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Вступ. Задача вищої освіти перш за все, це погляд в майбутнє, прогно‐
зування та розуміння його. Щоб дізнатися, яким буде завтра, потрібно вже 
зараз вивчати сучасних дітей і підлітків ‐ тих, хто буде формувати наше май‐
бутнє і жити в ньому. А це так звані покоління Z і Альфа [3].  
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І хоча вважається, що сучасні підлітки запрограмовані на багато  і мо‐
жуть, наприклад, слухати музику, переглядати Instagram і робити домашнє 
завдання одночасно, це не зовсім так: в результаті увага розсіюється, а ін‐
формація засвоюється набагато складніше. Крім того, заучування і запам'я‐
товування у них не в пріоритеті, адже вся інформація є в інтернеті. На пер‐
ший план виходять навички її пошуку і верифікації. «Наше сприйняття будь‐
яких  явищ  ‐  кліпове.  Картинки переконливіше  тексту.  Чим  коротше  текст, 
тим краще. Складне відсікається. Нам важко довго на чомусь фокусуватися», 
‐ розповідає в інтерв’ю «РБК Стиль» представник покоління Z Іван Сурвилло 
[3]. 

Але при цьому сучасна молодь націлена на отримання дійсно корисних 
знань і на успішну кар'єру, яку, до речі, не завжди пов'язує з офісом, адже 
працювати віддалено буває комфортніше, враховуючи властивий нинішній 
молоді індивідуалізм. 

Замислюватися про кар'єру представники покоління Z намагаються ра‐
ніше: для них дуже важливо знайти можливість для самореалізації. За да‐
ними  консалтингової  фірми Robert Half  вони  більш  вимогливі  при  виборі 
майбутньої компанії. Серед пріоритетів покоління Z ‐ власний бізнес, який 
вони іноді починають будувати ще в школі/університеті за допомогою соц‐
мереж. 

«Альфи» це люди, які народилися приблизно після 2010 року. «Альфи» 
є учасником ненавмисного глобального експерименту. Їм з наймолодшого 
віку замість пустушок, аніматорів і навчальних книжок пропонують дивитися 
в екрани.  

Що нам чекати від них? Можна будувати тільки загальні припущення, 
проте вже зараз зрозуміло, що вплив технологій на їх життя буде колосаль‐
ним. Вони будуть рости, взаємодіючи з штучним інтелектом, роботами, «ро‐
зумними» іграшками. 

Велике значення в їх формуванні гратимуть соціальні мережі. Для по‐
коління Z Facebook або Snapchat ‐ це інструмент, для Альфа ‐ спосіб життя. 

Мета роботи ‐ визначити пріоритетні напрямки та інструменти форму‐
вання soft skills у студентів сьогодення для успішного використання їх в май‐
бутньому. 

Основний матеріал. За словами Мак Кріндла [3], покоління Альфа і мо‐
лодші Z є матеріально забезпеченим, технологічно підкованим і освіченими 
на сьогоднішній день. Їм, як ніколи, раніше будуть потрібні інтерактивні пе‐
рсоналізовані  програми  і  методи  навчання.  Тому  необхідно  змінювати  і 
освіту, бо змінюється сприйняття інформації людьми. 

Чому  важливо  звертати  увагу  на  ці  покоління,  бо  вже  сьогодні  вони 
впливають  на  купівельні  рішення  всередині  сімей.  У  червні  2019  року 
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OnePoll провели дослідження під назвою «Розуміючи покоління Альфа». В 
ході дослідження опитали 8000 батьків ‐ з дітьми від 4 до 9 років з різних 
країн. 65% опитаних відзначили, що звички їхніх дітей впливали на останню 
покупку. 31% цих батьків вважає, що більшого значення для їхніх дітей ма‐
ють не іграшки, а технології, свята або домашні тварини [4]. З чого можна 
зробити висновок, що для покоління Альфа важливі емоції які впливають на 
їх вибір. 

Типовий представник покоління Альфа і молодших Z  ‐ це дитина, яка 
знає, як користуватися Youtube раніше, ніж вчиться писати і читати. Самий 
кращий вид дозвілля для нього ‐ це серфінг в інтернеті, соціальні мережі і 
перегляд відео. В цілому відео в їхньому житті відіграє домінуючу роль. Вже 
зараз вони черпають інформацію, вчяться, проводять дозвілля, спілкуються 
за допомогою відео. Логічно, що найкращий інструмент для захоплення по‐
коління Альфа і молодших Z саме Youtube. 

