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У статті визначено роль соціального партнерства у системі взаємодії між освітніми

установами та виробничою сферою, а також проаналізовано досвід роботи Вінницького

національного технічного університету в розрізі організації освітньої діяльності в рамках

соціального партнерства.
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В статье определена роль социального партнерства в системе взаимодействия между

образовательными учреждениями и производственной сферой, а также проанализирован опыт

работы Винницкого национального технического университета в разрезе организации

образовательной деятельности в рамках социального партнерства.
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The paper defines the role of social partnership in the system of interaction between educational

institutions and manufacturing, as well as it is analyzes of experience Vinnytsia National Technical

University in the context of educational activities within the social partnership.
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Сьогодні в Україні складається парадоксальна ситуація, коли випускники ВНЗ не можуть

знайти роботу за фахом, в той час як ринок праці страждає від дефіциту кваліфікованих

спеціалістів. Причина – втрата взаємодії та взаємозв’язків між освітніми установами та

виробничою сферою.

Соціальне партнерство є потужним засобом підвищення ефективності вищої інженерно-

технічної освіти, забезпечуючи зв’язок освітніх послуг з економічним життям і сферою праці.
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Соціальне партнерство – це особливий тип взаємодії ВНЗ з усіма суб’єктами ринку праці,

територіальними органами управління, яка націлена на максимальну реалізацію інтересів усіх

учасників цього процесу.

Закономірно, що система соціального співробітництва задовольняє вимоги усіх

зацікавлених сторін:

– майбутнього фахівця – в інтелектуальному розвитку та здобутті якісної професійної

освіти, що забезпечує можливість подальшого працевлаштування;

– роботодавця – у кваліфікованих фахівцях;

– держави і суспільства – в освічених, соціально адаптованих членах суспільства.

Соціальне партнерство, відновлення і зміцнення зв’язків з підприємствами відкривають для

освітніх систем додаткові можливості випереджаючого розвитку:

– спрощується доступ до інформації про потреби ринку праці;

– забезпечується облік вимог роботодавців до змісту підготовки фахівців;

– спрощується процедура коригування старих і розробки нових навчальних матеріалів та

програм, що відповідають вимогам роботодавців;

– відкриваються ширші можливості для організації практики студентів;

– розширюються можливості працевлаштування випускників.

Крім того, відзначимо той факт, що соціальне партнерство займає особливе місце в

розвитку соціально-особистісних якостей майбутніх фахівців. Посилення в суспільстві соціальної

диференціації і конфліктності, радикалізація змін до сфери праці, що реалізувалася в появі

безробіття і негарантованої зайнятості, неминуче призводять до виключення кваліфікованих

фахівців із системи соціальних зв’язків. Одним із дієвих механізмів запобігання цих негативних

явищ є соціальне партнерство як різновид інтегральної стратегії ослаблення в суспільстві

соціального протистояння і досягнення національної згоди, поліпшення якості життя [1].

Соціальне партнерство спрямоване на реалізацію вимог базових підприємств Вінницької

області:

1) підготовка конкурентоспроможного спеціаліста;

2) підвищення рівня загальної та професійної культури випускників;

3) формування свідомої мотивації до праці;

4) вироблення навичок підприємницької та організаторської діяльності.

Цілком очевидно, що підготувати сучасного фахівця неможливо у відриві від реального

виробництва, без забезпечення можливості знайомитися і починати освоювати те обладнання і

технології, з якими вони зустрінуться, прийшовши на підприємства.

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) –  єдиний  в  Україні  та  на

теренах  СНД  вищий  навчальний заклад,  в  якому  ще  з  1991  року  навчальний  рік

побудований  за триместровою  схемою,  в  якій  2  триместри  є  навчальними  за  програмою
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вищої  школи,  а  один  триместр –  робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що всім

студентам по завершенні другого курсу навчання присвоюється кваліфікація з набутої робітничої

професії відповідного розряду, а також вони отримують «Свідоцтво про отримання робітничої

професії» згідно напрямку підготовки. На наступних курсах, на основі одержаного на другому

курсі практичного досвіду, студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно

виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію.

