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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ НАНОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Анотація. У статті досліджено умови формування фахових компетенцій майбутніх
фахівців у галузі наноматеріалознавства. Увагу зосереджено на здійснення продуктивної
дослідницької діяльності. Такий підхід дозволить подолати наявні суперечності між
моделями підготовки відповідних фахівців, з одного боку, та вимогами бізнесу, суспільства
та держави до фахівців у професіях майбутнього, з іншого.
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професійна діяльність
Annotation. The article investigates the conditions for the formation of professional
competencies of future specialists in the field of nanomaterials. The focus is on productive research.
This approach will overcome the existing contradictions between the models of training relevant
professionals, on the one hand, and the requirements of business, society and the state to
professionals in the professions of the future, on the other.
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Нанотехнології сьогодні використовуються у всіх галузях промисловості [1, 2].
Найбільшого застосування вони знайшли у енергетиці [3, 4], лазерній технології [5, 6],
фотовольтаіці [7, 8], системах екологічної безпеки [9, 10], народному господарстві [11, 12]
тощо. Тому вкрай важливо для економічної стабільності держави забезпечувати напрямки
нанотехнологічної галузі та впроваджувати цільові національні програми. Слід зазначити, що
майже у кожній країні діють програми розвитку нанотехнологій [13, 14], уряди запроваджують
дорожні карти [15, 16] та стратегії розвитку [17, 18]. Україна повинна теж активно долучатися
до цього процесу. Однак починати необхідно, перш за все з підготовки
конкурентоспроможних кадрів, які зможуть забезпечити проривний розвиток цієї наукоємної
галузі.
Сьогодні дослідниками всього світу зазначається головна проблема, що існує при
підготовці фахівців у галузі нанотехнологій – а саме відсутність тісного зв’язку між
виробничим сектором та закладами освіти, що займаються підготовкою відповідних фахівців
[19, 20]. Галузі бізнесу, оборонних технологій та виробництва наголошують на нестачу
нанотехнологічної робочої сили, яка має необхідні знання з фундаментальних наук та
базується на практичних навичках і фахових компетенціях. Дефіцит кваліфікованих
викладачів, обмежений консенсус щодо потреб у навчанні та інші фактори сприяють
виникненню різноманітних підходів до міждисциплінарних аспектів нанотехнологічної
освіти. Сьогодні зусилля повинні бути спрямовані на виявлення потреб у кваліфікації та для
розробки технологій підготовки фахівців, щоб запобігти перешкодам для економічного
використання результатів досліджень через нестачу людських ресурсів.
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Актуальні проблеми в системі освіти:
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Індивідуальні рішення повинні бути доповнені системним підходом [21, 22],
послідовності вимог щодо створення робочих місць та кваліфікації, оскільки основні
нанотехнології вдосконалюються додатковими технологіями та інтеграцією в різні сфери
застосування, а також у міру встановлення домінуючих конструкцій та загальних платформ та
стандартів [23, 24]. Як тільки нанотехнології увійдуть у серійне виробництво, дефіцит
кваліфікації на посередницькому рівні професій стане очевидним.
Як і будь-яка інша нова технологія, нанотехнології призведуть до суттєвих змін, таких
як робоча сила, необхідні навички, попит на робочу силу та розподіл робітників у зміненій
промисловій структурі. Виклики, пов’язані з впровадженням нанотехнологій у вищу освіту
всіх рівнів підготовки, будуть існувати і надалі.
Поточна кількість навчальних програм недостатня на сучасному рівні для задоволення
такої потенційної та майбутньої потреби, яку пропонує нам наноіндустрія. Аналітики
зазначають, що у всьому світі вже не вистачає фахівців та вчених, що працюють у галузі
наноінженерії, і, як очікується, цей дефіцит зростатиме в майбутньому [25]. Експерти
прогнозують, що через три-п’ять років потреба у працівниках із відповідними навичками
значно зросте [26]. Для змінення позицій у галузі наноінженерії та промислової економіки,
необхідно значно вдосконалити інфраструктуру освіти з нанотехнологій та наукоємних
технологій. Зокрема, ця інфраструктура повинна включати освітні моделі та навчальні
програми, які дозволять інституціоналізувати міждисциплінарну освіту, тим самим піддаючи
здобувачам зв’язок між дисциплінами та їх зв’язок з нанотехнологіями на всіх рівнях.
Таким чином, вищої ефективності підготовки фахівців у галузі наноматеріалознавства
можна досягти за умови безпосереднього залучення здобувачів до науково-дослідної та
виробничої і предметної діяльності у галузі нанотехнологій, а саме конструювання пристроїв
для синтезу наноструктур, формування наноструктур, дослідження їхніх властивостей та
прогнозування реального практичного застосування синтезованих наноматеріалів та у
споріднених напрямках фундаментальних фізичних досліджень. У цьому контексті постає
необхідність у використанні системного підходу до підготовки нанотехнологів, яким
прищеплюються необхідні компетентності. Ключовим викликом для розвитку нанотехнологій
є освіта та підготовка нового покоління кваліфікованих робітників у мультидисциплінарних
перспективах, необхідних для швидкого прогресу нової технології.
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