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По мірі розвитку нашого молодого навчального закладу в
університеті формуються необхідні традиції, які унормовують
певною мірою наше життя і сприяють системному підходу до ро!
боти, що значно підвищує її ефективність. До такої традиції на!
лежить формування повного звіту про роботу трудового колек!
тиву за минулий навчальний рік і видрук його окремим видан!
ням. Доповнюючим елементом цієї традиції є введення
щорічних звітів усіх підрозділів, включаючи і ТВСП, із основних
показників нашої діяльності. Маючи ці матеріали, керівникам
усіх рівнів залишається розробити заходи щодо покращення ро!
боти своїх підрозділів. Ці дві обставини дозволяють мені опусти!
ти аналіз величезного обсягу інформації і зосередитися на
найбільш важливих проблемах. Я знаю, що такий підхід може
викликати критику, навіть звинувачення, що Президент не ска!

зав нічого про те, і про
те також, що він не на!
звав кращих, цілий ряд
проблем залишилися
поза межами доповіді
тощо. Але, втім, ро!
зуміючи все це, я за!
кликаю всіх делегатів
зрозуміти мій підхід:
наш звіт наближається
до сотні сторінок дріб!
ним шрифтом, і за
змістом, переліком до!
сягнень він по!своєму
цікавий, хоч і читати
його треба критично.
У своїй масі ми дійсно
багато зробили.

Минулий 2009/2010 навчальний рік був для нас важким,
особливо важким з точки зору фінансового забезпечення на!
вчально!виховного процесу. В першу чергу неефективний набір
2009 року позбавив університет значних коштів. Цю суму можна
оцінити в 95 306 100 грн, у т.ч. 33 763 100 грн. у базовій структурі.
Фінансово!економічна криза, яка боляче вдарила по Україні
в цілому, не обійшла і наш університет: із бюджету міста, затве!
рдженого сесією Київради на відшкодування навчання інвалідів,
сиріт і громадян із соціально незахищених сімей, і на компен!
сацію пільгового кредиту Університет «Україна» не отримав ні
копійки, і борг КМДА на сьогодні з цих двох зобов'язань сягає
понад 25 млн. гривень. Такий провал у фінансуванні — майже
59 млн. грн. — тільки базової структури зламав спокійний ритм
роботи колективу, викликав неодноразові напруження з випла!
тою заробітної плати і примусив нас практично заморозити всі
соціальні проекти.

Тим не менше, навчальний процес за звітний період був про!
ведений без особливих порушень нормативної бази. І основні

Якщо діяти разом та відповідально

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

(Продовження на 2 стор.)

Виклад доповіді Президента Університету «Україна» 
професора П. М. Таланчука на конференції трудового колективу 17 вересня 2010 року

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

17 вересня цього року відбулась конференція трудового ко!
лективу Університету «Україна». Її відкрив Президент універси!
тету П. М. Таланчук.

Учасники зібрання обговорили підсумки роботи у 2009–2010
навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. Із
доповіддю виступив П. М. Таланчук (її виклад у сьогоднішньо!
му номері газети).

В обговоренні доповіді взяли участь директор Інституту еко!
номіки та менеджменту М. В. Мних, ректор Житомирського
економіко!гуманітарного інституту О. М. Дікова3Фаворська,
завідувач кафедри поліграфічних технологій у пакованні.
Л. А Коптюх, проректор з навчально!виховної роботи Меліто!
польського інституту екології та соціальних технологій В. І. Ли3
сенко, президент студентського самоврядування базової
структури університету Денис Шаталін, ректор Луцького інсти!
туту розвитку людини Р. П. Карпюк, директор Науково!
дослідного інституту персоналізації технічних систем та захисту
інформації (Київ) В. В. Поліновський та ректор Хмельницько!
го інституту соціальних технологій М. Є. Чайковський. 

Із заключним словом виступив П. М. Таланчук.
Власна інформація



показники — абсолютна успіш!
ність, якість навчання, пра!
цевлаштування, кількість від!
рахованих тощо — знаходять!
ся в межах середньостатис!
тичних їх значень в українсь!
ких вузах у цілому.

У 2009/2010 н. р. закінчили
університет за різними освіт!
ньо!кваліфікаційними рівня!
ми 15540 студентів, у тому
числі молодший спеціаліст —
2261 (14,5%), бакалавр — 8151
(52,5%), спеціаліст — 3453
(22,2%), магістр — 1675 (10,8 %)
випускників. Безпосередньо
у базовій структурі універси!
тету випущено 3861 (24,8%)
осіб, із них молодших спеціа!
лістів — 33 (0,9%), бакалаврів
— 2047 (53,0%), спеціалістів —
1050 (27,2%), магістрів — 731
(18,9%). Абсолютна успіш!
ність за результатами держав!
ної атестації становить 100%,
якісна успішність — 83%, се!

редній бал — 4,3, в тому числі —
магістри — абсолютна — 100%,
якісна — 90,0%; бакалаври —
абсолютна — 100%, якісна —
78,7%.

Дипломи з відзнакою отри!
мали у базовій структурі 607
студентів (15,7%); у ТВСП —
722 (6,2%).

Як ми бачимо, формально
результати нашої роботи —
солідні. Але давайте подиви!
мось, що про нас люди гово!
рять.  

Газета «Сегодня» від 14.05.
2010 р. видрукувала всеук!
раїнський рейтинг вузів
«Компас» ТОП!5, ТОП!10. За
цим рейтингом у дев’ятій групі
вузів із 123 позицій ми зайня!
ли 103 місце. Тут же були вид!
рукувані цільові рейтинги
з 5 найпопулярніших напря!
мів ділової і технічної освіти.
З трьох напрямів підготовки
ми потрапили до десятої гру!
пи: економічні спеціальності —
із 146 вузів десятки ми маємо
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128 місце; з юридичних спеціа!
льностей із 60 вузів — 34 по!
зиція; інформаційні технології
із 54 вузів — 37 місце. За інже!
нерно!технічними спеціаль!
ностями нас серед призерів
немає, а з архітектурно!буді!
вельних спеціальностей ми
фахівців поки що не готуємо.

Якщо ж взяти до уваги, що
в цьому рейтингу брало
участь лише 234 ВНЗ України,
то наше місце в ньому можна
вважати дуже скромним. Сек!
рет такого результату можна
зрозуміти, якщо згадати, що
оцінки вузам виставляли ви!
пускники, роботодавці й екс!
перти. Випускники оцінювали,
як вузи допомагають у пра!
цевлаштуванні і наскільки їх
влаштовує якість отриманих
знань. А роботодавці — те, як
вузівська підготовка відпо!
відає вимогам їх компаній і як
добре, по!діловому вузи
співпрацюють з ними. З огля!
ду на методики проведення,
рейтинг значною, якщо не
вирішальною, мірою форму!
ють роботодавці. Ця обстави!
на і диктує заходи щодо по!
кращення нашої роботи. За!
пам’ятайте, знаними ми ста!
немо, передусім, через робо!
тодавців. Те, що одне місце
розділили багато вузів, пояс!
нюється тим, що вони набра!
ли суму балів, яка не дуже
відрізняється одна від одної.

Є ще один, добре відомий у
світі рейтинг — присутність
ВНЗ в Інтернет!просторі. До
цього рейтингу потрапило
364 ВНЗ України, з яких у ТОР
12 000 увійшло 140. Універси!
тет «Україна» посів 9957 місце
з!поміж 12 000 ВНЗ світу і 96 —
з!поміж 140 українських. Для
порівняння державний уні!
верситет ім. Т. Шевченка посів
1283 місце (перше місце серед
українських ВНЗ), Університет
«Крок» — 3604 місце (перше
місце серед недержавних
українських ВНЗ), за нами
в рейтингу (останні місця)
з державних — Київський
національний лінгвістичний
університет (11872 місце),
з недержавних — Східно!Ук!
раїнська філія Міжнародного
Соломонова університету
(11986 місце). Добре, що ми в

ці рейтинги потрапили, але
необхідно ще дуже багато
всім попрацювати, щоб вийти
на престижні позиції.

Незважаючи на вжиті захо!
ди щодо покращання набору
в цьому, 2010 році, втрати теж
значні. В цілому по універси!
тету при ліцензованому обсязі
на денну форму навчання
5780 осіб на бакалаврат ми
набрали 1148 (20,0%) студен!
тів, на спеціаліста (денна
форма) при ліцензованому
обсязі 3320 осіб є 1366 (41%)
і на магістра при ліцензовано!
му обсязі (теж денна форма) —
1071 особа, набрано 784
(73%) магістри.

Загальні фінансові втрати
через недовиконання ліцен!
зованого обсягу в 2010 році
тільки по базовій структурі
становлять 51 803 779 грн. 

Декілька слів про соціальну
та якісну характеристику на!
бору на денну форму навчан!
ня у 2010 році.

Як я уже зазначав, на денну
форму навчання в цілому по
університету зараховано 1148
студентів, із них сільська мо!
лодь — 414 осіб або 36%,
міська молодь — 734 особи
або 64%.

