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Я хотів би торкнутись проб�
лем, які є одними із визначаль�
них у подальшому, якщо не ди�
намічному розвитку, то хоч би
більш�менш стабільному існу�
ванні навчального закладу. 

Перша проблема — це демог�
рафічні виклики і їх впливи на
майбутнє Університету «Ук�
раїна». 

Світові демографічні тен�

денції

Найразючіший парадокс у
глобальних демографічних тен�
денціях полягає в тому, що, з
одного боку, ми спостерігаємо
різкий спад народжуваності у
багатьох країнах, що розвива�
ються, не кажучи вже про
зовсім низьку народжуваність в
економічно розвиненій частині
світу. З іншого боку — демогра�
фи прогнозують подальше
значне зростання чисельності
населення Землі, хоча темпи
цього зростання поступово спа�
датимуть. Попри бідність та
високу смертність, кількість на�
селення нерозвинених країн
збільшується, а в країнах так
званого золотого мільярда
народжуваність падає.

Згідно з дослідженням де�
мографічних тенденцій амери�
канського ЦРУ, відносна частка
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Із часом
населення світу ще більше пос�
таріє. До 2050 року частка осіб
віком від 65 років стане втричі
більшою і становитиме 1,5 млрд
(або 16% від усього людства).

Незважаючи на старіння світо�
вого населення, у багатьох
країнах, що розвиваються,
спостерігатиметься зростання
чисельності молодого поко�
ління: найбільше у цьому
відзначаться Пакистан, Аф�
ганістан, Саудівська Аравія,
Ємен та Ірак.

Відносна частка представ�
ників білої раси зменшиться,
більшість житиме в містах. До
речі, зараз людство переступає
поріг урбанізації — тих, хто жи�
ве в містах, і жителів сільської
місцевості нині порівну. 

Демографічний перехід

Чисельність населення Землі
збільшується доволі швидкими
темпами. Але біда в тому, що
зростання це вкрай нерів�
номірне. У регіонах із високим
рівнем бідності — найбільший
темп зростання населення.
Насамперед це екваторіальна
Африка, частково — Азія й
меншою мірою — Латинська
Америка. Є регіони світу, де чи�
сельність населення подвою�
ється практично кожні 20 років.

Раніше ж високі темпи при�
росту населення були характер�
ними й для інших регіонів. Усі

населення Європи та Росії у
структурі населення Землі й на�
далі зменшуватиметься. Якщо
в 1950 році у Європі та
колишньому СРСР проживало
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країни у своєму розвитку про�
ходять етап демографічного
переходу — від високої смерт�
ності, народжуваності та висо�
ких темпів приросту чисель�
ності населення до ситуації,
коли рівень смертності зни�
жується, подовжується трива�
лість життя, народжуваність па�
дає, спостерігається або неве�
ликий приріст, або зменшення
чисельності населення. Регіони,
де кількість населення зараз
зростає дуже швидко, перей�
дуть до сучасних темпів відтво�
рення, хоча, за прогнозами екс�
пертів, відбудеться це не скоро.
Утім, відповідно до прогнозів
ООН, чисельність населення
має стабілізуватися, коли сягне
8,5 млрд. 

Демографічні тенденції в

Україні

Тим часом усі авторитетні
міжнародні інституції, які зай�
маються вивченням глобальних
демографічних тенденцій, од�
ноголосно стверджують, що
впродовж найближчих деся�
тиліть кількість населення Ук�
раїни лише зменшуватиметься.
Відповідно до даних Світового
банку, до 2025 року населення
України зменшиться до 37 млн.
А в ООН стверджують, що до
середини нинішнього століття у
нашій країні проживатиме ли�
ше 26 млн. осіб. Прогнози ук�
раїнських демографів більш
оптимістичні. В Інституті демог�
рафії та соціальних досліджень
НАНУ підрахували, що в 2025
та 2050 роках в Україні, за
серединними показниками,
проживатиме відповідно 42,3
та 37,7 млн. осіб. 

Україна входить до двадцят�
ки країн світу з найстарішим на�
селенням. За часткою осіб віком
від 60 років ми посідаємо
11 місце. Утім, незважаючи на
те, що у нас значна кількість на�
селення переживає 60�річний
поріг, багато хто з них не дожи�
ває до 65 років. Водночас у
Західній Європі та США частка
людей віком від 60 років значно
більша, ніж в Україні. 

Із висновків про демог�
рафічну ситуацію в Україні та

викликів для її економіки од�
ним із основоположних є те, що
попереду на 20 років є демог�
рафічна яма, яка утворилася
внаслідок ненароджених дітей
за 20 років незалежності Ук�
раїни. Розміри ями сягають чи�
сельності в 5 млн. чоловік,
оскільки чисельність українців
віком до 25 років 2010 року
становила 13 млн. чоловік проти
18 млн. 1990�го. 

Наслідки зміни чисельності

та вікового складу населення

Зменшується пропозиція
робочої сили, що в умовах
економічного зростання неми�
нуче спричинятиме замісну
імміграцію — незадоволена пот�
реба в робочій силі на 2025 рік
сягне 450 тис. осіб, тоді як без�
печною межею є 200 тис.; до
масштабного припливу іно�
земців необхідно заздалегідь
готуватися, аби запобігти несп�
риятливим культурним, мен�
тальним, криміногенним зру�
шенням. 

Є ризик зниження якості
(конкурентоспроможності) ро�
бочої сили — старше населення,
хоча і має більший досвід, мен�
шою мірою здатне до засвоєння
нових знань і запровадження
інновацій.

Для максимального викорис�
тання трудового потенціалу
літніх людей в умовах швидкого
старіння знань необхідно зап�
роваджувати освіту впродовж
життя з акцентом на старші пра�
цездатні верстви.

В умовах становлення соціа�
льної структури європейського
зразка (з потужним і численним
середнім класом та невисоким
ступенем розшарування) ско�
рочення чисельності населення
35�45 років може перешкоджа�
ти позитивним змінам — основ�
ним демографічним джерелом
формування середнього класу є
не стільки молодь, скільки саме
ця вікова група. Це спричиняє
звуження платоспроможного
попиту населення на товари та
послуги. 

Зростання чисельності насе�
лення пенсійного віку (а пенсія
завжди є нижчою за доходи від
зайнятості) може бути чинни�
ком поширення бідності або
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принаймні фактором зростання
бюджетних витрат, спрямова�
них на її подолання.

Зміна вікової структури, зок�
рема зростання співвідношення
населення пенсійного та пра�
цездатного віку, неминуче
призводитиме до зростання
співвідношення чисельності
пенсіонерів та платників стра�
хових внесків, тобто загострю�
ватиме проблеми пенсійного
забезпечення.

Зростають потреби у ме�
дичній та соціальній допомозі
(старші люди об'єктивно
частіше хворіють і потребують
соціального піклування).

Домінування старших людей
у суспільстві спричиняє поши�
рення притаманних саме їм
системи цінностей, соціальних
настроїв, електоральної пове�
дінки тощо, а специфіка
українських міжпоколінних
зв'язків це посилює.

Але справа не така вже й без�
надійна, бо існують можливі
резерви позитивних змін
чисельності та вікового складу
населення. В першу чергу, це
такі, як:

— зниження передчасної
смертності населення, особли�
во чоловіків працездатного віку
і сільського населення;

— підвищення народжува�
ності;

— запобігання масштабній
еміграції (трудовій і
стаціонарній) молоді за межі
України;

— виважена політика заохо�
чення замісної імміграції;

— трансформація системи
освіти;

— формування та поширення
стандартів здорового способу
життя;

— реформа системи охорони
здоров'я — її переорієнтація на
профілактику;

— формування позитивного
соціально�психолог ічного
клімату в суспільстві;

— формування нових під�
ходів до соціального захисту та
створення інноваційної системи
соціального забезпечення;

— і найголовніше — створен�
ня ринкової ефективної еко�
номіки, яка була б основою для

використання перелічених та
інших можливих резервів. 

При глибокому аналізі назва�
них резервів слід зазначити, що
їх використання можливе тіль�
ки за допомогою освіти та її
можливостей. І справді, нічого
не можна змінити, не навчив�
шись, як це зробити. У свою
чергу, добру освіту можна ви�
будувати, використавши ці ре�
зерви. Виходячи зі сказаного,
випливає висновок про те, що
освіта де напряму, а де опосе�
редковано залежить від рівня
розвитку культури суспільства,
ментальності народу та компе�
тентності, професійності уряду
й управлінських чиновників усіх
рівнів. 

А тепер, після такої інфор�
маційної підготовки, перейде�
мо до розгляду проблем
Університету «Україна» та
шляхів його успішного розвит�
ку. Вирішальною умовою існу�
вання нашого навчального зак�
ладу є необхідне і достатнє його
фінансування. Основним дже�
релом цього фінансування
є поки що оплата за навчання
рекрутованих до нас студентів.
Нагадаю ситуацію. У 2011 році
кількість випускників скороти�
лася у порівнянні з 2010 ро�
ком на 142,6 тис. осіб, або на
42,1 % — із 338,4 тис. осіб до
195,8 тис. осіб. При цьому дер�
жавне замовлення було змен�
шено на 42 % і становило
84 тис. осіб. Наведу найбільш
разючі приклади зменшення
кількості випускників старшої
школи у: 

1. Донецькій області — на
72 %, 

2. Дніпропетровській — на
51 %, 

3. Харківській — на 48 %, 
4. Черкаській — на 43 %, 
5. Чернігівській — на 42 %, 
6. Херсонській та Львівсь�

кій — майже на 40 %.
Причина — перш за все де�

мографічна яма, яку я вже на�
зивав. 

