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Згідно формулювань Європейської комісії, існує перелік 8 ключових компетенцій,

важливих для сучасних випускників вищої школи [1]. Саме вони сприяють та визначають

професійний й соціально-особистісний розвиток особистості. Місцем, де молода людина отримує

необхідні компетенції (в основному, професійні) для подальшого їх впровадження на виробництві,

є саме вищий навчальний заклад. Після завершення навчання представники бізнесу та

виробничники в реальних бізнес-умовах оцінюють знання, уміння, навички та досвід осіб, яких

працевлаштовують.

Абітурієнти вузу - наслідок первинної профорієнтації молоді, сфокусованої на отримання

кінцевого результату (спеціальності) завдяки навчанню у вузі. Випускник-спеціаліст – кінцевий

продукт діяльності вищого навчального закладу, який потрапляє на підприємство. Виникає низка

запитань. Яким чином оцінити, чи дійсно випускник відповідає вимогам професії та ринку праці?

Якою мірою відбувається (і чи відбувається) трансформація професійних та соціально-

особистісних компетенцій 16-річного школяра задля гармонійного пристосування випускника-

спеціаліста до вимог реального виробництва?

На основі рекомендацій Єврокомісії і рейтингів компетенцій провідних інтернет-ресурсів,

кафедра інтеграції навчання з виробництвом ВНТУ розробила перелік професійних та соціально-

особистісних компетенцій. Цей перелік запропоновано представникам компаній, в яких

працювали студенти 3 курсу ВНТУ протягом виробничої практики, щоб вони оцінили їх

значимість щодо успішної професійної самореалізації.
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Після опрацювання результатів сформувався рейтинг компетенцій, впорядкований за

спаданням важливості для фахівців з конкретної спеціальності. Його можна назвати оптимальним

профілем компетенцій спеціаліста-випускника вишу згідно спеціальності. Порівняння

відповідного професійного та соціально-особистісного профілю випускника з оптимальним

профілем дає можливість:

1) оцінити адекватність компетенцій випускника-спеціаліста вимогам професії;

2) оцінити якість профорієнтаційних заходів вузу, які тривають протягом навчання (по-

перше, оволодіння робітничою професією (особливість навчального процесу ВНТУ), по-друге,

проходження виробничої практики на підприємствах тощо).

Щоб оцінити міру компетентісної трансформації особистості протягом навчання у вузі та

особливості професійної орієнтації (далі - ПО) або ж переорієнтації, можна сформувати стартовий

професійний (щодо певних шкільних навчальних дисциплін) та соціально-особистісний профіль

абітурієнта. На етапі "абітурієнт" інформація щодо соціальна-особистісних компетенцій –

мінімальна й опосередкована. Її можна виокремити шляхом аналізу статистичних даних

Інформаційної системи "Конкурс" [2], впроваджуваної МОН України: різного роду узагальнені

розподіли абітурієнтів (за регіонами, балами, напрямам) - це сигнали для аналізу, вдосконалення,

підсилення, змін заходів розвитку соціально-особистісних компетенцій студентів та ПО-

активностей вузу.

Спеціальні соціологічні опитування та психологічні тести, запроваджувані кафедрою ІНВ в

межах навчальної дисципліни "Навчальна практика", в комплексі з інформацією ІС "Конкурс"

формують комплексний стартовий профіль професійних та соціально-особистісних компетенцій

абітурієнта.

Висновки
Дослідження професійного та соціального-особистісного профілю фахівця з певної

спеціальності показали, що, застосувавши спеціальні соціологічні, психологічні, статистичні та

інші методи, доцільно сумістити оптимальний профіль компетенцій випускника-спеціаліста та

комплексний стартовий профіль абітурієнта, який вступає на певну спеціальність. В підсумку

формується компетентісне "сито", котре фільтруватиме і формуватиме випускників-спеціалістів з

метою ідеальної адаптації до умов реального виробництва. Профорієнтаційний комплекс заходів,

який продовжується в процесі навчання, виокремлюватиме саме тих школярів-абітурієнтів-

студентів, які, згідно певних критеріїв компетентісного "сита", найбільш адекватно імпонують

певній спеціальності та з найбільшою ймовірністю на виході з вишу матимуть компетенції, які

відповідають профілю успішного випускника-спеціаліста.
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