Інваліди — 99 осіб або 9%.
Базова структура: 332 осо!

би, із них міська молодь — 260
осіб або 79%; сільська молодь
— 71 особа або 21%; кияни —
186 осіб, 56%; всього іного!
родніх — 145 осіб; інваліди —
22 особи або 7%. Вступники
з Київської області — 67 чо!
ловік, з інших областей —
78 осіб. Середній бал зарахо!
ваних студентів 608,2; по
Києву — 614,7, ТВСП —601,6.

Найвищу загальну суму
балів мають вступники Рів!
ненського інституту — 642,5,
а найнижчу — вступники Ми!
колаївського міжрегіональ!
ного інституту — 541,8.

Кращу загальну суму балів
мають вступники на такі
напрями підготовки: політо!
логія — 688, соціальна робо!
та — 660,2, фінанси і кредит —

Наші гості

Якщо діяти разом та відповідально

Нещодавно наш університет відвідала заступник Глави
Адміністрації Президента України ГГааннннаа  ГГееррммаанн. Вона
познайомилася з матеріально!технічною базою навчального
закладу. Пояснення давали Президент університету
П. М. Таланчук, проректори університету, керівники інсти!
тутів, факультетів та окремих підрозділів. Потім відбу!
лась майже годинна зустріч з викладачами і студентським
активом навчального закладу.

У розмові з гостею П. М. Таланчук детально розповів про
становлення університету, про те, як вирішуються його
проблеми.

На знімку: під час зустрічі.
Фото Олеся КОВАЛЬЧУКА

(Продовження. 

Початок на 1 стор.)
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655,8. Найнижчу загальну
суму балів мають вступники
на такі напрями: радіоелект!
ронні апарати — 528, здоров’я
людини — 534.

Хочу звернути Вашу увагу
ще на одну статистику. За ос!
танні роки в  Університеті «Ук!
раїна» донабори на старші
курси є одного порядку з на!
борами на перший курс.

Так, для прикладу, набір
у базовій структурі у 2006
році на І курс денної форми
навчання становив 1719 осіб, а
на старші курси — 1328; у 2007
році на І курс — 1726 осіб, на
старші курси — 1248; у 2008
році на І курс — 1450 осіб, на
старші курси — 1026, у 2009
році на І курс — 1318 осіб,
на старші курси — 1405. Виня!
ток — 2010 рік, бо в цьому році
на І курс зараховано 1132 осо!
би, а на старші курси — 399,
правда, на заочну форму !
1113 осіб. Тому поповненню
сумарного контингенту (ден!
на і заочна форми) за рахунок
старших курсів слід приділяти
таку ж увагу, якщо не більшу,
як і набору на І курс.

Наведена статистика пере!
конливо свідчить також про
те, що останні 5 років іде різке
зменшення кількості вступ!
ників на денну і заочну форми
навчання. Які ж причини цьо!
го явища? Думаю, що тут
мають місце як об'єктивні, так
і суб’єктивні причини.

Демографічна статистика
прогнозує, що відтепер із
кожним роком кількість абі!
турієнтів буде зменшуватися
і досягне мінімуму десь у 2018
році, коли закінчать школу
діти, які народилися у най!
більш «неврожайному» 2001
році. Тоді в Україні з’явилося
лише 376 тисяч нових грома!
дян. Для порівняння: щорічно
ВНЗ готові прийняти більше
500 тисяч студентів. У цьому
році з 520 тисяч учасників
тестування мінімальний 124!
бальний бар’єр, що відкриває
шлях до вищої освіти, подо!
лали 400 тисяч осіб.

Очікується, що у 2011–2012
роках кількість випускників
буде у 2 рази меншою, ніж су!
марний ліцензований обсяг
усіх українських вузів.

Демографічні провали у
відтворенні населення Ук!
раїни, з одного боку, і бурх!
ливий розвиток мережі ВНЗ у

роки незалежності України, з
іншого боку, призвели до
того, що кількість місць для
навчання студентів у ВНЗ пе!
ревищує кількість випускників
загальноосвітніх шкіл.

Але є й інша статистика.
Розвинуті країни Європи став!
лять перед собою завдання
досягти того, щоб відсоток
людей із вищою освітою серед
працездатного населення
стабільно зростав. А сьогодні
він становить: 40% — США,
Великобританія, 50% — Ні!
меччина і Японія, 60% —
Франція, Швеція і Фінляндія,
18,5% — Росія тощо. А в Ук!
раїні цей відсоток оцінюється
цифрою 8,0. На практиці це
означає, що значну частину
можливостей наших вузів слід
переорієнтувати на навчання
дорослого населення. А це
вимагає, у свою чергу, відходу
від застарілих форм орга!
нізації навчання і створення
нових, здатних зробити освіту
відкритою для найширших
верств працездатного насе!
лення. Тут є над чим працюва!
ти. Перш за все необхідно,
щоб ми, всі громадяни Ук!
раїни, розібралися, що таке
рівний доступ усіх до освіти,
а що таке рівні можливості
вступу до навчального закла!
ду і не плутали одне поняття з
іншим, бо такі дії є спекуля!
тивними політичними трюка!
ми на кшталт: «Ми вже у Бо!
лонському процесі». Рівний
доступ — це реалізація права
кожного громадянина Украї!
ни на пристойну загальну
середню освіту. А в перспек!
тиві — можливість отримати
професію, яка користується
попитом на ринку праці. Тут
роль держави зводиться до
встановлення максимальної
соціальної справедливості
і виконання однієї зі своїх
головних функцій — вихован!
ня освічених, вільних і відпо!
відальних громадян. Говори!
ти ж про рівні можливості
вступу до навчального закла!
ду можна за умови забезпе!
чення рівного доступу. А хіба
він є сьогодні на всіх теренах
України, в гірських і селах
глибинки і в крутих містах?
Звичайно, що його немає.
А які ж тоді будуть рівні мож!
ливості вступу, про що твер!
дять ініціатори введення
нинішньої версії ЗНО? Тут

щось недодумано. Вихід сьо!
годні проглядається один:
комплексна поголовна інфор!
матизація всієї країни, яка за!
безпечує найвищий рівень
доступу до інформації і розви!
ток на цій основі дистанційно!
го навчання, а, отже, і вільно!
го доступу всіх бажаючих гро!
мадян до сучасної освіти.

І тут я хочу назвати серйозні
мотивації на користь тоталь!
ної освіченості суспільства.
Освіта — це духовність, систе!
ма цінностей, яку можна вда!
ло і цілеспрямовано нав'язати
великій кількості людей. Нап!
риклад, будь!яка велика дер!
жава підкорювала собі колонії
не інакше, як шляхом насад!
ження місцевим народам
своєї релігії, освіти і культури.
Так, британський історик лорд
Маколей, характеризуючи
культурну трансформацію ко!
лоній, писав: «Я пропоную,
щоб ми знайшли заміну ста!
ровинній системі освіти і куль!
тури Індії, оскільки, якщо
індуси вважатимуть, що все
іноземне й англійське краще і
значніше їхнього власного,
вони стануть тим, чим ми хо!
чемо їх бачити, — по!спра!
вжньому підпорядкованою
нацією».

Отже, освіта — не тільки не!
обхідна умова підготовки мо!
лоді до життя, її соціалізації,
залучення до духовних над!
бань людства. Вона ж є осно!
вою безпеки незалежності
держави.

Ще одне. Освіта у багатьох
випадках є вирішальним фак!
тором соціально!економічно!
го розвитку держави. Чим
більша частка освічених лю!
дей у чисельності населення
країни, тим вищі темпи еко!
номічного розвитку. На думку
експертів, збільшення асигну!
вань на освіту на 1% веде до
збільшення ВВП країни на
0,35%. А збільшення для
конкретної країни середньо!
статистичного терміну на!
вчання на 1 рік підвищує ВВП
даної держави на 3%.

Другою причиною я вважаю
так звані реформи в освіті,
пов’язані з непродуманим
і швидкісним введенням ЗНО,
нестабільністю правил гри на
освітянському полі, включа!
ючи Правила прийому, які
дуже часто міняються. Сюди ж
я б відніс політизацію системи

освіти, яка, окрім великої
шкоди, нічого доброго не
приносить.

Надзвичайно великим мі!
нусом при формуванні кон!
тингенту студентів універси!
тету є відсутність у багатьох
наших підрозділах власної
матеріально!технічної бази
навчання, науково!виробни!
чих лабораторій, житла для
викладачів і особливо сту!
дентів, і, що найболючіше, —
відсутність державного за!
мовлення на підготовку фа!
хівців.

Про наші намагання роз!
в’язати цю проблему можна
було б написати великий ро!
ман. Скажу тільки те, що ми
зверталися з цією проблемою
до трьох урядів — Януковича,
Тимошенко й Азарова, отри!
мували добрі, обнадійливі
резолюції, а проблема поки
залишається невирішеною.
Така гірка правда, та ми про!
довжимо свій наступ на чи!
новників, і я вірю, що врешті!
решт нас таки почують!