У 2012 році кількість випуск�
ників старшої школи зросте до
393 тис. осіб, відповідно збіль�
шиться і державне замовлення.
Орієнтовно воно налічуватиме
десь понад 140 тис. осіб. При
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цьому не слід забувати, що у
ВНЗ є 460 тис. ліцензованих
місць. Тому конкуренція між
ВНЗ у 2012 році  буде дуже нап�
руженою, щоб не сказати
жорсткішою у порівнянні з 2011
роком, якщо зважити ще й на
те, що дванадцять ректорів у
2011 році отримали догани за
невиконання державного за�
мовлення на підготовку фа�
хівців. Так що в такій ситуації
розраховувати на значне збіль�
шення прийому не доводиться.
Більше того, якщо не вжити не�
обхідних додаткових заходів,
то можна не отримати набору
навіть 2011 року. В цій ситуації
утримається на плаву той ВНЗ
недержавної форми власності,
який запропонує потрібні на
ринку праці спеціальності, в то�
му числі новітні, і буде давати
за цими спеціальностями пер�
шокласні знання. Ми не повинні
йти шляхом наздоганяючого
розвитку. Ми повинні вибудо�
вувати інвестиційний, інно�
ваційний шлях розвитку, який
дозволив би готувати таких
фахівців, яких нездатні готувати
державні ВНЗ.

На державне замовлення
найближчим часом розрахову�
вати не доводиться: «Порожні
слова про право бідних, держа�
ва дбала не про нас». І тому не�
обхідно зробити все, щоб усе�
таки набрати якусь частину
ліцензованого обсягу за раху�
нок іміджу університету. На
набір повинні працювати всі
співробітники, студенти, і якщо
кожен із нас приведе двох�
трьох абітурієнтів, то завдання
значною мірою буде виконане,
що дозволить сформувати пер�
ше важливе джерело фінансу�
вання діяльності університету. 

Другим істотним джерелом
фінансових надходжень може
стати, за певних умов, навчан�
ня іноземних студентів. Але
спочатку трішки фактів. Зважа�
ючи на те, що, починаючи з
1946 року, українські ВНЗ
підготували близько 250 тис.
спеціалістів із понад 160 країн,
на сьогодні досягнення у цьому
напрямку могли б бути більш
вагомими.

Тут зробимо ліричний відс�
туп — статистика у нас, як і
українська політика, дуже
брехлива, бо є інші дані, а саме:
350 тис. спеціалістів із
150 країн; при цьому останні
цифри називає заступник

міністра, а перші — журналісти,
посилаючись на дані того ж
міністерства, де працює цей
заступник міністра. Така ж ситу�
ація і сьогодні з даними про
кількість студентів�іноземців,
що навчаються в Україні: понад
44 тис. із 130 держав, і другий
варіант — близько 42 тис. із
більше ніж 130 країн світу,
а 6 вересня 2011 року з’явилася
новітня інформація: у нас, вияв�
ляється, навчається майже
50 тисяч іноземних студентів із
134 країн.

Але що не можна заперечи�
ти, так це той факт, що Україна
має потужні наукові школи, за�
безпечує високу якість навчан�
ня і відповідає освітнім міжна�
родним стандартам.

Маючи значний експортний
потенціал, перш за все у сфері
вищої професійної освіти,
Україна реалізує його не пов�
ною мірою, адже на долю на�
шої країни, за останніми дани�
ми, припадає лише 1 % від за�
гального числа іноземних гро�
мадян, які навчаються у світі, у
той час, коли частка Сполуче�
них Штатів становить 22 %, Ве�
ликої Британії — 12 %, Німеччи�
ни — 9 %, Франції — 8 %,
Австралії — 8,25 %, Китаю —
5 %, Японії — 4,2 %, Росії — 3 %.

На сьогодні у світі в умовах
глобалізації стрімко розви�
вається інтернаціоналізація
освіти та навчання, все більше

студентів навчається за кордо�
ном. За даними Організації еко�
номічного і соціального розвит�
ку (ОЕСР), у системі вищої
освіти у світі за межами своїх
країн навчається близько
2,8 млн. студентів. Передба�
чається, що до 2025 року їх
кількість зросте до 7,2 млн. осіб.
Перше місце у цій сфері
сьогодні посідають США —
623,8 тис. осіб (2008 рік). Слід
зазначити, що Україна входить
за цим рейтингом до першої
десятки, посідаючи 9�те місце.
Експорт освітніх послуг у фінан�
совому вимірі сягає в Україні
близько 120 млн. дол. США, що
становить близько 11 % «бюд�
жету вищої освіти». Поряд із
цим, експорт освітніх послуг
виступає для країни як один із
важливих напрямків зовнішньо�
політичної діяльності. 

У той же час темпи зростання
кількості іноземних студентів
в Україні (до 10 % щорічно) ще
не набули того рівня, який
відповідав би сучасним можли�
востям вітчизняної вищої шко�
ли. ВНЗ та місцеві органи влади
поки що не створили не�
обхідних умов для адаптації
іноземних студентів у частині
облаштування їх побуту та
впровадження освітніх програм
іноземною мовою. 

В Україну більше всього іно�
земних студентів приїздить з
Китаю (6,7 тис.), Російської Фе�

дерації (4,5 тис.), Індії
(2,7 тис.), Йорданії, Пакистану,
Ірану, Сирії, Малайзії, Нігерії.
Серед українських міст лідера�
ми у залученні іноземних сту�
дентів є Харків — 12 тис., Київ —
8 тис., Одеса — 5 тис., Лу�
ганськ — близько 3,5 тис. осіб.
Зазначимо, що раніше більше
всього іноземних студентів
навчалося у столиці. Але на
сьогодні простежується тен�
денція вибору навчання інозем�
ними студентами саме регіо�
нальних ВНЗ. Це пов’язано, по�
перше, із значно нижчою
вартістю освітніх послуг, а, по�
друге, із більш високим рівнем
безпеки іноземців. 

Адже загальновідомо, що
останнім часом у Києві
почастішали випадки нападу
скінхедів на представників
інших національностей. Скінхе�
ди — члени молодіжної суб�
культури, які виступають проти
перебування іноземців на тери�
торії «не їхньої» країни. В інших
же містах до іноземців став�
ляться більш лояльно.

Ось який вигляд має п'ятірка
українських ВНЗ, у яких
навчається найбільша кількість
іноземних студентів: Лугансь�
кий державний медичний
університет — 1900; Донець�
кий національний медичний
університет — 1500; Харківський
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національний університет
ім. В. Н. Каразіна — 1300; Він�
ницький національний медич�
ний університет — 1200; На�
ціональний авіаційний універ�
ситет — 1200.

Також багато іноземців отри�
мують освіту: в Національному
технічному університеті «Хар�
ківський політехнічний інсти�
тут» — 1120, у Київському
національному університеті
ім. Тараса Шевченка, Націо�
нальному фармацевтичному
університеті (Харків), Націо�
нальному технічному універси�
теті «КПІ» — близько тисячі сту�
дентів у кожному.

Всього ж здійснюють підго�
товку фахівців для зарубіжних
країн 119 ВНЗ України. 

Зазначимо, що вартість плати
за навчання кожним ВНЗ визна�
чається самостійно, але, як пра�
вило, вона для іноземців на
третину перевищує вартість
навчання для українців�контра�
ктників. За даними МОН
України, вартість освітніх пос�
луг для іноземних студентів ко�
ливається в залежності від ВНЗ
в межах від 12 тис. грн. до
35 тис. грн. за рік (1,5�4,5 тис.
дол. США).

У більшості наших вищих
навчальних закладів існують
спеціальні підготовчі факульте�
ти (курси) для іноземців. Про�
тягом року вони вивчають
українську чи російську мову, а
також профільні дисципліни.
Після закінчення підготовчого
факультету випускники отри�
мують свідоцтво, яке надає їм
право вступати до будь�якого
навчального закладу України
за результатами співбесіди на
контрактній основі.

Вартість підготовчих курсів у
різних вузах коливається від 1,5
до 3,5 тисячі доларів.

Кожна країна має свою спе�
цифіку у виборі спеціальнос�
тей, але, в основному, прева�
люють медичні. 

Великим попитом також ко�
ристуються інженерія, еконо�
міка, менеджмент і фінанси,
соціальні науки та лінгвістика.

Беручись за навчання інозем�
них студентів, ми повинні чітко

усвідомлювати, що справа ця
є досить копіткою. Поряд із
пристойною платнею за своє
навчання, іноземні студенти ви�
магають особливої уваги і дуже
чіткої організації навчально�
виховного процесу та побуту.

Досить багато проблем ви�
никає у студентів�іноземців у
мовній сфері викладання тих чи
інших предметів. Справа в то�
му, що для іноземних студентів
найбільш привабливою є систе�
ма вищої освіти з навчанням
англійською мовою. Враховую�
чи це, низка європейських
країн, таких, як Німеччина,
Фінляндія, Швеція, Нідерлан�
ди, Данія, стали практикувати
навчальні програми англійсь�
кою мовою. В Україні з цим
є певні проблеми, пов’язані
з браком профільних «викла�
дачів�предметників», які во�
лоділи б іноземними мовами.

В Україні також потребує сво�
го вирішення система депор�
тації за кордон неуспішних сту�
дентів, які не бажають навчати�
ся. Сьогодні це відбувається, як
правило, за рахунок коштів
ВНЗ, що вкрай обтяжливо для
їхніх бюджетів. Відсутній також
механізм контролю за інозем�
цями, які нібито прибули на
навчання до вишів України, але
насправді використовують її як
транзитний пункт міграції до
країн Західної Європи.