Представники покоління Альфа і молодших Z це просунуті юзери з пе‐
люшок. Вони вже не зможуть уявити світ без віртуальної реальності, смарт‐
фонів, електронних книг, мобільних пристроїв. Їх життя буде щільно пов'я‐
зана з Internet of things. Саме там і можна їх ловити вже зараз. 

Діти покоління Альфа і молодших Z мають вроджену здатність сприй‐
мати величезний обсяг  інформації.  За дошкільний вік вони дізнаються бі‐
льше, ніж їх бабусі й дідусі за все життя! 

Текст вже поступається місцем картинкам і інфографіці, адже мозку по‐
трібно якось справлятися зі споживанням всього потоку  інформації. Пред‐
ставники цього покоління не  затримують довго  свою увагу на  чомусь од‐
ному, адже вже завтра з'являється щось нове і весь час треба «бігти». 

Тому в комунікації  з новим поколінням будуть важливі лаконічність  і 
day‐to‐day touch. З ними не пройде «фокус» ‐ провів рекламну кампанію 4 
тижні і пожинати плоди ... Комунікація з ними повинна вибудовуватися по‐
ступово, ненав'язливо, але бути під рукою необхідно весь час і весь час бути 
цікавими для них. 

Це покоління не терпить насильства  і нав'язливості,  їх не можна зму‐
сити щось зробити. Примус як метод навчання на них не діє, вони з дитинс‐
тва звикли до свободи вибору. І тільки ставши частиною їхнього життя і лише 
в тому випадку, якщо вони усвідомлюють, навіщо їм це потрібно, ми змо‐
жемо отримати їх увагу. 

Відносини до вибору будь‐чого для цих поколінь дещо зміняться. Для 
Альфа та молодших Z важливий не стільки бренд сам по собі, як те, що цей 
бренд надає значущості в очах інших. Їм подобається виділятися! А тому не‐
обхідно роботи акцент на персоналізацію. 
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Успіх бренду в очах даного покоління буде залежати в першу чергу від 
нематеріальних переваг, які бренд може надати, причому саме йому, конк‐
ретній людини. Бренди mass market будуть менш цікаві даному поколінню. 
Виграють ті бренди, які зможуть розробити якісь конструктори, шаблони, які 
кожна людина зможе  індивідуалізувати за своїм бажанням,  або ж будуть 
виробляти і продавати матеріал, з якого споживачі будуть самі виготовляти 
свої речі [5]. 

Зважаючи на все вище викладене, вже прослідковується логіка зміни 
парадигми навчання в бік гуманітаризації, а саме розвитку soft skills.  

Однак роль soft skills потребує актуалізації, що передбачає визначення 
основних напрямків їх формування, а також встановлення ступеня важливо‐
сті. 

Результати дослідження проведеного Стенфордським дослідним інсти‐
тутом спільно з фондом Карнегі Мелона серед генеральних директорів ком‐
паній зі списку «Fortune 500», показали, що  їх довготривалий  і стабільний 
успіх в роботі на 75% визначається soft skills і тільки на 25% ‐ hard skills [2]. 
На основі досліджень, проведених в 16 європейських країнах, зроблено ви‐
сновок про те, що 93% роботодавців вважають soft skills такими ж важли‐
вими якостями співробітника, як і його професійні навички. Провідна між‐
народна компанія Boston Group, що спеціалізується на управлінському кон‐
салтингу, визначила, що найбільш затребувані саме комунікативні навички. 
На думку 79% опитаних, комунікативні навички ‐ найважливіша якість здо‐
бувача, яка необхідна всім. Комунікативні навички включають вміння вести 
бесіду, аргументувати свою позицію, вибудовувати контраргументації, ста‐
вити правильні питання, доносити зрозуміло інформацію і т.ін. Далі йдуть 
активна життєва позиція  ‐ 78%, аналітичне мислення ‐ 77%, витривалість  ‐ 
75%, вміння працювати в команді ‐ 74%, прагнення досягати поставлених ці‐
лей ‐ 70%, здатність вирішувати конфлікти ‐ 54%, вміння надихати новими 
ідеями ‐ 54%, креативність ‐ 43%, надійність ‐ 42% [1]. 

Як видно з дослідження, і сьогодні володіння комунікативними навич‐
ками є вкрай важливе. Однак необхідно враховувати розвиток засобів ко‐
мунікації і вимоги поколінь Z і Альфа. 

Сьогодні безумовно необхідно комунікативні навички переорієнтову‐
вати в бік digital технологій і міняти мислення в декількох напрямках: інтер‐
нет як медіаканал  ‐ must have, лаконічність комунікації  і day‐to‐day  touch, 
донесення персоналізованої значущості для цільової аудиторії. 