Але я був би несправедли!
вим, якби не сказав і про
суб’єктивні фактори, які спри!
чинили стрімке пониження
кількісних показників форму!
вання контингенту студентів.
Ситуацію з набором другий
рік поспіль не можна поясни!
ти тільки демографічними
провалами, великою кіль!
кістю ВНЗ в Україні, відсут!
ністю гуртожитку і державно!
го замовлення в університеті.
Що це так — свідчать два фак!
ти. У нас був конкурс на пси!
хологію, який забезпечила
пані Л. З. Сердюк, організу!
вавши роботу колективу ка!
федри належним чином, і ре!
зультати набору в інших
недержавних ВНЗ. Для прик!
ладу, назву приватний заклад
«Крок», у якому виконання
ліцензованого обсягу стано!
вило 30%, у нас в цілому по
університету 20%. Для нас
відставання на 10% дає втрату
в коштах 1,5 млн. грн. в рік.
Зрозуміло, що набори сту!
дентів у цьому році були всю!
ди непростими, але порівняно
між собою ВНЗ спрацювали
по!різному. На жаль, Універ!
ситет «Україна» у цьому зма!
ганні займає далеко не лідерсь!
ке місце. Тому справедливим

(Продовження на 4 стор.)
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буде висновок, що значні
втрати в наборі за останні два
роки значною мірою обумов!
лені дрімучою безвідповіда!
льністю багатьох посадових
осіб, їхньою байдужістю і без!
ініціативністю у виконанні
своїх функціональних обо!
в’язків, невмінням профе!
сійно організувати справу. Із
цього якраз і випливає над!
ривне запитання: «Що ми ще
не зробили, аби мати успіх?».
Часто має місце усвідомлене
хитрування, намагання нічого
або практично нічого не роби!
ти, а отримувати якомога
більшу заробітну платню. Не
було жодного випадку, щоб
людина прийшла і сказала:
«Я не хочу або не вмію працю!
вати, звільніть мене, чи на!
вчіть, бо я хочу працювати».

Ситуація, яка сьогодні скла!
дається в освіті України, до!
сить непроста і скажемо пря!
мо: виживуть найсильніші
ВНЗ. Університет «Україна» не
має об’єктивних причин від!
носити себе до слабких. Але
необхідні рішучі структурні і
кадрові зміни, які вже почали!
ся і, я думаю, що до нового,
2011 року ми їх завершимо.

Не можна вважати норма!
тивним таке становище, коли
ряд посадових осіб універси!
тету — проректори, директо!
ри, інші категорії працівників
понабирали собі роботи ще
у двох!трьох інших установах
і в Університеті «Україна» не
працюють, а підпрацьовують,
як кажуть у народі, знайшли
собі халтуру або «шабашку».
Я знаю законодавство, знаю,
що сумісництво не забороне!
не законом, але є ще мораль!
но!етичний бік справи, та тре!
ба й совість мати.

Аналіз ситуації з набором,
який я завершую, є дуже важ!
ливим, бо для нас фактори!
зація ситуації «є студенти,
немає студентів» означає
«є університет, немає універ!
ситету». Іншими словами,
обсяг контингенту студентів,
його якість є питанням життя
чи ліквідації Університету «Ук!
раїна». Підсумовуючи сказане

вище, дозвольте мені, ша!
новні колеги, хоч через кому
озвучити ті напрямки роботи,
які забезпечать нам успіх у
розв'язанні цієї проблеми. Це:
організація адресної тісної
співпраці зі школами, техніку!
мами, ПТУ; організація масо!
вої професійної підготовки
продукуючого населення на
основі дистанційної технології
навчання; розгортання підго!
товчих відділень доуніверси!
тетської підготовки; масове
розгортання курсового на!
вчання; організація другої ви!
щої освіти з найпопулярніших
професій; набори іноземних
студентів тощо. Особливо хо!
чу звернути увагу на потужний
резерв для поповнення кон!
тингенту — організація, ліцен!
зування і підготовка фахівців
із робітничих професій, мо!
лодших спеціалістів і створен!
ня мережі коледжів із залу!
ченням до навчання в них
дев’ятикласників.

Набір вступників на перший
курс денної форми навчання
на основі базової загальної
середньої освіти для здобуття
освітньо!кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»
до Коледжу «Освіта» Універ!
ситету «Україна» здійснюється
два роки поспіль.

У 2009 році до Коледжу
«Освіта» було зараховано 102
особи, тобто 38% виконання
ліцензованого обсягу, у 2010
році було зараховано уже 224
особи, або 86% виконання.

Враховуючи тенденцію до
збільшення кількості випуск!
ників 9!х класів, які бажають
продовжити навчання в уні!
верситеті, необхідно спряму!
вати діяльність колективу на
забезпечення якісних умов
підготовки студентів Коледжу
«Освіта». Для цього необхідно
забезпечити студентів висо!
кокваліфікованими виклада!
чами, найкращими вчителями
шкіл, проводити відкриті
уроки провідними викладача!
ми університету, всіляко залу!
чати студентів коледжу до ак!
тивного студентського життя,
художньої самодіяльності,
спортивних змагань тощо. 

Необхідно розширити
спектр спеціальностей у ко!

леджах з метою поповнення
кількості студентів, які згодом
продовжать навчання за
освітньо!кваліфікаційним
рівнем «бакалавр». 

Усі ці заходи сприятимуть
поповненню контингенту освіт!
ньо!кваліфікаційного рівня
«бакалавр» власними випуск!
никами. Сказане стосується ко!
леджів усіх ТВСП, а такі підходи
повинні стати загальною стра!
тегією Університету «Україна».

І насамкінець я хочу повер!
нути Вас ще до однієї ідеї, яку
нам так і не вдалося втілити в
життя у всіх ТВСП та базовій
структурі. Йдеться про нас!
крізне навчання і виховання
від дитячого садочка і до
магістратури включно. Зараз
це на часі з багатьох причин.
По — перше, утримання
сьогодні діток в елітних садоч!
ках у 3–4 рази дорожче за на!
вчання студента в універси!
теті. По — друге, МОНУ голо!
сило хрестовий похід за
повернення дитсадків, відчу!
жених раніше правдами і неп!
равдами. При цьому всіляко
заохочується створення систе!
ми дитсадок — школа, а також
приватних садочків, розроб!
ляється законодавство щодо
податкової політики відносно
землі, на якій розташовані са!
дочки, тощо.

Мені здається, що найб!
лижчим часом, а можливо і на
довгі роки для Університету
«Україна» близькою до іде!
альної моделі вищого на!
вчального закладу могла б бу!
ти така версія. 

1. ВНЗ — базова структура
має 60–70 спеціальностей, які
є найбільше необхідними для
забезпечення потреб народ!
ного господарства країни.
При цьому спектр включає в
себе різні профілі, але перева!
га в кількісному відношенні
надається підготовці фахівців
з природничо!фундаменталь!
них, фізико!технічних та інже!
нерно!технологічних нап!
рямів. Їх доповнюють конку!
рентоспроможні на ринку
праці гуманітарні, економічні
та юридичні спеціальності.
Підготовка фахівців ведеться
за класичною схемою: набір

на перший курс, навчання на
необхідному освітньо!квалі!
фікаційному рівні, випуск.
При цьому навчання ведеться
за різними формами: денна,
вечірня, заочна, дистанційна,
екстернат, комбінована тощо.
Університетська підготовка
молодших спеціалістів і ма!
гістрів доповнюється підго!
товкою спеціалістів вищого
рівня — кандидатів і докторів
наук у системі аспірантури
й докторантури. Поряд і пара!
лельно з цим створюються
і розвиваються післядиплом!
на і друга вища освіта, підви!
щення кваліфікації і курсове
навчання. Курсове навчання
повинно бути дуже гнучким та
різноманітним і може налічу!
вати, виходячи зі світового
досвіду, більше 600 програм
або їх різновидів. 

Всяке навчання, яке прово!
диться в університеті, здійс!
нюється із широким залучен!
ням відповідних учених,
фахівців НАНУ, галузевих АН,
НДІ, висококваліфікованих
спеціалістів заводів, фабрик,
фірм тощо.

При цьому, хто б не прово!
див цю підготовку, кого б ми
не готували, безумовною і аб!
солютною вимогою щодо
кінцевого результату повинна
бути якнайвища якість освіти,
яка відповідає світовим вимо!
гам. Контурно я визначив би
в числі вирішальних показ!
ників якості володіння сучас!
ними інформаційними техно!
логіями, знання і вільне во!
лодіння декількома іноземни!
ми мовами, здатність пос!
тійно вчитися і підвищувати
свою кваліфікацію протягом
усього життя, вміння самос!
тійно критично мислити та
відповідально вирішувати
професійні проблеми. До ска!
заного хочу додати, що ми не
повинні шкодувати зусиль
для переходу від засвоєння
знань — умінь — навичок до
більш прогресивного євро!
пейського підходу — ово!
лодіння компетентностями.
Сьогодні головним стає не
засвоєння знань, а те, як їх
здобувати, як їх удосконалю!
вати і як використовувати

Якщо діяти разом та відповідально
(Продовження. 
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у житті. Над цією проблемою
сьогодні працює вся освітня
система Європи, та й усього
світу. 