Звертає на себе увагу і низька
питома вага різних форм після�
університетської освіти, які
пропонуються іноземним гро�
мадянам (аспірантура, стажу�
вання, у тому числі європейсь�
кими мовами). За численністю
іноземних аспірантів Україна
займає чи не останнє місце в
ЄС, у той час як у США їхня
частка становить 14 %,
у Великій Британії — 15 %,
Франції — 10 %, Австралії —
13 % від загальної кількості
аспірантів цих країн.

В Україні існують також певні
проблеми із забезпеченням їх
підручниками, посібниками,
інтернетом тощо. Звертає на
себе увагу практично повна
відсутність в університетських
бібліотеках підручників англій�
ською мовою із фундаменталь�
них дисциплін — біології, фізи�

ки, хімії, біофізики, біохімії,
економіки, психології, анатомії,
фізіології, гістології та ін.

Існують й інші негаразди,
пов'язані зі студентами з�за
кордону. Наприклад, оформ�
лення документів — паперова
тяганина забирає надто багато
часу та людських сил, що пев�
ною мірою відлякує іноземців.

Деякі закордонні студенти,
які отримали запрошення на
навчання у вищих навчальних
закладах, використовують Ук�
раїну як транзитний пункт для
міграції до Західної Європи. Ба�
гато іноземців, які прибули
нібито для навчання, жодного
разу не відвідали університетів.
Виходить, що механізм контро�
лю за закордонними студента�
ми, що приїжджають до Ук�
раїни, не налагоджений. У ВНЗ
немає осіб, які б відповідали за
іноземців, іноді не належним
чином оформлюють особисті
справи, а також не інформують
відповідні служби про пропуски
занять студентами�іноземцями
або їх відрахування. 

Слід також наголосити на
тому, що аналіз чинної норма�
тивної бази з питань навчання
іноземних студентів свідчить
про те, що вона не відповідає
сучасним вимогам та реаліям
світового ринку освітніх послуг
з урахуванням останніх інно�
вацій у глобальному освітньому
середовищі та потребує сут�
тєвого вдосконалення.

Знаково, що Україна не надає
широкого спектра освітніх
послуг, численних спеціалізацій
та певних освітньо�кваліфіка�
ційних рівнів. Поряд із цим,
наприклад, у Великій Британії,
іноземці проходять навчання за
програмами різної тривалості —
починаючи від однорічних, які
надають знання в якійсь певній
галузі техніки або мистецтва,
що дозволяє отримати держав�
ний сертифікат про освіту
(Higher National Certificate), до
семирічних медичних програм.
Цикли (ступені) освіти тут теж
різні, тобто студенти отримують
на вибір ступінь бакалавра,
магістра чи доктора філософії.

Важливим питанням в Ук�
раїні є вирішення на державно�
му рівні проблеми невизнання

багатьма країнами світу вітчиз�
няних дипломів про вищу
освіту, та, як наслідок, необ�
хідності  випускникам�інозем�
цям складати на батьківщині
кваліфікований іспит, а в деяких
випадках навіть проводити до�
датковий курс навчання.

Зазначимо, що в більшості
країн світу, особливо там, де
платня за навчання є досить ви�
сокою, іноземним студентам
дозволяється працювати. Тру�
дова діяльність іноземних сту�
дентів, у більшості випадків,
регламентується національним
законодавством. Так, наприк�
лад, у США іноземні студенти
на період свого навчання мають
можливість працювати, але
тільки у межах свого поселення
(кампусу) і не більше 20 годин
на тиждень. У Великій Британії
зайнятість іноземних студентів
також не може перевищувати
20 годин на тиждень, але під
час канікул їм дозволяється
повна зайнятість. У цій країні
іноземці після отримання дип�
лома мають можливість попра�
цювати за спеціальними прог�
рамами протягом року, що рег�
ламентується як закріплення
професійної кваліфікації на
практиці. В Україні з невизначе�
них причин іноземні студенти
не мають права працювати та
стажуватися після закінчення
навчання.

У декого із Вас може скласти�
ся думка, що це дуже важка
справа і ці заробітки будуть ду�
же важкими, як кажуть, шкіра
не стоїть вичинки. Тоді запро�
понуйте щось краще, а я вва�
жаю навчання іноземних сту�
дентів в Університеті «Україна»
слід розпочинати із залученням
також окремих ТВСП. При цьо�
му слід розробити цілу низку
заходів, логічно ув'язаних між
собою у просторі і часі з визна�
ченням виконавців. Серед цих
заходів необхідно назвати нас�
тупні: отримання ліцензії на
право надання освітніх послуг
іноземцям як на підготовчому
відділенні, так і в підготовці
фахівців, включаючи аспіранту�
ру; створення належних умов
навчання та відпочинку; визна�
чення географії навчання іно�
земців.

(Початок на 1 стор.)

Стратегічні завдання подальшого
розвитку Університету «Україна»
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При здійснені цих заходів
слід орієнтуватися як на власну
матеріально�технічну базу, так і
на оренду, на першому етапі,
необхідних об’єктів. 

Вирішальним фактором в
успішному здійсненні цього
проекту є відбір спеціальностей
для пропозицій іноземцям і
підготовка висококваліфікова�
них викладачів та високо�
якісного навчально�методич�
ного забезпечення під ці
спеціальності. До нового року
потрібно відібрати викладачів і
розпочати їхню підготовку з
англійської мови на такому
рівні, щоб вони могли виклада�
ти англійською мовою. В уні�
верситеті є сучасні технології
щодо цього навчання. Не�
обхідно також розпочати робо�
ти щодо створення спеціальної
навчально�методичної літера�
тури також англійською мовою. 

Декілька зауважень щодо
вибору країн, із яких можна
відбирати студентів на навчан�
ня в Україні. 

Процедуру відбору слід розг�
лядати, як на мене, з двох точок
зору.

1. Природно орієнтуватися на
традиційних українських парт�
нерів. Серед них — Китай пере�
буває на першому місці, більше
15%, Російська Федерація та
країни СНД, Індія, Іран, Аф�
ганістан, Сирія, Йорданія,
Турція, країни Африки та Ла�
тинської Америки тощо.

2. З іншого боку, слід у цьому
процесі враховувати заходи, які
ми неодмінно будемо здійсню�
вати з тим, щоб пом'якшити
тенденції старіння населення
шляхом дозованої імміграції. 

З економічної точки зору,
старіння населення — негатив�
ний процес, але він безальтерна�
тивний — так відбувається в усіх
розвинених країнах. За еко�
номічного зростання демографія
погана в тому сенсі, що люди
менше народжують. Тоді як
низький економічний розвиток
негативний з іншого боку. Тобто
«золотої середини» тут, мабуть,
немає. А загальні рекомендації
для покращення демографічної
ситуації у країнах, що розвива�
ються, — це модернізація, розви�
ток медицини, сфери послуг,
виробництва. Це зумовлює
зниження рівня смертності, зрос�
тання тривалості життя і змен�
шення народжуваності. 

Через дисбаланс у природ�
ному прирості населення між

північною та південною півку�
лею спостерігатимуться певні
міграційні процеси із країн, що
розвиваються, у розвинені
країни. 

По�перше, потоки міграції
залежатимуть від співвідно�
шення рівня життя, а по�друге
— від того, чи заохочуватимуть
потенційні держави�реципієн�
ти збільшення кількості мігран�
тів. Доцільно для диверси�
фікації етнічних меншин серед
мігрантів заохочувати до пе�
реїзду представників різних
країн, які не представлені у
державі, щоб не створювати
в е л и к и х
діаспор. За�
раз до сучас�
н и х
міграційних
п р о ц е с і в
п р а к т и ч н о
не залучене
н а с е л е н н я
Африки на
південь від
Сахари, хоча
у цій частині
світу найви�
щий рівень
народжува�
ності, тому
в и ш т о в х у �
вальні сили
діятимуть. А
відтак у світі
слід очікува�
ти міграції
саме з цього
регіону. 

А отже, доцільно саме із цих
країн Африки підбирати гро�
мадян для навчання в Україні.
Наразі непогано мати «свою
людину у Гавані».

Більшість розвинених країн
зараз мають можливість фільт�
рувати міграцію, тобто відби�
рати людей із потрібним їм
освітньо�кваліфікаційним та
професійним рівнем. Зазвичай
приймають осіб середнього
віку з дітьми. В Україні питання
залучення мігрантів обгово�
рюється, але визначеної
політики щодо цього немає.
Питання дискусійне, бо є кола,
які ставляться до цього з
неабиякою пересторогою, ад�
же це — порушення етнічної
чистоти, вони побоюються
відповідних конфліктів.

У цьому сенсі найкращим
рішенням було б, якби кожна
сім'я мала якщо не дві, то три
дитини. Щоб усі піклувалися
про своє здоров’я, щоб була

хороша медицина та економіка.
Утім, це очевидно, що краще
бути багатим і здоровим, ніж
бідним і хворим. 

