою дослідження є аналіз поняття „професійна мобільність” та
з’ясування її ролі та значення в професійній діяльності майбутнього фахівця
інформаційно-документознавчої сфери.
Проблема професійної мобільності сучасної молоді зумовлена одним із
найважливіших стратегічних завдань системи вищої освіти нашої країни. Як
визначено в Концепції професійної освіти України та Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ столітті, нагальною є потреба забезпечення
підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного
саморозвитку, опанування та впровадження наукоємних й інформаційних
технологій, конкурентоспроможних та мобільних на ринку праці [1, с. 25].
На думку Н. Грицькової, актуальність формування мобільної та
конкурентноспроможної особистості полягає у тому, що сучасний ринок праці
висуває до молодого покоління фахівців високі вимоги. У всіх сферах
діяльності все більшого значення набувають такі якості, як соціальна
відповідальність, адекватне сприйняття та мобільне реагування на нові
фактори, самостійність та оперативність у прийнятті рішень, готовність
швидко адаптуватися до нових умов праці та інші якості, що визначають
соціальну та професійну мобільність особистості. У зв’язку з цим одним з
пріоритетних завдань вищих навчальних закладів стає створення умов для
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