2. В університеті, як прави!
ло, з усіх спеціальностей, із
яких готують спеціалістів, ор!
ганізовані і проводяться фун!
даментальні та науково!прик!
ладні дослідження. Для їх
проведення створюється як
власна необхідна лаборатор!
но!виробнича та експеримен!
тальна база, так і залучаються
можливості на основі, нап!
риклад, угод про співпрацю
різних наукових і виробничих
установ, формуються наукові
кадри, залучаються викла!
дачі, співробітники та студен!
ти. Навчальний, науковий і
виховний процеси повинні
бути органічно поєднані, при
цьому вихованням молоді по!
винні займатися всі без винят!
ку — як викладачі, так і спів!
робітники. 

Тематика наукових дослід!
жень університету формуєть!
ся відповідно із профілем
підготовки спеціалістів і на ос!
нові відповідних державних,
галузевих програм, заявок га!
лузей, організацій тощо.
Іншими словами, досліджен!
ня повинні бути актуальними і
затребуваними відповідними
споживачами.

Важливе місце в організації
науково!дослідної роботи на!
лежить пошуку та отриманню
фінансування за рахунок дер!
жавних програм та грантових
проектів від міжнародних
фондів та організацій. 

За звітний період підрозділи
університету підготували 23
проекти на отримання грантів
від міжнародних фондів і до!
норських організацій. Пози!
тивне рішення отримали 15
проектів. Серед них грант на
40 000 доларів від «КОІКА»
(Корейська організація з
міжнародних відносин та
зв'язків «КНР»), «Мульти!
медійний комп'ютерний клас»
(Миколаївський інститут),
грант «Освіта країною» від
Фонду С. Вакарчука «Люди
майбутнього» (Рівненський
інститут), грант від Посоль!
ства США «Навчання в літньо!
му інституті з америкознав!
ства» (Полтавський інститут).
Мелітопольський інститут по!
дав на фінансування проект

«Створення регіональної еко!
логічної мережі Запорізької
області (2010–2015 рр.)» і от!
римав від Держуправління
Міністерства природи і охо!
рони навколишнього середо!
вища України в Запорізькій
області на виконання у 2010
році І етапу 2 млн. гривень.

У базовій структурі універ!
ситету науковці кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного
інституту отримали грант на
15000 грн. від Міністерства
освіти і науки України (з Ру!
мунією) на проект «Надтверді
та жароміцні дисперсні по!
рошки боридів хрому і воль!
фраму: отримання, власти!
вості, застосування» і два
гранти по 15000 грн. від
Міністерства освіти і науки
України (зі Словаччиною) на
проекти: «Покриття карбідів
молібдену і вольфраму на
дисперсних напівпровіднико!
вих матеріалах з іонних розп!
лавів» та «Електроосадження
тугоплавких металів та синтез
їх сполук: від структури розп!
лавів до механізму синтезу та
його практичної реалізації».
Кафедра екології отримала у
2009 році грант Президента
України для обдарованої
молоді на проведення до!
сліджень за темою «Еколого!
геохімічна оцінка якості
підземних вод, що викорис!
товуються для бюветного во!
допостачання міста Києва»

(К. С. Злобіна, Т. В. Огар) та
грант Академії наук України
для молодих учених на проект
«Екогеохімічний моніторинг
грунтів і підземних вод Київ!
ського мегаполісу» (К. С. Зло!
біна). Три гранти по 50 000
грн. отримав Науково!до!
слідний інститут нанотехно!
логічної індустрії від Держав!
ного фонду фундаментальних
досліджень, Російського фон!
ду фундаментальних дослі!
джень та Білоруського фонду
фундаментальних досліджень
на виконання проектів: «Фізи!
ко!хімічні та біологічні ме!
ханізми радіаційного руйну!
вання пухлин при обробці їх
комплексами гематопорфіри!
ну з колоїдним золотом»,
«Розробка математичних мо!
делей та методів експеримен!
тального аналізу при застосу!
ванні наночастинок діоксиду
церію як радіопротектора но!
вого покоління», «Фізико!
хімічні та біологічні механізми
альтерації клітин при фотоди!
намічній терапії із застосуван!
ням порфіринів, конюгованих
наночастинками золота та
напівпровідниковими нанок!
ристалами».

Подавали проекти на отри!
мання фінансування такі
підрозділи університету: Бро!
варський коледж — 1, Він!
ницький інститут — 3, Івано!

Франківська філія — 1, Тер!
нопільський коледж — 1. На
жаль, решта підрозділів базо!
вої структури і ТВСП не
приділяють належної уваги
цьому напрямку роботи.

Але я хочу наголосити, що
проведення наукових до!
сліджень не є самоціллю. Це
дуже важлива, якщо не ви!
рішальна, складова якісної
підготовки фахівців. І той
факт, що до активної наукової
роботи залучено лише 13%
студентів, нас не може задо!
вольнити. 

Наукові дослідження по!
винні, з іншого боку, обслуго!
вувати потреби народного
господарства, видавати не!
обхідні рішення.

3. Отримавши хороші ре!
зультати наукових дослі!
джень, необхідно подбати
про їх впровадження у пов!
сякденне життя. Це і є третій
кут чарівного трикутника: на!
вчання, знання; наука, дослі!
дження; результати наукових
досліджень, їх упровадження
та комерціалізація. Ті доходи,
які ми отримали у минулому
році за впровадження на!
укових результатів (порядку
240 000 грн.), — це сльози.
У нас ці доходи повинні бути
співрозмірними з доходами
за надання освітніх послуг

(Продовження на 6 стор.)

Керівники університету та гості на Посвяті у студенти!2010.
Фото Наталії ГАВРИЛЮК
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і вимірюватися десятками, а
то й сотнями мільйонів гри!
вень. І це не маніловщина…

А щоб такий трикутник був
самодостатнім і в ньому не
було «тупих» кутів, його не!
обхідно замкнути. На практиці
це означає, що ми повинні ще
раз повернутися до структу!
ризації підрозділів універси!
тету, визначення їх правового
статусу і функціонального
призначення. В першу чергу,
слід завершити формування
інститутів — середньої, але
дуже важливої ланки управ!
ління. При цьому спектр
спеціальностей у кожному
інституті повинен бути сфор!
мований із урахуванням бли!
зькості і спорідненості на!
прямів підготовки: природни!
чий, інженерно!технологіч!
ний, гуманітарний, економіч!
ний, юридичний і т. п. профілі.
Бажано, щоб ці інститути не
відрізнялися дуже один від
одного чисельністю, якістю
професорсько!викладацько!
го складу тощо. Очолювати їх
повинні провідні, енергійні
організатори, здатні забезпе!
чити високий рівень навчаль!
но!виховного і наукового
процесів, а також організацію
комерційної діяльності у рам!
ках можливостей навчально!
наукового процесу в цьому
інституті. Успіх буде забезпе!
чено, якщо вони будуть
постійно тримати в полі зору
організаційний зв’язок інсти!
тутів із практичною діяльністю
споріднених їм галузей, за!
безпечать виконання ліцензо!
ваних обсягів без зниження
вимог до абітурієнтів, підго!
товку на основі наукових до!
сягнень класних фахівців.
Нам усім разом необхідно
розробити ефективну систему
об'єктивних критеріїв діяль!
ності всіх підрозділів і вико!
ристовувати їх для управ!
ління. По завершенні форму!
вання інститутів цей підрозділ
повинен стати самодостатнім
для практично замкнутого
успішного функціонування зі
своїми радами — адміністра!
тивними і науковими, широ!

ким спектром освітніх послуг,
наукових досліджень, розга!
луженою мережею виробни!
чо!лабораторних підрозділів,
розвиненим студентським
самоврядуванням, високоор!
ганізованим культурним і
спортивним життям.

У цій ситуації, коли контин!
гент різко впав, логічно про!
вести пропорційне скорочен!
ня професорсько!викладаць!
кого та адміністративно!
управлінського персоналу.
При визначенні скорочення
викладацького складу слід
виходити не тільки зі змен!
шення контингенту студентів,
а й з необхідності перегляду
норми навчального наванта!
ження науково!педагогічних
працівників, особливо для
тих, хто активно займається
реальною науковою роботою.
Дивним і нестримним є ба!
жання окремих керівників
структурних підрозділів уні!
верситету зменшити нормати!
ви чисельності студентів на
одного викладача. На фоні
нормативів університетів
Великої Британії (1 до 18),
Франції і Німеччини (1 до 16),
США (1 до 14) та їх світових
науково!педагогічних досяг!
нень логіки і здорового глузду
у таких домаганнях явно не
вистачає. В той же час хочу
застерегти щодо порушення
нормативного обмеження кі!
лькості дисциплін, які викла!
даються одним викладачем. 