Якщо ж продовжити розмову
у цьому напрямку далі, то
серйозним внеском у подолан�
ня демографічних ризиків, які
стоять перед державою сьо�
годні, було б створення якісної
економіки, яка потребує збіль�
шення кількості працюючих
громадян. По мірі розвитку еко�
номіки у нас буде з'являтися все
більше можливостей для ство�
рення нових робочих місць,
підвищення зарплати і створен�

ня умов, за яких розпочалося
б масове повернення наших
громадян з�за кордону. Про це
сьогодні в уряді говорять, але
питання тільки в тому, як швид�
ко і як ефективно будуть вирі�
шені ці завдання. Але найбільш
радикальним, як на мене,
заходом у цьому напрямку
було б розроблення і здійснен�
ня грандіозного безпрецедент�
ного проекту, програми віку:
«Повернення на історичну
Батьківщину». Йдеться про
створення привабливих юри�
дичних та вигідних соціальних
умов, які б примусили 20 млн.
українців з діаспори пригадати,
де їхнє коріння, і дозволити
сформувати бажання назавжди
повернутися на землю своїх
пращурів. Біологічний потен�
ціал України, її територія і висо�
коякісне юридичне забезпечен�
ня, з одного боку, і виробни�
чий, підприємницький досвід
та фінансові можливості предс�

тавників української діаспори,
з іншого боку, з’єднавшись
воєдино, впевнений, створили
б такий якісний стрибок
українського суспільства, що
ми забули б про азіатських
тигрів і японське диво. Історія
стала б свідком безпрецедент�
ного синергетичного ефекту,
ім’я якому можна дати «ук�
раїнський вибух». Не смійтеся,
не глузуйте! Пригадайте досвід
того ж Ізраїлю, Китаю, Польщі
тощо. Такий проект чи програ�
ми можна було б розробити
силами вчених Університету
«Україна» із залученням відпо�

відних державних установ.
У процесі розроблення цієї
програми може бути виконана
не одна докторська і десятки
кандидатських дисертацій у
галузі юриспруденції, еконо�
міки, соціології, етнопсихології
тощо. Закликаю Вас, шановні
колеги, сформувати наші про�
позиції і звернутися до глави
держави!

Значним резервом у форму�
ванні контингенту студентів
Університету «Україна» є ко�
леджі та їх філії. 

Визначальною структурою
спеціальностей, за якими орга�
нізовується навчання в коледжі,
є аналоги базових спеціальнос�
тей Університету «Україна».
Успішне навчання в коледжі
надає можливість випускникам
навчатися в університеті з
ІІІ курсу за профільною спе�
ціальністю. 

(Продовження на 6 стор.)

На Посвяті у студенти 2011 року. Виступає Президент П. М. Таланчук



6 25.11.2011 № 10–11 (137–138)

Тому коледж як структурний
підрозділ університету було
створено з метою впроваджен�
ня системи ступеневої підготов�
ки спеціалістів за наскрізними
навчальними планами та прог�
рамами для: забезпечення ко�
ординації спільної діяльності
структурних підрозділів Універ�
ситету «Україна» разом із ТВСП;
ефективного використання на�
уково�педагогічних кадрів,
навчально�лабораторної бази,
навчально�методичного забез�
печення, соціальної  інфраст�
руктури. 

Концепцією діяльності колед�
жу передбачено розвиток
структури спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка
молодших спеціалістів, пов’яза�
ної із сучасними напрямами
розвитку науки, технологій,
відповідних виробничих про�
цесів та спеціальностей, які є
актуальними у XXI столітті.

Практика підтвердила пра�
вильність такого вибору. У 2011
році було проліцензовано ще
10 спеціальностей: інформацій�
на діяльність підприємства;
комерційна діяльність; обслу�
говування комп'ютерних систем
і мереж; розробка програмного
забезпечення; журналістика та
інформація; організація турис�
тичного обслуговування; ви�
давнича справа та редагування;
організація обслуговування
в закладах ресторанного госпо�
дарства і торгівлі; організація
виробництва; готельна і ресто�
ранна справа.

Результати набору свідчать,
що збільшується кількість ба�
жаючих навчатись у коледжі за
скороченим терміном навчан�
ня, які здобули освітньо�
кваліфікаційний рівень кваліфі�
кованого робітника.

У 2011 р. співпраця із про�
фесійно�технічними ліцеями
дала позитивні результати, а
саме: 50 випускників цих зак�
ладів стали студентами колед�
жу. І що найцікавіше, що це —
технічні спеціальності — «Обс�
луговування та ремонт авто�
мобілів і двигунів», «Розробка
програмного забезпечення»,
«Обслуговування комп’ютер�
них систем і мереж».

Тому необхідно налагодити
зв'язки із професійно�технічни�
ми ліцеями не тільки м. Києва, а
й усієї України, розробити
спільно з ними інтегровані на�
вчальні плани з метою успішно�
го набору студентів у 2012 році.

Випускники коледжу — це
потенційні студенти університе�
ту. У 2012 році отримають дип�
ломи молодшого спеціаліста
52 особи, у 2013 — уже
171 особа. 

Особливу увагу необхідно
звернути на вступників, які ба�
жають здобути диплом молод�
шого спеціаліста одночасно зі
здобуттям повної загальної се�
редньої освіти. Така схема за�
раз користується популярністю
у споживачів освітніх послуг.

Про можливості Вищої шко�
ли політичного лідера ми вже
говорили не один раз. Я хочу
ще раз підкреслити, що депу�
татський корпус місцевих рад
усіх рівнів налічує сьогодні в
Україні 225 154 тис. осіб, що
співрозмірно, а то й більше, з
кількістю абітурієнтів у 2011 році
(їх було трохи більше 200 тис.).
Якщо взятися за цю справу з ду�
шею й організаційним вогни�
ком і залучити на навчання
сільських депутатів — по дві
особи з кожної сільської ради,
це буде 19 320 осіб, по 40 із
кожної районної ради, це буде
теж 19 230 осіб; по 50 осіб із
рад міст та областей, то наби�
рається цифра порядку 40 тис.
осіб. Ціна також диференційо�
вана: від 1 500 грн. для
депутатів сільських рад і до
3 500 грн для депутатів облас�
них рад, то вийде кругленька
сума в декілька десятків
мільйонів гривень. Але їх так
ніхто не принесе, треба попра�
цювати і не розглядати цю про�
позицію як порожню затію, що
нав'язується зверху Президен�
том університету. Якщо при
цьому ще й ув’язати депутатсь�
ке навчання з можливістю його
подальшого продовження в
університеті, то може створити�
ся міцна й ефективна система
навчання. Хочу нагадати всім,
що кожна втрачена можливість
поповнити бюджет університе�
ту обернеться скороченням ро�
бочих місць для певної групи
працівників.

Спочатку невеликим, а в по�
дальшому все потужнішим
фінансовим джерелом для ВНЗ
може стати різновидове на�
вчання пенсіонерів. Такий
прогноз базується на тому, що
продовженість життя людей в
Україні буде все�таки зростати,
а численність пенсіонерів
збільшуватися. Становище гро�
мадян у старості визначають
декілька основних факторів:

економічний — рівень життя в
країні; рівень соціального за�
безпечення кожного пенсіоне�
ра; рівень медичного забезпе�
чення населення; ставлення до
пенсіонерів навколишнього се�
редовища та сім'ї; ставлення
пенсіонера до самого себе. 

Зрозуміло, що все це тісно
переплетено і перев’язано одне
з одним. Дуже важливим, особ�
ливо з точки зору довголіття
і шляхів його продовження, має
самореалізація людини, наси�
ченість її життя в старості. Для
того, щоб довго жити, людині
необхідно, окрім здоров’я і гро�
шей, мати волю до життя, інте�
рес до нього, тобто знати,
навіщо і заради чого вона живе,
мати чим себе зайняти і при
цьому бажати чим�небудь зай�
матися, потребу в саморе�
алізації. 

Після виходу на пенсію
відчуття своєї непотрібності
збільшується. Через те для
пенсіонерів дуже важливо не
втратити відчуття своєї значи�
мості, необхідності в цьому
житті. Прекрасно, коли людина
може продовжувати профе�
сійну діяльність, не зважаючи
на вік. Тоді у неї і самопочуття
краще, в першу чергу психо�
логічне. Наразі, саме через це,
як свідчить статистика різних
країн, середня тривалість життя
набагато збільшується. Наші ук�
раїнські професори й ака�
деміки працюють і в похилому
віці, буває, що і після 80 років.
Якщо ж говорити про непрацю�
ючих пенсіонерів, то в нашій
країні їм залишається дві
радощі — онуки і своя земельна
ділянка чи дача. Дуже багато
людей в цьому і самореалізу�
ються. Але так не повинно бути,
бо це дуже низький рівень
використання потенціалу лю�
дини. 

На Заході після виходу на
пенсію наступає «друге життя».
Воно й не дивно, адже там
жінки після пенсії живуть
18�22 роки, а чоловіки — 16�18.
І тому створюються всілякі кур�
си, лекторії і навіть спеціальні
вищі навчальні заклади для
пенсіонерів, влаштовуються
зустрічі за інтересами для похи�
лих людей, організовуються
чудові вечірні і нічні клуби.
Серйозний розвиток отримав
туризм пенсіонерів. Я думаю,
що настав час повернутися до
ідеї, яку я пропонував років із 10
тому назад, створити «Інститут

гармонії поколінь» із філіями і
розпочати серйозну його розк�
рутку. 

Аналізуючи наслідки демог�
рафічних викликів для нашої
держави, зокрема наявності
демографічної ями, не можна
обійти ще один дуже важливий
момент, який значно підсилює
роль освіти. 

Результатом такого провалу
буде не тільки проблема
чисельності населення, що веде
до його скорочення, а й галь�
мування економіки, оскільки
ресурс праці буде обмеженим.
Заміщення його на цей період,
як уже говорилося, можливе
за рахунок мігрантів або через
інтенсивне зростання кваліфі�
кації тих, хто буде в найближчі
20 років вступати в працездат�
ний вік і активно працювати.
Для цього адекватною має
бути, перш за все, освіта, у тому
числі й упродовж усього життя,
а також ефективна система
соціальних ліфтів, що мотивує
населення до підвищення про�
дуктивності праці та підвищен�
ня кваліфікації. 

Адекватність освіти у цьому
сенсі вимагає від усіх нас
розроблення довгострокового
(років 15�20) прогнозу ринку
праці, його кваліфікаційних та
структурних ознак. Виконавши
це завдання, ми зможемо
сформувати систему профо�
рієнтації та профвідбору, адек�
ватну вимогам ринкової еко�
номіки, маючи на увазі, що
навіть у високорозвинених
країнах (таких, як США) за
підготовку робочої сили від�
повідальність несе держава,
а приватний бізнес бере актив�
ну участь. Нинішні правила
прийому до ВНЗ в Україні аж
ніяк не сприяють продуктивній
профорієнтації. Дозвіл подава�
ти документи у п’ять вузів на
три спеціальності в кожен нага�
дує скоріше російську рулетку,
аніж умотивований вибір про�
фесії майбутнім фахівцем. 

