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Сьогодні формується нове покоління (покоління Z, народжене 
після 1995 р.), у підготовці якого необхідно використовувати як 
класичні, так і сучасні форми навчання у вищій школі. За оцінкою 
Всесвітнього економічного форуму (The World Economic Forum), 
65 % дітей покоління Z, які у наш час здобувають початкову 
освіту, по завершенню навчання працюватимуть на нових поса
дах та виконуватимуть нові функції, які ще не сформувалися на 
світовому ринку праці. Технологічні тенденції Четвертої промис
лової революції сприятимуть виникненню нових міжфункціо- 
нальних спеціальностей, для яких співробітникам будуть необ
хідні як технічні, так і соціальні та аналітичні навички.

Представники покоління Z допитливі, вони охоче отримують 
нові знання, швидко і легко засвоюють інформацію, відкриті су
часним технологіям, віртуальній комунікації та співпраці. Вико
ристовуючи інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), вони 
отримують доступ до культурного та соціального різноманіття 
світу. Будь-яка їх діяльність пов’язана із використанням техніч
них гаджетів.

Освіта для покоління Z має стати реальністю всього життя, а 
не тільки періодом отримання вузької професійної спеціалізації, 
тому що діяльність представників цього покоління пов’язана з 
кар’єрою, яка передбачає інтерактивну пошукову працю впро
довж всього життя. Окрім фундаментальних навичок, таких як 
грамотність, представники покоління Z потребують компетен- 
цій, що пов’язані із колаборацією, творчістю, креативністю, 
вмінням вирішувати неординарні проблеми та ефективно ана
лізувати великий масив інформації. Крім того, у період на
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вчання необхідно посилити характерні якості представників 
цифрового покоління, такі як наполегливість, цікавість та ініціа
тива. Зміни на світовому ринку праці вимагають від сучасних 
фахівців володіти комплексом навичок.

Фундаментальні навички є базою, на основі якої студенти 
повинні розвивати ключові фахові компетенції та характерні 
якості. Ця категорія навичок включає наукову, інформаційну, 
фінансову, культурну та цивільно-правову грамотність. У наш 
час ці навички є базовими на шляху до оволодіння навичками 
ХХІ століття.

Навички вирішення складних та неординарних проблем вклю
чають: 1) критичне мислення -  здатність ідентифікувати, аналізу
вати та оцінювати ситуації, ідеї та інформацію для формулювання 
відповідей на поставлені завдання; 2) креативність -  здатність 
розробляти інноваційні способи вирішення проблем; 3) колабо- 
рація передбачає співпрацю для передачі інформації або вирі
шення проблем. Такі компетенції є важливими для представників 
покоління Z, оскільки працівник ХХІ століття повинен критично 
мислити, передавати знання, а також вміти ефективно працювати 
в команді.

В умовах зміни кон’юнктури світового ринку праці, поши
рення суперечностей та викликів виникає необхідність у поси
ленні характерних якостей, якими володіють представники по
коління Z, оскільки наполегливість і адаптивність до мінливого 
середовища, забезпечують фінансову стійкість і кар’єрне зрос
тання у майбутньому. Цікавість і ініціативність є базою для фор
мування нових концепцій та ідей. Лідерство і соціально-куль
турна обізнаність пов’язані з встановленням конструктивної 
взаємодії з представниками інших поколінь та культур.

Отже, враховуючи характерні риси покоління Z, необхідно 
при підготовці сучасних фахівців значну увагу приділяти вико
ристанню цифрових технологій, а саме навчання з викорис
танням відкритих освітніх ресурсів (Coursera, FutureLearn, edX, 
Open2Study, Prometheus та ін.), формування навичок аналізу ве
ликого масиву даних за допомогою Power BI, організація поза- 
аудиторної роботи на основі G Suite fo r Education (пакет хмар
них служб і додатків для спільної роботи, розроблений компа
нією Google). Для активного розвитку фахових компетенцій слід 
формувати критичне мислення студентів покоління Z на основі 
ігрового навчання, розвивати вміння доводити свою точку зору, 
брати участь у дискусії, самостійно приймати рішення.
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