Ці структурні зміни повинні
привести до розумної
економії фінансових ресурсів,
які слід використати на під!
вищення суттєво заробітної
плати успішно працюючим
педагогам. І цей підхід ми
використали у 2010/2011
навчальному році, підвищив!
ши заробітну плату викла!
дачам і співробітникам ка!
федри психології, завдяки
зусиллям яких з цієї спеціаль!
ності був конкурс при наборі. 

У 2007/2008 навчальному
році,  коли тільки в базовій
структурі навчався 10151 сту!
дент, чисельність адміністра!
тивно!управлінського і на!
вчально!допоміжного персо!
налу налічувала 428 осіб, а за!

раз студентів 7921 особа, а
персоналу 586 осіб! Як бачи!
те, з точки зору ефективності
управління нам є над чим по!
думати. 

Слід звернути серйозну увагу
на кафедри, особливо випус!
кові. Кафедри у ВНЗ були і за!
лишаються основною, виріша!
льною ланкою у підготовці
спеціалістів, а разом з інститута!
ми, про які йшлося вище, — це
два корінні підрозділи, які, за!
лежно від якості працюючих
і упорядкування їх структури,
забезпечують або не забезпечу!
ють створення дієздатних
колективів, спроможних ор!
ганізувати проведення високо!
якісного навчально!виховного
процесу, солідних наукових
досліджень і оптимального ви!
користання коштів універси!
тетського бюджету. 

Як показав аналіз наших
звітів за 2009/2010 н. р., вісім
кафедр із тридцяти семи, або
22%, є малочисельними у
складі менше 6 осіб. Якби
йшлося про новостворені, не
розкручені спеціальності, то
це було б зрозумілим. А тут
ідеться про спеціальності з
«бородою». На додаток до
цього контингент студентів
денної форми навчання на та!
ких випускних кафедрах у ба!
гатьох випадках не перевищує
декількох десятків осіб. Для
прикладу, у 2009–2010 на!
вчальному році найменший
контингент студентів денної
форми навчання був на таких
спеціальностях базової струк!
тури Університету «Україна»:

мікробіологія та вірусо!
логія — 32 особи; екологія та
охорона навколишнього
середовища — 38; хімічна тех!
нологія — 40; українська мова
та література — 40; міжнарод!
на інформація — 58. Ясно, що
очікувати від цих кафедр
великих звершень не дово!
диться. Необхідні рішучі захо!
ди і радикальні зміни у профі!
лізації університету в цілому. 

У 2010 році на перший курс
денної форми навчання  до
Університету «Україна» було
зараховано 332 вступники, що
становить 20% виконання
ліцензованого обсягу. 

(Продовження.

Початок на 135 стор.)

Якщо діяти разом та відповідально
Найбільша кількість зарахо!

ваних студентів за напрямом
підготовки «Правознавство» —
58 осіб (29 %). Однак, запов!
нення ліцензованого обсягу
на 100 % у цьому році на
напрямі підготовки «Психо!
логія» — 50 осіб.

Найменша кількість зарахо!
ваних на таких напрямах
підготовки:

радіоелектронні апарати —
1 особа (1,3%), хімічна техно!
логія — 2 особи (3%).

Зовсім немає зарахованих
на трьох напрямах підготовки:

комп’ютерні науки, видав!
ничо!поліграфічна справа,
облік і аудит.

У 2009 році на І курс денної
форми навчання було зара!
ховано 344 вступники (21%
виконання ліцензованого
обсягу).  

У минулому році найбільша
кількість зарахованих була за
напрямом підготовки «Пра!
вознавство» — 54 особи (27%
виконання ліцензованого
обсягу). Однак найвищий
відсоток виконання ліцензо!
ваного обсягу спостерігався
на напрямах підготовки:

маркетинг — 18 осіб (63%),
дизайн — 36 осіб (63%), пси!
хологія — 27 осіб (54%).

Найменша кількість зара!
хованих на напрямах підго!
товки:

радіоелектронні апарати —
1 особа (1.3%), харчові тех!
нології та інженерія — 3 осо!
би (6 %).

Зовсім не було зарахованих
на таких напрямах підготовки:

політологія та хімічна техно!
логія.

У ТВСП найбільша кількість
зарахованих на ОКР «молод!
ший спеціаліст»:

Білоцерківський інститут
економіки та управління —
«Право» 100%, Карпатський
інститут підприємництва —
«Право» 100%, Миколаївсь!
кий міжрегіональний інсти!
тут — «Видавнича справа та
редагування» та «Органі!
зація обслуговування в готе!
лях і туристичних комплек!
сах» — по 77%, Сторожи!
нецький коледж — «Соціаль!
на робота» — 76%.
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На ОКР «бакалавр» найк!
ращі показники в цілому по
ТВСП:

Білоцерківський інститут еко!
номіки та управління — 50%
(«Соціологія», «Документоз!
навство та інформаційна
діяльність» — по 56%), Хме!
льницький інститут соціаль!
них технологій — 44% («Пра!
вознавство» — 96%, «Здо!
ров’я людини» — 92%), Луць!
кий інститут — 38 % («Здо!
ров’я людини» — 88%,
«Соціологія» — 62%), Карпат!
ський інститут підприємницт!
ва — «Соціологія» 63%, Ново!
каховський гуманітарний
інститут — «Психологія» 88%.

Немає зарахування на ОКР
«бакалавр»:

Вінницький соціально!еко!
номічний інститут — «Фінанси
і кредит», «Облік і аудит»,
«Менеджмент», «Екологія та
охорона навколишнього се!
редовища», Кіровоградський
інститут — «Документознав!
ство та інформаційна діяль!
ність», «Менеджмент», Мелі!
топольський інститут екології
та соціальних технологій —
«Екологія та охорона навко!
лишнього середовища»,
«Комп’ютерні науки», Пол!
тавський інститут економіки
і права — «Журналістика»,
«Фінанси і кредит», «Облік
і аудит», «Менеджмент»,
Дубненська філія — «Фінанси
і кредит».

Настав час приймати рішен!
ня і відмовлятися від підготов!
ки фахівців з таких напрямків,
які у нас чомусь не пішли.

Сьгодні необхідно провести
підготовчу роботу з тим, щоб
ліцензувати нові спеціаль!
ності, такі, як: «Організація
виробництва», «Комерційна
діяльність», «Організація
туристичного обслуговуван!
ня», «Прикладна екологія»,
«Зелене будівництво та садо!
во!паркове господарство»,
«Організація обслуговування
в закладах ресторанного гос!
подарства і торгівлі», «Зем!
левпорядкування», «Обслуго!
вування комп'ютерних інтег!
рованих і робототехнічних
систем», «Експлуатація та ре!
монт машин і обладнання аг!
ропромислового виробницт!
ва» — «молодший спеціаліст»;
«Туризм», «Побутове обслу!
говування» — «бакалавр»;

«Транспорт і транспортна
інфраструктура» —
«спеціаліст»; «Якість, стандар!
тизація та сертифікація» —
«магістр» тощо.

При цьому я хотів би засте!
регти нас щодо захоплення
гонитвою за багатопрофіль!
ністю, бо якщо порушити
певні межі, то університет мо!
же втратити своє як навчаль!
не, так і наукове обличчя.

Всі ми добре усвідомлюємо,
що без належних коштів наші
плани є утопією. Як же ми по!
чуваємось у фінансовій ца!
рині?

За результатами фінансово!
господарської діяльності у
2009 році університет у цілому
отримав дохід у 136 837,2 тис.
грн., із яких 42,3% або
57910,6 тис. грн., становить
дохід базової структури та
57,7%, або 78926,6 тис. грн., —
дохід структурно!відокрем!
лених підрозділів. 

Аналіз структури доходів
Університету «Україна» за!
галом показав, що, як і в
попередні роки, у структурі
доходів майже відсутні над!
ходження від надання додат!
кових платних послуг (до!
університетська підготовка,
курсове навчання тощо). Пи!
тома вага надходжень від на!
дання допоміжних освітніх
послуг у базовій структурі та
ТВСП становить лише 0,4%
або 539,1 тис. грн. від загаль!
ної суми доходів. У порівнянні
з 2008 роком доходи від на!
дання додаткових платних
послуг у 2009 році зменши!
лись на 839,7 тис. грн. Даний
показник ілюструє відсутність
системної планомірної робо!
ти як базової структури, так
і ТВСП із розширення асорти!
менту освітніх послуг та залу!
чення додаткових джерел
фінансування. Також неза!
довільний стан роботи із залу!
чення фінансових ресурсів на
науково!дослідну роботу.
Я вже зазначав, що протягом
2009 року науковцями базо!
вої структури було отримано
на науково!дослідну роботу
лише 0,2% або 240,0 тис. грн.,
а у ТВСП відповідна стаття до!
ходів взагалі відсутня.

Порівняно з 2008 роком до!
ходи університету в 2009 році
в цілому зменшились на
10031,7 тис. грн., у тому числі:

у базовій структурі — на
9716,5 тис. грн. і у ТВСП — на
315,2 тис. грн.