Підготовка кваліфікованих робітників в університеті в рамках навчального процесу

здійснюється відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України та передбачає

опанування студентами навиків та умінь ряду робітничих професій: оператор верстатів з

програмним керуванням, оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських

даних, муляр, штукатур, маляр, електрогазозварник, контролер верстатних і слюсарних робіт

(слюсарні роботи), слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-ремонтник, слюсар з експлуатації та

ремонту газового устаткування, слюсар-електромонтажник, монтажник радіоелектронної

апаратури та приладів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка),

регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, електромонтер станційного устаткування

телефонного зв’язку, лаборант хімічного аналізу, токар. Університет за потреби розширює перелік

робітничих професій. За запитами роботодавців в 2017 році заплановано відкриття нових

робітничих професій: диспетчер завантажувально-розвантажувальних робіт, оператор

інформаційно-комунікаційних мереж, оператор комп’ютерної верстки та шифрувальник. Усі

робітничі професії, що освоюються студентами, відповідають майбутнім інженерним.

Протягом багатьох років університет тісно співпрацює з найпотужнішими підприємствами,

організаціями та установами м. Вінниці та Вінницької області: ДП «45 Експериментальний

механічний завод», Вінницьке РУВР, Вінницькі міські електричні мережі ВАТ

«Вінницяобленерго», ВП «Вінницькі магістральні електричні мережі» ДП «Національна

енергетична компанія «Укренерго», ВП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром», ДП

«Вінницястандартметрологія», ЗАТ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», КП

«Вінницька транспортна компанія», КП «Вінницьке шляхове управління», КП ВМР

«Вінницяміськтеплоенерго», КСГП «Колос», КСГП «Пеньківка», НВП «Спільна справа»,

Немирівські ЕМ, ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Гніванський завод

спецзалізобетону», ПАТ «Маяк», ПАТ «Медтехніка», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Калинівський

машзавод», ТОВ «Інтерсервіс», ТОВ «Хмільницьке» та інші. До роботи на цих підприємствах

залучається переважна більшість студентів.

Ефективність  соціального  партнерства  залежить  від  особистісного потенціалу  та  рівня

професіоналізму  викладачів,  керівників  виробничої практики,  їх  уміння  організувати

цілеспрямовану  спільну  роботу  зі  студентами, професійно-практичну діяльність у всіх її формах

і видах.
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Головним критерієм ефективності соціального партнерства є якість підготовки спеціалістів

і їх затребуваність на ринку праці, тому ВНТУ взаємодіє з соціальними партнерами у сфері

формування професійних компетенцій випускників. Основними  формами співробітництва ВНЗ із

соціальними партнерами є: участь запрошених фахівців підприємств і організацій у

кваліфікаційній атестації випускників; участь потенційних роботодавців у формуванні змісту

професійної освіти та організації виробничої практики; ознайомлення студентів з діяльністю

підприємств під час зустрічі із представниками підприємства-майбутнього роботодавця; екскурсії

на підприємства, в ході яких студенти ознайомлюються зі специфікою його діяльності, дізнаються

секрети успіху і процвітання, а також на власні очі бачать виробниче обладнання та умови їхньої

майбутньої професійної діяльності.

Отже, соціальне  партнерство  відіграє  ключову  роль  у  забезпеченні  професійно

спрямованого навчання кваліфікованих фахівців-інженерів і є основною формою взаємодії

навчального закладу з сучасним виробництвом. Взаємодія адміністрації, педагогічного колективу

та студентів університету з роботодавцями регіону сприяє більшій популяризації професій, які є в

навчальному закладі, дозволяє своєчасно реагувати на пропозиції роботодавців, сприяє швидкій

адаптації випускників [5].

В якості висновків підсумуємо, що основним принципом соціального партнерства є спільна

діяльність ВНТУ і роботодавців, що передбачає активність, рівноправність та повноважість

сторін, дотримання норм законодавства, добровільність і відповідальність у прийнятті

зобов’язань, постійну консультативна взаємодія, позитивне прийняття сторонами один одного,

відкритість простору соціального партнерства тощо.
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