Динамічне формування люд�
ських потреб у нових товарах
і послугах веде до швидких
змін технологій і виробничих
процесів, що у свою чергу
вимагає адекватної реакції у
підготовці нових продукуючих
фахівців і перепідготовці існую�
чих кадрів, професії яких зас�
таріли й уже не потрібні сучас�
ному виробництву. 

Звідсіля випливає потреба у
розширенні масштабного на�
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вчання населення упродовж
життя, замінивши існуючу сис�
тему післядипломної освіти ши�
роким спектром різноманітних
курсів, майстер — класів, діло�
вих ігор тощо. В роки незалеж�
ності ми практично забули про
курси підвищення кваліфікації.
Якщо глянути на відсоток
працівників усіх підприємств,
що беруть участь у курсах
підвищення кваліфікації, то ста�
тистика має такий вигляд (дані
2005 року): Франція і Швеція —
46 %, Німеччина — 30 %, Поль�
ща — 21 %, Угорщина — 16 %,
Болгарія — 15 % і Україна — 5 %.
Не думаю, що ситуація сьогодні
змінилася на краще. Чи не в
цьому одна із причин тупцю�
вання нашої економіки на
місці?!

При організації такого масш�
табного навчання слід доко�
рінно змінити підходи в оцінці
якості знань і розробити кри�
терії щодо підготовки кадрів
європейського рівня вимог. 

При створенні форм цього
навчання і розробленні методів
відбору слід не звертати увагу на
дипломи, які мають бажаючі
навчатися, а виходити із резуль�
татів практичного вхідного тес�
тування і відповіді на питання,
чого вартий претендент у компе�
тентнісному плані, а потім уже
формувати індивідуальну прог�
раму навчання. Необхідно
відмовитися від фетишизації
державних дипломів, бо вони
зараз продаються на чорному
ринку як огірки, помідори чи ку�
рятина, по�перше, а по�друге
масово благословляють звичай�

ну сірість гербовою печаткою. 
При розробці довгостроко�

вого прогнозу ринку праці слід
ураховувати, що застосування
високих технологій насамперед
матиме місце у традиційних га�
лузях спеціалізації економіки
України (металургія, хімія,
енергетика, сільське господар�
ство) і для цього необхідно роз�
ширити підготовку кадрів зі
знаннями високих технологій
саме у згаданих сферах, а та�
кож розширити підготовку
кадрів спеціальностей 5�го та
6�го технологічних укладів, що
визначатимуть підйом еко�
номіки після 2020 року. Ці зав�
дання найбільш успішно мо�
жуть бути виконані за умови
реструктуризації системи підго�
товки кадрів у напрямку ор�
ганічного поєднання: ВНЗ, ко�
ледж, ПТУ, бізнес.

І на завершення розгляду
спектра диверсифікації освітніх
послуг, які міг би надавати наш
Університет, і відповідного роз�
ширення фінансової бази для
подальшого його розвитку доз�
волю нагадати, що у провідних
університетах світу існує декіль�
ка сотень різних програм (мені
відома цифра 600). Розкручую�
чи ці програми, університети
радикально збільшують свої
прибутки, що дозволяє їм роз�
виватися і працювати на дуже
високому науково�методично�
му рівні.

Нам усім слід, особливо ке�
рівникам підрозділів усіх рівнів,
напружено попрацювати з тим,
щоб визначити свої точки опо�
ри в існуючих можливостях і за�

безпечити пристойне існування
Університету «Україна» та, в
першу чергу, робочі місця і на�
лежну заробітну платню спів�
робітникам. 

При цьому слід завжди па�
м’ятати, що гроші мають
унікальну властивість — їх
завжди мало або не вистачає. А
ця обставина вимагає, щоб їх
добре рахували й ефективно
використовували. І якщо оціни�
ти цей процес, то слід визнати,
що господарюємо ми не кра�
щим чином. Візьмемо для
прикладу планування наванта�
ження професорсько�викла�
дацького складу. Відомо, що
тут за основу береться чис�
леність студентів за різними
формами навчання, що припа�
дає на одного викладача. Тут у
нас повний розгуляй. При існу�
ванні державного нормативу
середнє значення — 10 і 40 сту�
дентів денної та заочної форм
навчання відповідно на одного
викладача. У нас ці цифри гуля�
ють по широкому коридору —
від 6 до 54 студентів денної і
заочної форм навчання. Не
краща справа із співвідношен�
ням кількості навчально�до�
поміжного й адміністративно�
господарського персоналу
відносно кількості студентів.
Так, по базовій структурі таке
співвідношення становить 25
студентів на одного працівника
допоміжного персоналу, а цей
показник навіть у державних
національних ВНЗ коливається
в межах від 43 до 73. 

Має місце значна відмінність
у ТВСП штатних розкладів, зок�

рема у співвідношенні числен�
ності студентів і управлінців та
проректорів. Є ТВСП, у яких
кількість проректорів більша,
ніж у базовій структурі. 

Насамкінець хочу звернути
увагу на аналіз господарської
діяльності базової структури та
ТВСП. Так, зокрема, доходи
ТВСП у сумі консолідованих
доходів університету станов�
лять 59,2%, а валюта балансу
ТВСП лише 14,3%, залишкова
вартість необоротних активів —
21,1%. Таке співвідношення
свідчить про те, що ряд керів�
ників ТВСП дуже добре влашту�
валися, як Галушка при
соціалізмі, і на біса їм той кому�
нізм. Скажу відверто, що з час�
тиною таких керівників ми
розпрощаємося найближчим
часом, іншим буде наданий
шанс на виправлення ситуації. 

Потребує корекції верхній
ешелон управління ТВСП. При
введенні посад ректорів була
надія, що ці філії будуть розви�
ватися, стануть потужними зак�
ладами і їх очолять ректори.
А якщо подивитися на сьогод�
нішні реалії, то у базовій струк�
турі інститути, в яких налічуєть�
ся від 500 до 2000 студентів,
очолюють директори, а в ТВСП
із кількістю студентів, яка дуже
далека навіть до 500, — ректо�
ри. В результаті маємо 13 рек�
торів, у деяких ТВСП є свої
гімни, але немає приміщень, де
вчити студентів. Амбіції аж
зашкалюють, але не в той бік.
Необхідно протягом найближ�
чого часу привести все у від�
повідність.

Про тих, хто поряд У дружбі із творчістю
Так сталося, що моє осо�

бисте знайомство із цим
хлопцем, перші розмови нев�
довзі доповнило читання йо�
го книги оповідань. Виявило�
ся, що Олександр дружить, з
дитячих літ і всерйоз, із літе�
ратурою та музикою. Спочат�
ку це було просто захоплен�
ня, як у багатьох людей. Пи�
сав вірші, придумував до кра�
щих із них мелодії. Друзі — по
школі та технікуму — були
першими слухачами Олекса�
ндра.

У цьогорічного випускника
нашого Університету «Україна»
музичне захоплення переросло
в серйозне заняття літератур�
ною творчістю. 

Доля поверталася до О. Кра�
маренка різним боком — світ�
лим і чорним. Навчання в за�
гальноосвітній школі та індуст�
ріальному технікумі, початок
трудової біографії. Попереду
чекала служба у Збройних Си�
лах України.

Та сталося не так, як гадало�
ся. Дев’ять років тому із хлоп�
цем трапився нещасний випа�
док. Загалом дивом вижив.
Замість військової казарми
Олександр опинився на лікар�
няному ліжку. Тривала реа�
білітація, повернення до пов�
ноцінного життя зайняли чи�
мало часу. І знову літературна
творчість, але вже збагачена
новим життєвим досвідом.

Записав два диски із музикою,
яку сам Олександр називає
«темними симфоніями».

Шість років тому хлопець
дізнався про наш університет.
Вирішив, що це — саме його
вищий навчальний заклад.
Обрав спеціальність «Психоло�
гія». Спроба виявилась уда�
лою — Олександр став студен�
том.

Швидко пролетіли шість
років навчання. Вони запам’я�
тались активною участю у
громадському і культурному
житті університету. Одна із
найбільш пам'ятних подій —
виступ із доповіддю на Все�
українській студентській на�
уковій конференції.

Три роки тому Олександр
опублікував свій перший (спо�
діваюсь, тільки перший) роман
«Серце об’єктива». Друга книга
молодого письменника —
збірка оповідань «Сто нічних
відображень».

Віриться, що це — лише
початок, причому досить упев�
нений та успішний, творчого
шляху магістра психології. Хай
щастить тобі, Олександре,
у всьому, хай удача не минає
тебе! До речі, хлопець обрав
собі літературний псевдонім —
Алек Странса.

Олеся ШКОДИЧ,
фахівець соціальної роботи

відділу адаптації 
Університету «Україна»
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З метою раціонального використання робочого часу та створення
сприятливих умов для відпочинку та святкування:

1. Нового року та Різдва Христового: перенести робочі дні

— 03 січня 2012 року на 24 вересня 201 1 року;
— 04 січня 2012 року на 29 жовтня 2011 року;
— 05 січня 2012 року на 26 листопада 201 1 року;
— 06 січня 2012 року на 24 грудня 201 1 року.
2. Дня міжнародної солідарності трудящих та Дня Перемоги

перенести робочі дні
— З0 квітня 2012 року на 28 січня 2012 року;
— 03 травня 2012 року на 25 лютого 2012 року;
— 04 травня 2012 року на 31 березня 2012 року;
— 07 травня 2012 року на 28 квітня 2012 року;
— 08 травня 2012 року на 26 травня 2012 року.