У 2009 році університетом бу!
ло витрачено 149 803,3 тис. грн.
на здійснення статутної діяль!
ності, в тому числі:

— базовою структурою —
62 757,4 тис. грн.;

— ТВСП — 87 045,9 тис. грн.
Основна стаття видатків —

витрати на фонд оплати
праці. За 2009 рік видатки на
заробітну плату по універси!
тету становили 75 303,3 тис.
грн., у тому числі: у базовій
структурі — 24 903,4 тис. грн.,
або 58% від дохідної частини
за надання освітніх послуг та у
ТВСП — 51 216,2 тис. грн. (59%
відповідно).

Вагома частина видатків на
ФОП, а саме 16 560,4 тис. грн.,
що становить 66% від загаль!
них витрат на оплату праці,
спрямована на навчальний
процес, який забезпечують
науково!педагогічні працівни!
ки, методисти, фахівці фа!
культетів, кафедр і працівники
підрозділів, що обслуговують
навчальний процес.

У базовій структурі середня
заробітна плата за 2009 рік
становить 1 412,0 грн., у тери!
торіально відокремлених під!
розділах — 1 346,6 грн.

Аналізуючи середню заро!
бітну плату ТВСП, слід за!
значити, що найвищу за!
робітну плату отримують
працівники Білоцерківського
інституту (середня 2022,1 грн.)
та Житомирського інституту
(1993,7 грн.). Найнижчі показ!
ники середньої заробітної
плати у Кіровоградському
інституті ( 880,9 грн.) та Ново!
каховському гуманітарному
інституті ( 959,9 грн.). 

На розвиток власної ма!
теріально!технічної бази уні!
верситету в 2009 році за раху!
нок власних коштів було вит!
рачено 15 396,6 тис. грн.
(11,3% від дохідної частини),
із яких 4055,3 тис. грн. — на
придбання основних засобів,
11341,3 тис. грн. — на бу!
дівництво та капітальний
ремонт власних приміщень.
У тому числі базовою структу!
рою було витрачено 10 091,9 тис.
грн. і ТВСП — 5304,7 тис. грн.

Пріоритет розвитку власної
матеріально!технічної бази
надають керівництво базової

структури, Новокаховського,
Хмельницького, Горлівського
інститутів, Дубненської та Іва!
но!Франківської філій.

Хочу наголосити, що окремі
керівники ТВСП систематично
не виконують рішення зборів
засновників (протокол № 1 від
30.12.2002 р.), розпоряджен!
ня Президента університету
щодо фінансових зобов'язань
ТВСП перед базовою структу!
рою з перерахування відсотків
на розвиток статутної діяль!
ності університету. Станом на
01.09.2010 року сума такої
заборгованості становила
12 615,3 тис. грн. 

Найбільші боржники: Біло!
церківський інститут — 1 359
655,53 грн., Горлівський
регіональний інститут — 1 366
890,67 грн., Луцький інститут —
1 975 659,86 грн., Меліто!
польський інститут — 1 053
192,84 грн., Миколаївський
інститут — 1 661 972,96 грн.,
Полтавський інститут — 2 613
706,14 грн.

Необхідно підкреслити, що
серед ТВСП, які мають велику
заборгованість, є такі, що не
мають своєї власної бази: це
Полтавський, Миколаївський
і Мелітопольський інститути.
Необхідно до кінця цього
року з'ясувати причини такої
ситуації, коли є непогані
прибутки, а належної уваги
створенню власної бази не
приділяють. Доведеться від!
повідними методами гар!
монізувати інтереси колек!
тивів і неадекватні дії ке!
рівництва.

За 2009/2010 роки відпо!
відно до затвердженого гра!
фіка було проведено виїзні
комплексні перевірки госпо!
дарської діяльності ряду
ТВСП. 

Перевірки фінансово!гос!
подарської діяльності показа!
ли, що в деяких ТВСП керівни!
ки перевищують повноважен!
ня і здійснюють фінансово!
господарську діяльність не
у відповідності з вимогами
Положення про ТВСП та
Довіреності, наданої ректору
Президентом Університету
«Україна». 

Замість розвитку власної
матеріально!технічної бази
пріоритет надається оренді

(Закінчення на 8 стор.)
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основних засобів (Миколаїв!
ський, Полтавський, Кіровог!
радський і Мелітопольський
інститути). До даного пере!
ліку потрапили Миколаївсь!
кий та Полтавський інститути,
які є одними з найбільших як
за кількістю студентів, так і за
дохідною частиною. 

Слід зазначити, що керів!
ництво Вінницького та Мелі!
топольського інститутів про!
водить роботу з придбання
власних приміщень, у ремонт
яких уже вкладено близько
2 млн. грн., але досі питання
власності залишається не!
вирішеним. Також було
придбано об'єкт незакінчено!
го будівництва під навчальні
приміщення Білоцерківського
інституту, проте проектна до!
кументація на будівництво
навчальних площ відсутня і
конкретні пропозиції добудо!
ви незавершеного будівницт!
ва керівництву базової струк!
тури не надані.

Закінчуючи даний розділ
доповіді, можна підсумувати,
що за умови повного вико!
нання ліцензованого обсягу
або ж відшкодування еквіва!
лентних сум його недовико!
нання через надання інших
освітніх послуг, а також за
умови господарського і чес!
ного використання заробле!
них усім колективом грошей,
університет разом із ТВСП має
всі можливості здійснювати
високоефективну фінансово!
господарську діяльність тіль!
ки за рахунок власних
освітянських коштів, а також
розбудовувати власну ма!
теріально!технічну базу без
залучення кредитних коштів.

Створення належної ма!
теріально!технічної бази є
одним із пріоритетних на!
прямків роботи в універси!
теті.

В Україні за 19 років її неза!
лежності нічого, окрім «цар!
ських сіл» навколо обласних
центрів, одного автобану
і двох реакторів атомних
станцій, не будувалось. І тому
досить героїчні наші потуги

створити власну навчально!
наукову матеріальну базу.

Загальна площа приміщень
разом із територіально відок!
ремленими структурними під!
розділами (ТВСП) станом на
1 серпня 2010 р. становить
220441,6 м2, у тому числі у ба!
зовій структурі університету  —
19018,7 м2. 

Власні площі ТВСП станов!

лять 12797,1 м2, базової струк!
тури — 13188,8 м2. Хочу ще раз
підкреслити, що окремі ТВСП
не дуже переймалися ство!
ренням власної матеріально!
технічної бази.

За формальними ознака!
ми, як тепер говорять — в ос!
новному — матеріально!
технічна база відповідає
вимогам державних стан!
дартів. Але це — в основному.
Власні площі університету —
24972,9 м2 — це є справді ре!
зультат напруженої праці ба!

гатьох наших співробітників, у
першу чергу, базової структу!
ри. Але такий результат — за!
малий для такого великого
ВНЗ, як наш університет, нам
необхідно нарощувати зусил!
ля з тим, щоб показники ма!
теріально!технічного забезпе!
чення навчально!наукового
процесу привести до норма!
тивних вимог. Настав час роз!

робити перспективні плани
розвитку матеріально!техніч!
ної бази на 10–15 років як
кожного ТВСП, так і базової
структури. Ці плани повинні
містити як розвиток навчаль!
но!лабораторної і виробничої
бази, так і розбудову соціаль!
ної структури — житла для
співробітників, гуртожитків
для студентів; заклади чи
підрозділи, що забезпечать
харчування, лікування, оздо!
ровлення, відпочинок тощо.
При цьому необхідно макси!

Якщо діяти разом та відповідально
мально використати можли!
вості кооперації ТВСП і базо!
вої структури. Ну і, звичайно
ж, ми повинні зробити наго!
лос на тому, щоб усе це було
власністю колективу універси!
тету. Оренду слід використо!
вувати як допоміжний, тимча!
совий фактор при розв’язанні
стратегічних завдань. Я ду!
маю, що ми всі усвідомлюємо,

що здійснити все це
можливо за умови
належного фінансу!
вання. Останнє ми
забезпечуємо само!
тужки. Чарівне коло
замкнулося. І як це
зробити, за рахунок
чого диверсифікува!
ти джерела фінансу!
вання, я багато гово!
рив у своїй доповіді.

Залишається тіль!
ки здійснити накрес!
лене. Завершуючи
доповідь, я хочу на!
гадати всім нам, що
в нас існує солідний
організаційний доку!
мент, який є добрим
порадником у пов!
сякденній роботі на!
ших співробітників.
Йдеться про 10 про!
ектів, які об’єднують
понад 80 позицій,
який ми виробили
колективними зу!
силлями на науково!
практичній конфе!
ренції, проведеній
9–10 вересня 2009
року у смт. Міжгір’я
Закарпатської обл. Я
думаю, що ми вчини!
мо мудро, якщо ско!

регуємо і доповнимо цей до!
кумент новими думками, вис!
ловленими всіма учасниками
зборів, засідань, конференцій
тощо і приймемо його як
програму дій на подальший
період нашого розвитку.

Я звертаюся до всіх, хто
пов'язав своє життя і майбутнє
з Університетом «Україна», —
об'єднати свої зусилля і про!
довжити злагоджену ти!
танічну роботу, спрямовану на
його подальшу розбудову. 