Вирішити  дану  задачу  можливо  за  допомогою  комунікативного  ди‐
зайну. Комунікативний дизайн ‐ це форма спілкування, яка використовує ві‐
зуальний аспект для передачі певних ідеалів або для стимулювання певних 
почуттів і емоцій від своєї аудиторії.  
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У комунікативного дизайну є наповнення як його головна мета. Він по‐
винен  викликати  реакцію,  змусити  споживача  у  відповідний  спосіб  поба‐
чити продукт, привернути його увагу, донести інформацію. Комунікативний 
дизайн фокусується на  зміні  інтерактивності  і формуванні  комунікативних 
можливостей.  Програмне  забезпечення  і  додатки  створюють  можливості 
для спілкування. У складному цифровому середовищі навколо нас комуні‐
каційний дизайн став потужним засобом охоплення цільової аудиторії. 

Термін «комунікативний дизайн» часто використовується як взаємоза‐
мінні з візуальним спілкуванням, але має альтернативне ширше значення, 
яке включає слух, голос, дотик і нюх. Прикладами комунікативного дизайну 
є інформаційна архітектура, редагування, друкарня, ілюстрація, веб‐дизайн, 
анімація, реклама, навколишнє середовище, дизайн візуальних образів, ви‐
конавське мистецтво, копірайтинг і професійні навички письма, що застосо‐
вуються в творчих галузях. 

Часто вважають, що найважливіша риса дизайнера візуальних комуні‐
кацій (або будь‐якого іншого виду дизайнера) це ексцентричність і хист ху‐
дожника. Насправді, творчість є лише частиною того, що дизайнер робить. 
Дизайнери не обов'язково повинні малювати, хоча вони часто малюють, ви‐
користовуючи це як спосіб вивчити ідеї або донести їх. Дизайнер візуальних 
комунікацій використовує як ліву,  так  і праву частину мозку. Він не тільки 
повинен бути в змозі мислити нестандартно, так би мовити, але також пра‐
цювати методично  і систематично, а також спілкуватися зрозуміло. Дослі‐
дження, часто непередбачуваної аудиторії або ринку, також становить ве‐
лику  частину  роботи  дизайнера.  Пол  Ренд,  майстер  американського  ди‐
зайну, який розробив знаменитий логотип IBM, характеризує дизайн насту‐
пним чином: «Дизайн ‐ це набагато більше, ніж просто збирати, замовляти 
або навіть редагувати; це додати цінність і значення, щоб висвітлити, спро‐
стити, уточнити, змінити, щоб гідно оцінити, драматизувати, переконати  і, 
можливо, навіть розважити. Дизайн ‐ це перетворити прозу в поезію. Ди‐
зайн розширює сприйняття, збільшує досвід, і покращує зір. Дизайн ‐ це про‐
дукт почуття і усвідомлення ідей які беруть початок в думках дизайнера і, як 
ми сподіваємося, в кінці глядача» [6]. 

Процес комунікаційного дизайну включає в себе стратегічне ділове ми‐
слення,  використання  ринкових  досліджень,  креативність,  рішення  про‐
блем, а також технічні навички і знання, такі як теорія кольору, макет сторі‐
нки, друкарня і створення візуальних ієрархій. Дизайнери комунікацій тран‐
слюють ідеї та інформацію за допомогою різних засобів масової інформації. 
Їх особливі таланти полягають не тільки в традиційних уміннях, а й в умінні 
стратегічно мислити з точки зору дизайну і маркетингу, щоб завоювати до‐
віру і вплинути на аудиторію за допомогою спілкування. Навички дизайну 
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адаптуються до різних культур людей, зберігаючи при цьому прийнятний ві‐
зуальний дизайн. 
Вбачаючи  незаперечну  необхідність  володіння  кожного  комунікативними 
навичками актуальними сьогодні і післязавтра, в освітню програму підгото‐
вки  бакалаврів  «Промислова  естетика  і  сертифікація  виробничого  облад‐
нання» спеціальності 132 Матеріалознавство включено дисципліну «Кому‐
нікативний дизайн». Дисципліна формує soft і digital skills через набуття ре‐
зультатів навчання ‐ розроблення візуальних матеріалів за допомогою яких 
можливо зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та по‐
яснення з проблем; складати звітну документацію за результатами робіт з 
виконання професійних) задач, підготовки публікацій, доповідей та презен‐
тацій за результатами виконаних досліджень. 

