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му впровадженню наукових досягнень в практику, але і допомагають науко-
во-технічному прогресу. 

Основний принцип дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у ви-
робництві та переробці продукції тваринництва», що відображає її суть, є в 
тому, що вона, використовуючи досягнення інших наук та світову практику 
на основі об’єктивних методів та критеріїв, проводить оцінку, відбір і синтез 
прогресивних рішень, регламентація та дотримання яких – необхідна умова 
суспільного розвитку. Одночасно встановлення прогресивних рішень сприяє 
розвитку самих наук в процесі прискореного впровадження передових ідей у 
виробництво.

Сьогодні, як ніколи, суспільству потрібен соціально мобільний фахі-
вець, якого в змозі підготувати тільки заклад вищої освіти. Такі фахівці 
повинні володіти комплексом професійних знань, умінь та навичок. Тому 
підготовка фахівців зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» має особливе значення як для розвитку промисло-
вості так і для держави в цілому.

УДК 005.332.4:378.063:331.522
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 
ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  
С.М. Соц, А.П. Левицький, А.П. Лапінська,

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Підготовка професійно компетентного фахівця, здатного самостійно 
здобувати необхідні знання і застосовувати їх для вирішення різноманітних 
проблем, є одним із пріоритетних завдань вищої професійної школи, і особ-
ливо актуальним є це питання в сучасних умовах необхідності забезпечення 
динамічного економічного росту. Якісно новою характеристикою є побудова 
системи інноваційної випереджуючої освіти. В умовах глобалізації світової 
економіки та загостренні конкуренції на світових ринках найважливішим ре-
сурсом стає людина-професіонал, її творчий потенціал, знання, вміння, здат-
ності на навички розробки нових ідей та їх ефективної реалізації.

Особисті якості, що формують конкурентоздатність випускника можна 
розділити  на професійно значущі та соціально затребувані. До першої групи 
відносять професійну орієнтованість і зацікавленість, творчий підхід до про-
фесійної діяльності, здатність і готовність до саморозвитку, професійну ко-
мунікабельність, організаторські здібності. До другої групи відносять якості 
які забезпечують ефективність різних соціальних ролей, конструктивність 
соціального спілкування і поведінки (включаючи працевлаштування і побу-
дову кар’єри) [1, 2].

У світі відомі дві найпоширеніші системи підготовки спеціалістів: при-
родничо-наукова (германська) і гуманітарна (американська). В нашій країні 
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система освіти була природничо-наукова, проте інноваційна економіка зумо-
вила появу нових вимог до випускників [1, 2, 3].

Дослідження зарубіжного досвіду навчання конкурентоздатних 
спеціалістів показало, що в Японії, наприклад, особливу увагу приділяють 
розвитку цілісного мислення, яке формується спільними зусиллями закладів 
освіти і підприємств  [3].

Дотримуючись аналогічних тенденцій ведеться підготовка випускників  
на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу. Вікові традиції 
підготовки висококваліфікованих фахівців зумовили їх високу затребуваність 
на ринку праці, успішне працевлаштування та кар’єрне зростання. Випускни-
ки факультету займають керівні посади на галузевих підприємствах, устано-
вах  що забезпечують організацію та контроль діяльності, тому всі 
найсучасніші тенденції та нововведення впроваджуються в навчальний про-
цес, оптимізуються навчальні плани, покращується матеріально-технічна ба-
за, забезпечується практика студентів, стажування викладачів, виконання 
наукових проектів, апробація розробок та ін.

Потужні наукові школи кафедр факультету дозволяють проводити нау-
кове консультування підприємств щодо вирішення сучасних проблем та 
викликів у галузі, проводити різного формату Тренінги, семінари, курси 
підвищення кваліфікації та ін. Участь у таких заходах студентів дозволяє от-
римати практичну орієнтованість отриманих теоретичних знань, мотивацію 
до навчання та наукової творчості.

Відомо, що зерно і продукти його переробки складають основу 
продовольчої безпеки держави, є стратегічним ресурсом, від якого залежить 
забезпеченість населення харчовими продуктами. Враховуючи вищевказане, 
при підготовці фахівців на факультеті приділяють увагу як набутті 
професійних компетенцій, так і вихованню моральних якостей, 
відповідальності, любові та шани до обраної професії, тобто формування 
особистості що відповідає потребам суспільства.

Таким чином, поєднання особистих характеристик, що формують 
професійну і соціальну успішність дозволяє постійно забезпечувати високу 
конкурентоздатність випускників факультету.
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