3. Напередодні святкових та вихідних днів затвердити графік
чергувань керівного складу Університету.

4. Управлінню навчально�виховної роботи, директорам
іінститутів, декану факультету організувати навчальний процес
згідно із розробленими графіками його проведення.

5. Проректору з розвитку та експлуатації матеріально�технічної
бази Поліщуку П.П. забезпечити збереження майна та матеріальних
цінностей у приміщеннях базової структури університету у неробочі
та святкові дні.

6. Відділу кадрів (Гергель Т. А.) спільно з профспілковим
комітетом (Нікуліна Г. Ф.) організувати контроль за виконанням
працівниками університету Правил внутрішнього трудового
розпорядку та встановлено режиму роботи у перенесені дні.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
проректора з організаційно�адміністративної роботи Фесюка П. В.

Президент університету П. М. Таланчук

З метою реалізації положень колективного договору ВНЗ
Університет «Україна», затвердженого конференцією трудового
колективу 16.09.2011 р., удосконалення трудових правовідносин
між університетом і працівниками, підвищення ефективності
системи оплати праці, конкретизації прав та обов’язків сторін
трудового договору (контракту) і встановлення персональної
відповідальності працівників університету за виконання трудових
обов'язків

НАКАЗУЮ:

1. З 1 грудня 2011 року внести зміни до системи оплати працівників
базової структури університету, передбачивши її зростання за
рахунок виплати щомісячних премій у розмірі до 30 відсотків від
посадового окладу (тарифної ставки) працівників та скоригувавши
їх зменшенням на 15 відсотків.

2. Встановити, що розмір заробітної плати працівників з
урахуванням щомісячних премій, надбавок та доплат не повинен

бути менше заробітної плати з урахуванням надбавок та доплат, яку
працівники отримували до 1 грудня 2011 року.

3. Департаменту фінансово�економічної роботи (Журавльова В. М.)
до 1 жовтня 2011 року розробити та подати на затвердження
президенту новий штатний розпис з урахуванням змін у системі
оплати праці.

4. Керівникам департаментів, начальникам управлінь, ди�
ректорам інститутів, декану факультету до 30 вересня 2011 року
довести даний наказ до працівників під особистий підпис.

5. Керівникам ТВСП до 1 листопада 2011 року розглянути питання
щодо можливості запровадження змін до системи оплати праці в їх
підрозділах та подати пропозиції до Департаменту фінансово�
економічної роботи.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з
організаційно�адміністративної роботи Фесюка П. В.

Президент П. М. Таланчук

Розпорядженням президента Університету «Україна» від
19 вересня 2011 року № 57�р «Про зміну графіка роботи
університету» робочий день 3 січня 2012 року було перенесено на
24 вересня 2011 року.

Проведеною 24 вересня 2011 року відділом кадрів та
профспілковим комітетом перевіркою виходу працівників усіх
підрозділів на роботу встановлені численні порушення ними
трудової дисципліни.

Зважаючи на викладене та на підставі ст. 147 Кодексу законів про
працю України, Колективного договору Університету «Україна»,
затвердженого конференцією трудового колективу від 16 вересня
2011 року та Наказу Університету від 23 вересня 2011 року № 120
«Про внесення змін до системи оплати праці»

НАКАЗУЮ:

1. За порушення трудової дисципліни, яке виразилось у
відсутності на роботі без поважних причин, працівникам
університету оголосити догани.

2. Суворо попередити проректорів — керівників департаментів,
директорів інститутів, декана факультету, начальників управлінь,

відділів та інших структурних одиниць базової структури про
незадовільний контроль за додержанням трудової дисципліни
працівниками, підпорядкованих їм підрозділів.

3. Встановити, що з 1 грудня 2011 року за порушення трудової
дисципліни працівники будуть позбавлятися щомісячних премій.

4. Розпорядження від 19 вересня 2011 року № 57�р «Про зміну
графіка роботи університету», Наказ від 23 вересня 2011 року № 120
«Про внесення змін до системи оплати праці» та даний наказ
надрукувати в газеті «Університет «Україна».

5. Керівникам департаментів, начальникам управлінь,
директорам інститутів, декану факультету до 19 жовтня 2011 року
довести даний наказ до працівників, яким оголошено догану, під
особистий підпис. Витяги з додатка до даного наказу з підписами
працівників, яким оголошено догану, здати до відділу кадрів до
20 жовтня 2011 року.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
проректора Романенко Л. Ф.

Президент П. М. Таланчук

Наказ за № 120 від 23 вересня 2011 року

Про внесення змін до системи оплати праці

Розпорядження за № 57�р  від 19 вересня 2011 року

Про зміни у графіку роботи університету

Наказ за № 4�д від 14 жовтня 2011 року

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників університету



925.11.2011 № 10–11 (137–138)

Усі ми, незалежно від віку,
статі, релігійних і політичних
уподобань, навчались, навча�
ємось або ж будемо навчатись.
У світ знань нас вели, ведуть чи
вестимуть освітяни. Це люди
неспокійної, дуже відповідаль�
ної і водночас благородної
професії. Навчати і виховувати
юнь — це покликання мільйонів
освітян. Тож їхнє професійне
свято давно вже стало всена�
родним.

Ось уже тринадцять років
наш університет надає вищу
освіту багатьом юнакам і дівча�
там. Молодий, але вже
успішний навчальний заклад
дав путівку у життя кільком ти�
сячам своїх вихованців.

Хто ж вони, наші освітяни?
Це — доктори і кандидати наук,
молоді, середнього віку і вже
в роках викладачі, асистенти,
методисти, фахівці, ті, хто
щедро ділиться з юнню знан�
нями, вміннями і досвідом. Тож
свято — прояв суспільної уваги
до людей чи не найпотрібнішої
на Землі професії.

На святі було сказано чимало
гарних слів на адресу освітян.
Започаткував їх проректор
університету П. В. Фесюк. Не
обійшлося без нагород. Голова
профкому університету Г. Ф. Ні�
куліна за доброю традицією
вручила кращим працівникам
навчального закладу премії і
подяки. Цього року кращими

освітянами визнано першого
проректора університету
Л. Ф. Романенко, директора
Інституту філології та масових
комунікацій Н. В. Барну,
О. В. Шевченко (Інститут права
та суспільних відносин),
В. Г. Кириленко (Інститут соціа�
льних технологій), Г. Т. Князюка
та Т. І. Ярошовець (Інститут
філології і масових комуні�
кацій), А. І. Юліну, В. М. Черед�
ника та О. І. Заблоцьку (Інже�
нерно�технологічний інститут),
Л. М. Михайленко (Інститут
комп’ютерних технологій),
Н. С. Ковальчук (Інститут еко�
номіки та менеджменту),
В. О. Мовчан (факультет біоме�
дичних технологій), директора
коледжу «Освіта» С. І. Смоляно�
ву, радника Президента універ�
ситету К. О. Кольченко, сурдо�
перекладача Я. Ю. Шаповало�
ву, начальника відділу експлуа�
тації університського комплексу
А. М. Колошу.

Київська міська організація
профспілки працівників освіти і
науки України теж відзначила
наших освітян. На святі отрима�
ли грамоти Л. В. Рудюк (Інститут
економіки та менеджменту),
С. С. Забара, Г. І. Батрак (Інсти�
тут комп’ютерних технологій) і
О. Б. Любенок (Інженерно�тех�
нологічний інститут).

Оголошено подяки завідую�
чому кафедрою Інституту права
і суспільних відносин Л. А. Те�

рещенку, завідуючому лабора�
торією Інституту комп’ютерних
технологій Г. І. Батраку, дирек�
тору бібліотеки навчального
закладу Н. П. Колесниковій та
члену профкому університету
А. Ю. Дредітову.

Пам’ятним стало освітянське
свято і для багатьох студентів.
Зокрема, поповнився загін Пре�
зидентських стипендіатів. Ними
стали другокурсниця Наталія
Драган (Інститут права та сус�
пільних відносин), третьокурс�
ники Сергій Білань (із цього ж
інституту), Вікторія Рибалка
(Інститут філології та масових
комунікацій), Павло Боженко
(Інженерно�технологічний
інститут), Марія Овдієнко
(Інститут економіки та менедж�
менту), четвертокурсники Ганна
Прокопчук (Інститут економіки
та менеджменту), Денис Нау�
мець (Інститут соціальних тех�
нологій), п’ятикурсники Антон
Романов та Ігор Сєдов (Інститут
комп’ютерних технологій) і
Олександр Тарасов (факультет
біомедичних технологій).

Були названі кращі акаде�
мічні групи (по кожному інсти�
туту та факультету). А кращою із
кращих уперше стала група ка�
федри автомобільного транс�
порту Інженерно�технологічно�
го інституту. Звання кращого
підрозділу базової структури
університету за підсумками
навчально�виховної роботи ІІ

семестру 2010/2011 навчально�
го року виборов факультет
біомедичних технологій.

Не залишились без нагород
й інші підрозділи університету.
Вони стали кращими за окре�
мими номінаціями.

Свято завершилося цікавими
конкурсами. Студенти могли
побачити — дехто не вперше —
які талановиті їхні наставники!
Вони співали, декламували.
Тож отримали чимало схваль�
них оплесків проректори
університету О. П. Коляда і
П. П. Поліщук, завідуючий ка�
федрою Інституту комп’ютер�
них технологій В. П. Зенцев,
начальник наукової частини
Г. Ф. Нікуліна, помічник Прези�
дента університету О. С. Криво�
носов, молодий викладач
Р. В. Іщенко. За традицією бага�
тьом викладачам, окремим
працівникам навчального зак�
ладу студенти вручили жар�
тівливі відзнаки. Назву кілька із
них: «Найвидатніший програ�
міст», «Літописець університе�
ту», «Міс Елегантність», «Міс
Доброта», «Берегиня факульте�
ту» та чимало інших.