Студенти в рамках комунікаційного дизайну вчяться створювати візуа‐
льні повідомлення і транслювати їх в світ новими і осмисленими способами. 
У  складному  цифровому  середовищі  навколо нас  комунікаційний дизайн 
став потужним засобом охоплення цільової аудиторії. Студенти вчяться по‐
єднувати спілкування з мистецтвом і технологіями. 

Ця дисципліна передає інформацію людям, які використовують візуа‐
льні і невізуальні засоби масової інформації, і охоплює широкий спектр ана‐
логових і цифрових інструментів і методів. Комунікаційний дизайн викорис‐
товує інший набір навичок, додатків, практик і функцій, ніж ті, які викорис‐
товуються в інших дисциплінах проектування. Його основна структура фоку‐
сується на командній роботі, на проектах, клієнт‐орієнтованих проектах, со‐
ціальних взаємодіях і творчій співпраці. 

Висновки. Покоління Z, «Альфа» і інтернет ‐ речі нерозривно пов'язані. 
І щоб відповідати мобільним запитам підростаючого майбутнього, змінюва‐
тися потрібно вже зараз. Актуальними напрямками змін сьогодні є форму‐
вання soft  і digital skills,  а  саме набуття комунікатичних навичок визнаних 
найважливішою якістю фахівця будь‐якої сфери діяльності. Саме комуніка‐
тивний дизайн – гармонійне поєднання технологій і чуттєвого сприйняття, 
покликаний сформувати затребувані навички сьогодення і майбутнього. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Абашкина  О.  Soft  skills:  ключ  к  карьере  /  О.  Абашкина.  –  Режим  доступа: 
http://www.pro‐personal.ru/journal/303/7811/ 

2. Klaus P. The hard truth about soft skills : Workplace Lessons Smart People Wish They'd 
Learned Sooner / P. Klaus. – New York : Harper Collins Publishers, 2007. – 190 p 

3. Андреева Анастасия. Люди будущего: какие они / А. Андреева — дети поколения 
Z  и  «Альфа»?  –  Режим  доступу:  https://www.rbc.ru/trends/futurology/ 
5dfcabbf9a7947a532b7f9a5 



  

401 

Humanities Education Issues 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2020 

4.  Забудьте  про  милениалов.  Поколение  Альфа  уже  здесь.  –  Режим  доступу: 
https://mmr.ua/show/zabudyte_pro_milenialov_pokolenie_alyfa_uzhe_zdesy 

5. Соловьева Ольга. Поколение Альфа: почему брендам необходимо уже менять 
мышление/ О. Соловьева – Режим доступу: 

https://sostav.ua/publication/pokolenie‐alfa‐pochemu‐brendam‐neobkhodimo‐uzhe‐
menyat‐myshlenie‐80176.html 

6. Ренд Пол. Дизайн форми і хаосу / П Ренд.‐ М.: Изд. Студии Артемия Лебедева, 
2013. — 237 с.  

 
 

УДК 378 
 

ІНТЕГРАТИВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 

С.В. Подлєсний1, Ю.С. Холодняк2, С.В. Капорович3 
1к.т.н., доцент, декан факультету автоматизації машинобудування та інформаційних тех‐
нологій, е‐mail: sergeypodlesny@gmail.com 
2к.т.н., доцент, зав. кафедрою технічної механіки е‐mail: holodhjak.yuri@gmail.com 
3 к.т.н., ст. викладач кафедри технічної механіки, е‐mail: kaporovych@gmail.com 
1, 2, 3 Донбаська державна машинобудівна академія, г. Краматорськ, Україна 
 

Анотація. В основі сучасних технологій лежать міждисциплінарні дослідження, що 
визначають необхідність інтегративної підготовки інженерів до інноваційної діяльності. 
Сформульовані вимоги до інноваційних інженерів і обґрунтований комплексний підхід 
до формування інженерних компетенцій. Задовольнити реальні потреби роботодавців в 
компетентних фахівцях дозволить реалізація багаторівневого компетентнісного підходу 
на основі принципу «від вузькоспеціалізованих кваліфікацій до компетенцій світового рі‐
вня» з орієнтацією на вирішення актуальних наукоємних завдань в промисловості. Намі‐
чено  вектор  подальшого  розвитку Донбаської  державної машинобудівної  академії  як 
центру технологічного розвитку півночі Донбасу. Точками зростання є міждисциплінар‐
ність, комерціалізація знань, створення системи трансферу технологій та інкубатор ста‐
ртапів і техностартеров. 
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