Разом ми переможемо!

Сценарій кожної Посвяти у студенти передбачає таку красиву акцію, як
покладання квітів до пам’ятників видатним українцім. Це доручають
найкращим студентам університету, котрі гарно навчаються, активні в
громадському житті ВНЗ. 

Фото Наталії ГАВРИЛЮК

(Закінчення.

Початок на 137 стор.)
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З місця події

Площа Знань, що біля нових
корпусів нашого університету,
одразу ж стала місцем прове!
дення багатьох масових за!
ходів. По!перше, гарна місцина,
по!друге, тут можуть зібратись
півтисячі, а то й більше людей.

Тому чергова Посвята у сту!
денти в останній день літа
відбулась саме на цій площі. Ще
о 9!ій годині ранку під звуки
військового оркестру сюди по!
прямували студенти, їхні бать!
ки, родичі і друзі, викладачі,
інші працівники навчального
закладу. Радісні і трохи збенте!
жені обличчя у першокурсників,
котрі ще недавно були
абітурієнтами і мріяли про на!
вчання у ВНЗ. Тож не дивно, що
свято розпочалося з теплих і
щирих вітань саме тим юнакам
та дівчатам, котрі цього літа по!
повнили університетську сім’ю.

Право запалити Вогонь знань
надається Інституту соціальних
технологій, який визнано кра!
щим за підсумками першого
семестру 2009–2010 навчаль!
ного року. На церемонію запа!
лення вогню запрошуються ди!
ректор Інституту Л. З. Сердюк та
студент VI курсу цього інституту,
президентський стипендіат,
майстер спорту з волейболу Ро!
ман Романенко.

Ведучі свята — студенти Тетя!
на Бєлун і Максим Шаповал —
розповідають про наш навчаль!
ний заклад, його досягнення,
які допомогли успішно утверди!
тись на освітянському небосхилі
нашої країни. Цю розповідь до!
повнив Президент університету
П. М. Таланчук, котрий привітав
усіх учасників свята.

А на нього прийшло чимало
гостей. Це народний депутат
України, голова Піклувальної
ради університету О. Г. Білорус,
перший заступник начальника
управління гуманітарної політи!
ки Секретаріату Кабінету мі!
ністрів України А. М. Гурджій,
олімпійський чемпіон з боксу
Василь Ломаченко та інші.

Перший проректор універси!
тету Л. Ф. Романенко зачитує
наказ про зарахування студентів
набору 2010–2011 навчального
року на перший курс. Старшо!
курсники виносять на сцену сту!
дентську символіку Посвяти:
залікову книжку, студентський
квиток, ключ від Храму знань.
Президент університету вручає
цю символіку першокурсникам

Анастасії Андолицькій, Владис!
лаву Лимару і Євгену Федори!
щенку.

Над площею голосно лунають
слова Присяги першокурсника. 

Зачитується привітання Голо!
ви Верховної Ради України
В. М. Литвина. На сцену один за
одним піднімаються народний
депутат України О. Г. Білорус,
академік А. М. Гурджій, вико!

навчий директор Всеукраїнсь!
кої громадської організації
«Українська спілка інвалідів»
В. В. Хабаров, олімпійський
чемпіон з боксу Василь Лома!
ченко. Вони вітають університет
і особливо першокурсників зі
святом.

До речі, до численних наго!
род відомого спортсмена на
цьому дійстві додався Диплом

про присвоєння
звання «Кумир
десятиріччя».

Нинішнього
року футбольна
команда нашо!
го університету
в и б о р о л а
першість серед
вищих навчаль!
них закладів
столиці. Високу
відзнаку спор!
тсменам на
святі вручили
віце!президент
Федерації фут!
болу столиці
Ф. Я. Петров,
л е г е н д а р н и й
гравець київсь!
кого «Динамо»
та збірної СРСР
В. М. Трошкін.

На закінчення
свята відбувся

концерт творчої молоді на!
вчального закладу і його пра!
цівників.

Наш кореспондент

На знімку: співає старший
викладач університету,

заслужена артистка України
Світлана МИРВОДА

ФОТО Наталії ГАВРИЛЮК

З новим навчальним!

На знімку: олімпійський чемпіон, чемпіон Європи та світу Василь ЛОМАЧЕНКО

на недавньому університетському святі подарував керівнику навчального закладу 
боксерські рукавички і побажав ще більших успіхів в утвердженні на освітянському небосхилі України



10 20.10.2010 № 9�10 (124�125)

Є свята, які у багатьох країнах
відзначають мало не всі їх жи!
телі. Крім релігійних і загально!
державних, що вважаються
визначальними, це й і про!
фесійні, які так чи інакше зачіпа!
ють інтереси мільйонів людей.
Їх шанують, навіть дуже люб!
лять. Серед таких свят в Україні
чільне місце по праву утримує
недавнє, освітянське. Адже всі
навчались чи навчаються, у всіх
нас були чи є вчителі. А почина!
ють нас навчати, виховувати
батьки, родичі (чи не все життя
ми під чиїмись увагою, опікою),
потім настає черга педагогів за
покликанням і професією.

У кожному навчальному зак!
ладі, і наш університет тут не ви!
няток, намагаються зробити
свято яскравим і змістовним.
Вітають і вшановують своїх нас!
тавників, не шкодують гарних
слів і загалом емоцій.

І хоч сценарій свята часто!
густо звичний і традиційний,
усе ж він безмірно хвилює і ви!
нуватців торжества, і їхніх вихо!
ванців.

Найбільший зал корпусу «Б»,
що на Львівській, 23, зібрав чи!
мало студентів, викладачів й
інших працівників університету.
Ведучі свята — п’ятикурсники
Ніна Гаєвська (спеціальність
«Соціальна робота») і Артур
Гончаров («Українська мова та
література») — поздоровили
присутніх зі святом, побажали

всім Добра, Щастя, всіляких
Успіхів. Щиро і сердечно
привітала викладачів, студентів,
усіх працівників навчального
закладу проректор університету
О. П. Коляда. До цих побажань
приєдналась двома ліричними
піснями старший викладач
університету Світлана Мирвода.

Пісенні вітання учасникам
свята подарували кращі творчі
колективи Центру художньої
творчості нашого навчального
закладу — ансамблі «Мальви»
і «Дніпровські зорі».

Звичайно, було чимало на!
городжених. Так,напередодні
свята було визначено 10 кращих
студентів університету. За гарне
навчання, активну громадську
роботу. 

За підсумками ІІ семестру
2009–2010 навчального року
були визначені кращі інститут
і студентська група. Першість
присуджено Інституту еконо!
міки та менеджменту та четвер!
токурсникам факультету ком!
п’ютерних технологій. Високі
відзнаки вручив проректор
університету П. В. Фесюк, кот!
рий поздоровив переможців і
побажав їм ще більших успіхів.

Голова профспілкової ор!
ганізації співробітників універ!
ситету Г. Ф. Нікуліна, і теж за
традицією, назвала кращих
освітян навчального закладу.
Цього року ними стали профе!
сор кафедри технології харчу!
вання В. О. Ромоданова, старші

викладачі А. О.Тропіна (кафед!
ра автомобільного транспорту),
Т. П. Безуглова (кафедра обліку
і аудиту), Т. П. Неділько (кафед!
ра видавничої справи та реда!
гування), Т. Г. Люшневська (ка!
федра теорії та практики перек!
ладу), В. В. Да!
біжа(кафедра
с у с п і л ь н о !
політичних на!
ук глобалістики
та соціальних
комунікацій),
д о ц е н т и
Р. Ф.Пасічняк
(кафедра пси!
х о л о г і ї ) ,
К. О. Кольчен!
ко (кафедра со!
ціальної робо!
ти), Л. В. Адир!
хаєва (кафедра
ф і з и ч н о г о
в и х о в а н н я ) ,
в и к л а д а ч і
К. С. Бовсуно!
вська (кафедра
комп’ютерного
еколого!еко!
н о м і ч н о г о
моніторингу) та О. В. Мележик
(кафедра екології), заступник
декана факультету біомедичних
технологій Н. А. Ілюк, перекла!
дач!дактилолог С. Б. Смєхова,
помічник Президента універси!
тету О. С. Кривоносов і началь!
ник відділу виховної роботи
В. А. Дика.

На святі вручено також гра!
моти ювілярам — завідувачці ка!

федри мікробіологій та сучас!
них біотехнологій А. Ф. Антип!
чук і доценту кафедри хімії та
новітніх хімічних технологій
Б. С. Мраморнову.

Студенти, і теж за традицією, і
цього року назвали найкращих,

найулюбленіших, на їхній пог!
ляд, викладачів і загалом
працівників навчального закла!
ду. Вручили їм жартівливі пода!
рунки за багатьма номінаціями.