Хотів би відзначити впевне�
них і симпатичних ведучих:
випускницю університету Ніну
Гаєвську та другокурсника
Інституту правознавства і сус�
пільних відносин Віталія Сидо�
ренка. Гарно співала на від�
критті свята другокурсниця
Інституту філології та масових
комунікацій Євгенія Бородіна.

Анатолій УРБАН

Свята Привітали освітян

Світ твоїх захоплень Там, де гори, полонини
Я вперше піднявся на Говер�

лу восени минулого року. На
жаль, погода була не з кращих.
Туман утруднював сходження,
певною мірою нівелював не�
повторну красу Карпат. І все ж
загальне враження від побаче�
ного було чудовим і пам’ятним.

Минув рік, і я знову отримав
змогу побувати в Карпатах. Бо
дізнався, що формується група
з числа студентів різних інсти�
тутів університету для поїздки в
Прикарпаття. Програма перед�
бачала сходження на Говерлу і
відвідини Львова. Тому без
тривалих роздумів записався
до екскурсійної групи.

І ось знову поїзд із Києва до
Івано�Франківська. А далі
електричкою в Яремчу. Звідти

пішки пройшли кілька кіло�
метрів до туристичної бази. По
дорозі познайомилися із чудо�
вою прикарпатською приро�
дою, зокрема зі скелями Дов�
буша.

А вже наступного ранку по�
чалося головне дійство, заради
чого і приїхали ми у Прикарпат�
тя. Наша група в кількості 30
осіб пішки дібралась до
підніжжя гори — 10 кілометрів —
і почала сходження на Говерлу.

Погода була, як на замовлен�
ня, — сонячно, тепло. Всі ми, не
поспішаючи, йшли добре втоп�
таними стежками. До речі, ро�
били це разом із групою викла�
дачів та працівників Вінницько�
го інституту, який є одним із
найбільших територіально від�

окремлених підрозділів нашого
університету.

Йшли всі ми дружно і впевне�
но. Ніхто не відставав — ні
досвідчені туристи, ні новачки.
Але встигали помилуватись
смереками і стрімкими ске�
лями.

І ось омріяна вершина. Ніхто
не приховував позитивних
емоцій. Радісні вигуки, веселі
пісні, фотографування. Марш�
рут, який ми обрали, був
найкоротшим, але й складним.
Усе сходження зайняло п’ять
годин.

Після відпочинку спускатись
було, звичайно, легше. Відпо�
чивши, причому активно
(зокрема, знайшлись сили і для
вечірнього футболу), ми під

ранок подалися до Львова. І
знову найкращі враження про
це древнє і славне місто.

Я не знаю, як швидко мені
знову вдасться побувати в
Прикарпатті, піднятись на Го�
верлу. Але, як буде змога,
обов’язково скористаюсь нею.
Для мене тут приклад —
начальник відділу виховної
роботи Вікторія Андріївна
Дика, котра вже 20 (двадцять)
разів піднімалась на Говерлу.
А її син — шестирічний Ярик —
зробив це вперше, причому
успішно.

Станіслав МАКАРЕНКО,
студент ІІ курсу Інституту

економіки та менеджменту
(спеціальність «Фінанси»)
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Минув рік, як В'ячеслав Ва�
сильович Поліновський був
призначений на посаду дирек�
тора Інституту комп'ютерних
технологій Університету «Ук�
раїна» Йому всього 33 роки,
але він відбувся як учений, за�
галом досяг багато чого.

— В’ячеславе Васильовичу!

Досить часто в сучасних за�

собах масової інформації

задають питання про якість

вітчизняної освіти, про якість

надаваних навчальних пос�

луг, про рівень підготовки су�

часної молоді… Як ці завдан�

ня вирішуєте Ви?

— Варто зазначити, що якість
надання освітніх послуг особис�
то для мене це проблема, ні
краще сказати Завдання номер
Один, тобто завдання з великої
літери! А особливо це стосуєть�
ся ІТ�освіти!

— Чому саме її?

— Перед ІТ�освітою постають
два суперечливі завдання:
надавати фундаментальні (ака�
демічні знання) і потужні прак�
тичні навички (професійну
підготовку). Ось вам і дуалізм.

При цьому варто зазначити,
що фундаментальні знання
надають змогу осмислити
проблему, поставити завдання
і намітити шляхи їх вирішення.
Водночас, практичні навички
надають знання про інструмен�
тарії, завдяки яким можна
вирішити певні завдання. Тобто
одне без іншого існувати може,
але ефективність таких знань
суттєво знижується. І знову
дуалізм.

До того ж, постає ще одна
проблема: знання про інстру�
ментарії зростають значно
швидше, ніж фундаментальні
знання, при цьому вони
містять, як корисні, а саме для
чого потрібен цей інструмент,
так і не дуже корисні — як ко�
ристуватися цим інструментом і
яка послідовність дій необхідна
для розв’язання того чи іншого
завдання.

Очевидним є те, що чим
складніші завдання повинен
вирішувати інструментарій, тим
більше часу необхідно витрати�
ти для його засвоєння, в тому
числі і на засвоєння не дуже
корисних знань. Вирішення цих
проблем є дуже актуальним, і
про це свідчать фундамен�

тальні та прикладні розробки:
data mining, онтологічні та
семантичні системи, функціо�
нальні мови програмування,
спеціалізовані операційні систе�
ми тощо. І це ще тільки початок.
Водночас, для сучасної освіти
рішення потрібні вже зараз, бо
студенти і більшість робото�
давців вимагають від вищої
освіти надання умов для вив�
чення інструментарію, при цьо�
му чим більшу кількість, тим
краще. До того ж, стає очевид�
ним, що такі знання апріорі є
нескінченними, дуже бурхли�
вими та швидкозмінними.

Одним із шляхів вирішення
цього питання, яке в свою чергу
є основою якісної освіти, є ґрун�
товний вибір певного інстру�
ментарію для поглибленого
вивчення і нанизування всіх
фундаментальних дисциплін
саме на ці інструментарії.

Вибір інструментарію варто
здійснювати: з урахуванням
потреб і побажань замовників;
урахуванням актуальності рин�
ку праці; рекомендацій екс�
пертів; стратегій розвитку
країни, регіону, університету
тощо.

Ще одним варіантом є таке
надання знань, щоб ознайоми�
ти студентів із фундаменталь�
ними завданнями та надати їм
декілька можливих алгоритмів
(шляхів) розв'язання цих зав�
дань, а також запропонувати
знайти найкращі інструментарії

для цього. Такий шлях є вже
більш складним (кадри, знан�
ня, вмотивованість, тощо), ніж
попередній, але водночас цей
шлях, на мою думку, більш дос�
тойний завдань вищої освіти.

— Зрозуміло. В той же час,

я знаю, що рівень підготовки

сучасної молоді також до�

сить часто викликає нарікан�

ня. Як Ви вирішуєте це склад�

не завдання?

— Варто розуміти, що якість
освіти (як і будь�яка система)

не може включати в себе
тільки один «блок» на�
дання освіти, повинен
бути як мінімум ще і
«приймач» цієї освіти,
тож деякі завдання не�
обхідно ставити, вихо�
дячи із урахування рівня
контингенту.

Так, наприклад, про�
аналізувавши причини
академічної заборгова�
ності, можна стверджу�
вати, що до цього
призвели пропуски за�
нять, слабка шкільна
підготовка студентів,
мала мотивація студен�
тів та складність ма�
теріалу, що викладаєть�
ся. Ось вам і завдання на
майбутнє, бо без їх
вирішення казати про
системний підхід до

якості освіти буде вже
складніше.

Заходи, що вживаються в на�
шому інституті для допомоги
студентам ліквідувати акаде�
мічну заборгованість: бесіди зі
студентами; бесіди з батьками
студентів (телефоном та безпо�
середньо); розсилка листів із
попередженням (з повідомлен�
ням про вручення); проведення
консультацій; рекомендація
прослуховування повторного
курсу. І це приносить свої ре�
зультати.

Голови Державної екзаме�
наційної комісії академік НАН
України Т. К. Вінцюк та академік
НАН України О. В. Палагін дали
позитивні відгуки про рівень
дипломних робіт дипломантів
ІКТ.

Варто відмітити окремо ма�
гістерські роботи: Юрія Шевчу�

ка, Олександра Янковського,
Сергія Іванова, Сергія Бонда�
ренка, Наталії Цупрікової, Оле�
ни Мамуні.

Списки кращих студентів тра�
диційно розміщують на інфор�
маційній дошці біля деканату
Інституту.

В цьому році не один (як
торік), а двоє студентів ІКТ
отримали стипендію Президен�
та Університету «Україна»
П. М. Таланчука.

В той же час слід зауважити,
що були і слабкі дипломні
роботи, що, безумовно, є не�
доліком у роботі керівників і
кафедр у цілому. Але їх не так
багато, про що свідчать високі
проценти абсолютної та якісної
успішності випускників ІКТ.

— Що ще робиться для

підвищення якості освіти в

Інституті?

— Були оформлені всі не�
обхідні документи та отримана
ліцензія для підготовки молод�
ших спеціалістів за напрямом
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем та ме�
реж» та 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення»

— А як це стосується якості

освіти?