Анатолій УРБАН

На знімку: працівник Центру
художньої творчості
університету, баяніст 

Олексій ЛИЗОГУБ

Привітали освітян

30 вересня співробітники
бібліотеки Університету Україна
організували святковий вечір на
честь свого професійного свята.
Директор бібліотеки Ніна
Петрівна Колесникова коротко
розповіла про організацію ро!
боти та перспективи діяльності
книгозбірні. Присутні на святі
почули цікаву оповідь про ви!
никнення бібліотек, дізналися
про раритети України: «Велесо!
ву книгу», «Реймське Єван!
геліє», «Києво!Печерський па!
терик», «Волинське Євангеліє».    

Співробітники бібліотеки ви!
ступили з гумористичною реп!
ризою. Задушевною мелодією
лунала сопілка у виконанні
Олександри Гузенко. Гості дек!

Свята

ламували багато віршів на честь
бібліотекарів. Свої поетичні
рядки презентували відпові!
дальний редактор газети «Уні!
верситет «Україна» Анатолій
Адольфович Урбан та началь!
ник відділу центру програмно —
апаратного забезпечення Олек!
сандр Михайлович Калмиков.

Дуже сподобалась «Колиско!
ва» у супроводі гітари, яку
виконав Ігор Курочка. Пісню
про бібліотекарів заспівали Ка!
терина Власенко та Микола
Малінін. Вечір видався по!до!
машньому затишним, теплим
та ліричним.

Віталій БОНАР, 
бібліотекар центральної 
бібліотеки університету

Затишно та лірично

Активні і творчі учасники свята 
Ігор КУРОЧКА (ліворуч) та Микола МАЛІНІН



1120.10.2010 № 9�10 (124�125)

Це відбулося під Ржищевом,
на ІІІ!му Міжнародному еко!
культурному фестивалі «Трипі!
льське коло». Впродовж кількох
днів, з 1!го по 4!те липня, на
території велетенського квіту!

чого поля проходило феєричне
дійство, метою якого було
пробудження інтересу суспі!
льства до прадавньої історії,
а саме до хліборобської ци!
вілізації трипільців, що існувала
на трипільських землях більше
шести тисяч років тому. Про!
грама фестивалю дала мож!
ливість кожному із його від!
відувачів не лише спостерігати,
але й самостійно взяти участь
у запропонованих їм майстер!
класах, розкрити себе у твор!
чості та навчитися робити гарні
речі своїми руками.

Ось лише невеликий перелік
заходів, де змістовно й цікаво
проводили час: це ярмарок на
всі смаки і можливості, конкурс
дегустація борщу, коло майс!
трів із плетіння, розпису і
гончарства, літературний, дитя!
чий та екологічний майданчи!
ки, територія культур світу, сіне!
ма!намет, швидкісний троллей і
лучне стрільбище.

А ще вчили старовинним
японським, індійським та кельт!
ським танцям, толокою будува!
ли справжню глиняну хату, а
найрішучіші змогли відвідати
тренінг із вуглеходіння. Прожи!
вання в наметах, свіже повітря

та запашне різнотрав’я створю!
вали чудову романтичну атмос!
феру. До речі, під час фестива!
лю було заборонено вживання
будь!яких наркотиків, тютюну
й алкоголю.

Концерти на «Трипільському
полі» лунали одразу на двох
сценах. Глядачів зацікавили
виступи фольклорних колек!
тивів із обрядовими Купальсь!
кими гуляннями і такі відомі

гурти, як «Пікардійська Терція»,
«Русичі», «Даха!Браха», «Mad
Heads».

Цьогорічний фестиваль від!
бувся під символом стихії вог!
ню. Вогонь запалює ніч, не дає

темряві стати непроглядною, це
те, що пробуджує і підтримує
наше життя. Тож загальними
улюбленцями стали молоді лю!
ди, які демонстрували Фаєр!
шоу. Це заворожуючої краси

вогняне мистецтво, що, окрім,
іншого, вимагає від його вико!
навців ще й неабиякої особис!
тої сміливості.

Але найбільшим відкриттям
для понад 5!ти тисяч «населен!
ня» фестивалю стала тіньова
вистава «Шепіт підсвідомості…
Сни», показана театр!студією

«Данко», режисер Андрій Ле!
люх. В акторів є власна перенос!
на конструкція, яку вони са!
мостійно монтують перед кож!
ним виступом. Вистава вже
неодноразово збирала море
аплодисментів, зокрема у бол!
гарському місті Созополь. І ось
удосконалене цікавими деталя!
ми дійство про одвічну бороть!
бу тваринного і духовного
людського начал, про те, що
стається з цивілізацією, коли в її
окремих творінь відсутнє тепло і
світло в серцях. Усе це справило
велике враження, підняло гля!
дачів на ноги, і вони, стоячи,
аплодували акторам…

Театр!студія, що діє в Універ!
ситеті «Україна» при Центрі сту!
дентської творчості, влучно
проілюструвала головне гасло
фестивалю щодо запалювання
сердець й одночасно їх запали!
ла у всіх присутніх на "Трипі!
льському колі». Ну, а заверши!
лось свято яскравим феєрвер!
ком. До нових зустрічей на нас!
тупних фестивалях!

Інна ОЛІЙНИК,
випускниця університету

(спеціальність 
«Соціальна робота»)

Фестивалі

Колектив театрустудії «Данко» отримав від організаторів
фестивалю грамоту

Текст грамоти колективу:

НА РАЛЕЦЬ
(P.S. Ходити на «ралець» — значить, з поклоном, дарунком, 

із вдячністю)

Міжнародний екокультурний фестиваль

ТРИПІЛЬСЬКЕ КОЛО 2010 «ВОГОНЬ»

Театру студії «Данко», центру художньої творчості

Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»

За участь у творенні міжнародного дійства — Еко

культурного фестивалю ТРИПІЛЬСЬКЕ КОЛО 2010

«ВОГОНЬ».

Разом ми запалили нову культурну подію в житті нашої

країни, яка своєю концепцією об’єднала кращі людські

цінності: творчість та культурну спадщину, екологію та

здоровий спосіб життя, освіту й активний змістовний

відпочинок у єднанні з природою рідного краю.
З повагою 

Оргкомітет фестивалю

Запалили юні серця

Учасники тіньової вистави 
«Шепіт підсвідомості...Сни»
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На ліричній хвилі

ТТТТ ииии –––– мммм оооо яяяя     кккк оооо хххх аааа нннн аааа ,,,,
хххх оооо чччч     кккк оооо лллл ииии шшшш нннн яяяя

Білим квітом знов бунтує 
вишня

В тихому травневому 
саду,

Ти стоїш, любов моя 
колишня,

Я ж до тебе знов сьогодні 
йду.

Ми в коханні нашім 
безпорадні,

Та раптова істина 
проста,

Що квітками падає на 
гарні

Та недоціловані вуста…

Приспів:
Ти — моя кохана, хоч 

колишня,
Ти — моя печаль 

і каяття.
Відцвітає наша уже 

вишня,
Як, мабуть, і все моє 

життя...

ВІТАЄМО !

Нещодавно директор Інженерно�технологічного
інституту, доктор технічних наук, професор В. В. Ма�
лишев відзначив ювілейний День народження. Віктор
Володимирович — один із найактивніших авторів на�
шої газети. Тож, вітаючи ювіляра з полуднем віку, щи�
ро зичимо йому гарного здоров’я, сімейного щастя, ще
більших успіхів у викладацькій і науковій роботі.

Здоров'я, успіхів і щастя,
Хай все задумане удасться,
Душею будьте молоді
Сьогодні, завтра і завжди.
Щоб ще хоча б півсотні літ
Ви дивували увесь світ,
В науці і сім'ї щоб ладилось,
І кожен день був лише радісним.

Друзі, колеги

Серед кращих студентів нашого навчального закладу — шес!
тикурсник Інституту соціальних технологій Роман РОМАНЕНКО.
Він не лише відмінник, Президентський стипендіат, а й один із
найактивніших і найуспішніших спортсменів. Нещодавно хло!
пець разом з Павлом ОСТАПЕНКОМ став срібним призером
чемпіонату України з пляжного волейболу, а трохи згодом ви!
боров Суперкубок України з цього дуже популярного останнім
часом виду спорту. До речі, у вирішальному поєдинку хлопці
перемогли чемпіонів з пляжного волейболу. Ці успіхи молодих
спортсменів відзначені присвоєнням їм обом почесного звання
майстрів спорту.

На знімку: срібні призери чемпіонату України, 
володарі Суперкубка України Р. РОМАНЕНКО (праворуч) 

і П. ОСТАПЕНКО

Твої люди, університете!

Твої очі втомою сповиті,
Але десь, в таємній глибині,
В їх безмежній 

сонячній блакиті
Бачиться кохання ще мені.
Білим квітом падає на 

плечі
Вишенька у нашому саду.
І немає в серці порожнечі,
Коли я до тебе знову 

йду!

Приспів:
Ти — моя кохана, хоч 

колишня,
Ти — моя печаль 

і каяття.
Відцвітає наша уже 

вишня,
Як, мабуть, і все моє 

життя..

Альона ЗАГРЕБЕЛЬНА,
студентка!заочниця V курсу 

Університету «Україна»