— Справа в тому, і це вже до�
ведено багаторічним досвідом
роботи з випускниками
коледжів, що мають освітньо�
кваліфікаційний рівень молод�
ший спеціаліст, що таким сту�
дентам навчатися легше,бо
вони вже мають базову
ІТ�освіту. Водночас, випускники
ВНЗ І�ІІ рівня акредитації інколи
мають не дуже високі знання із
фундаментальних дисциплін.
Саме тому відкриття спеціаль�
ностей із підготовки молодших
спеціалістів при ВНЗ ІІІ�го та
IV�го рівнів акредитації може
покращити якість підготовки
майбутніх фахівців. А інколи
і зберегти їм час, витрачений на
навчання (зменшується ака�
демічна різниця, не треба
витрачати час на прослухову�
вання додаткових курсів тощо).

Тому моє особисте побажан�
ня випускникам 9�х класів:
якщо ви вже визначились з пи�
танням, ким ви хочете стати,
подумайте: може варто припи�

Твої люди, університете Слово 
ділом  славиться
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няти «загальне» навчання та
переходити на спеціалізоване?

— Добре, дякую. Продов�

жимо?

— В ІКТ формується елект�
ронна бібліотека власних конс�
пектів лекцій, методичних
вказівок із виконання лабора�
торних та практичних робіт та
інших навчальних матеріалів із
комп'ютерних технологій.

Крім того, постійно оновлю�
ються та готуються відеолекції
за напрямком «Комп'ютерні
технології».

Майже всі викладачі вико�
ристовують мультимедіа�слай�
ди, інтерактивні дошки, відео.

Складовою частиною дип�
ломних робіт є обов’язкова
презентація роботи засобами
комп'ютерної техніки.

Інститутом комп’ютерних тех�
нологій в 2010�2011 н. р. була
проведена робота з акредитації
спеціальностей «Комп’ютерно�
екологічний та економічний
моніторинг», «Комп’ютерні сис�
теми та мережі» та «Програмне
забезпечення автоматизованих
систем» освітньо�кваліфікацій�
ного рівня «спеціаліст». Акреди�
тацію було успішно пройдено.

— В яких заходах Інститут

комп'ютерних технологій

бере участь з метою акту�

алізації своїх знань та

обміну досвідом?

— Відповім Вам стисло. Це —
участь у Дев’ятнадцятій Міжна�
родній виставці «Освіта та
кар’єра — 2011», презентація ІКТ
та УУ перед міністром освіти та
науки України Д. В. Табачни�
ком; участь у Виставці спеціа�
лізованого обладнання та тех�
нологій «Наука — виробництву»
2011, презентація комп’ютерних
розробок Університету «Ук�
раїна» перед президентом НАН
України, академіком Б. Є. Пато�
ном; презентація комп’ютерних
розробок Університету «Ук�
раїна» перед представниками
16 посольств різних країн в Ук�
раїні; участь у нараді дирек�
торів шкіл та Святошинським
управлінням освіти; участь у на�
раді директорів шкіл та Обухів�
ської адміністрації Київської
області; участь студентів ІКТ у
Всеукраїнській студентській
олімпіаді 2010/2011 навчально�
го року, м. Запоріжжя; участь
студентів та аспірантів ІКТ у Все�
українському ІТ фестивалі
«de:coded», м. Львів 6�8 травня
2011 року; проведено зустріч із

представниками в Україні відо�
мих ІТ�виробників з метою пок�
ращення якості навчання в ІКТ
та створення привабливих умов
для вступників.

— Дуже вагомий перелік.

— Насправді багато з того, що
я планував, ще не зроблено…
Все ж хотілося доповнити
перелік зробленого: у нас є
домовленість із представницт�
вом D�Link про участь в їх нав�
чальних семінарах. Infopulse —
попередньо погодилась акту�
алізувати навчальні та робочі
програми з оглядом на прак�
тичні заняття та покращити
рівень якості навчання шляхом
проведення безкоштовних
семінарів. Microsoft — ІКТ за�
реєстровано на сайті Microsoft,
і тепер ми можемо використо�
вувати деякі їх продукти та бра�
ти участь у навчальних програ�
мах. У подальшому планується
створити ІТ Академію Microsoft
при ІКТ (це дуже престижно).
ІВМ офіційно включила наш
університет до переліку універ�
ситетів, з якими вона працює, і
тепер ми можемо використову�
вати деякі їх продукти (в тому
числі апаратні) при навчанні
безкоштовно. Крім того, ми
матимемо доступ до їх на�
вчальних матеріалів.

— А як справи з проведен�

ням підсумкового контролю

знань із комп'ютерних дис�

циплін?

— Інститут постійно працює
над удосконаленням системи
проведення підсумкового конт�
ролю знань із комп’ютерних
дисциплін у формі екзаменів та
заліків, використовуючи при
цьому як традиційну усну (за
білетами), так і тестову системи
контролю.

Зокрема, були розроблені
багаторівневі тести для визна�
чення комп'ютерної обізнаності
персоналу, що дозволить виз�
начити рівень комп’ютерних
знань за такими категоріями —
«повний нуль», початківець,
користувач, спеціаліст певного
профілю.

— А як справи з науково�

дослідною роботою в інсти�

туті?

— Торік відкрито спеціалізо�
вану вчену раду К 26.139.03
з правом прийняття до розгля�
ду та проведення захистів
дисертацій на здобуття науко�
вого ступеня кандидата тех�
нічних наук за спеціальностями:

05.13.05 — комп’ютерні системи
та компоненти, 05.05.03 —
математичне та програмне за�
безпечення обчислювальних
машин та систем.

Крім того, за спеціальністю
«05.13.05 — комп’ютерні систе�
ми та компоненти» навчається
12 аспірантів.

Упродовж цього навчально�
го року викладачі кафедр бра�
ли участь у виконанні науково�
дослідних робіт, за результата�
ми яких було опубліковано
близько 30 статей у фахових
виданнях та 32 тези праць на
науково�практичних конфе�
ренціях. Отримано 2 патенти,
один з яких є міжнародним.

Проведено V та VI Всеук�
раїнську науково�практичну
конференцію «Комп’ютерні тех�
нології: наука і освіта» в Івано�
Франківську та Миколаєві. За
матеріалами цих конференцій
підготовлено та випущено
збірники тез.

Видано збірник статей
«Вісник Університету «Україна»
(серія «нформатика, обчислю�
вальна техніка та кібернети�
ка»), готується матеріал до
наступного збірника, у найб�
лижчий час збірник буде пода�
но до видання. Після цього його
буде подано для реєстрації
у ВАКу, як фахове видання, що
впливово покращить якість
студентських наукових дос�
ліджень.

— А що, на Вашу думку, ще

не зроблено або зроблено

недостатньо?

— Це — мій біль, це біль всьо�
го професорсько�викладацько�
го складу ІКТ — погане виконан�
ня ліцензійного плану.

Але варто зазначити, що за
кількістю заяв на перший курс
ІКТ розділив перше місце
(серед недержавних ВНЗ) в
Києві лише з ПВНЗ «Європейсь�
кий університет» — кожний
набрав однакову кількість заяв
на денну форму навчання.

— Як людина принципова,

самокритична, які завдання

Ви ставите перед собою і

співробітниками ІКТ? Яка

стратегія розвитку інституту?

— Це — проаналізувати під�
сумки прийому вступників на
перший та старші курси у 2011 р.,
вивчити причини невиконання
ліцензованих обсягів, вибрати
найбільш ефективні заходи
профорієнтаційної роботи за
попередній період та накресли�

ти заходи з профорієнтаційної
роботи для успішного набору
на 2012�2013 н.р. Проаналізува�
ти причини випадків, коли
студенти після закінчення на�
вчання на рівні «бакалавр» не
продовжують контракти для
навчання на старших курсах
(«магістр» та «спеціаліст») і за�
пропонувати заходи вирішення
цієї проблеми. Покращити існу�
ючі (у зв'язку зі зміною галузе�
вих стандартів) та налагодити
нові зв'язки з ВНЗ І�ІІ рівня акре�
дитації, розробити спільно
з ними інтегровані навчальні
плани з метою набору їх випу�
скників на старші курси, у тому
числі за програмою експери�
менту. Розробити план заходів
щодо підвищення рівня викла�
дання та поліпшення якості
знань студентів, при цьому
прийняти до уваги рекомен�
дації всесвітніх організацій
АСМ та ІЕЕЕ.

Здійснити необхідні органі�
заційні та практичні заходи
щодо забезпечення підрозділів
висококваліфікованим профе�
сорсько�викладацьким скла�
дом у відповідності до ліцензій�
них вимог, затверджених нака�
зом Міністерства освіти і науки
України.

Розширити спектр додатко�
вих освітніх послуг кафедр
Інституту в цілому (ІТ�послуги,
курсове навчання, освітні пос�
луги понад обсяги, встановлені
навчальними планами та прог�
рамами, лекторії, тренінги
тощо).

Здійснити повторну акреди�
тацію за напрямками «Ком�
п’ютерні науки», «Комп’ютерна
інженерія» та «Програмна інже�
нерія» за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем «бакалавр».

Здійснити повторну акреди�
тацію за напрямками «Ком�
п’ютерно�екологічний та еконо�
мічний моніторинг», «Комп’ю�
терні системи та мережі» та
«Програмне забезпечення ав�
томатизованих систем» за
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и м
рівнем «магістр».

Проаналізувати ринок освіт�
ніх послуг регіону та визначити
спеціальності для підготовки
до ліцензування. В першу чергу
це: «Прикладна математика»,
«Обслуговування програмних
систем і комплексів» та
«Обслуговування інтелектуаль�

(Закінчення на 12 стор.)
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них інтегрованих систем» на
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и й
рівень «молодший спеціаліст»,
а також «Прикладна математи�
ка», «Автоматизація та ком�
п’ютерно�інтегровані техноло�
гії» та «Геоінформатика» на
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и й
рівень «бакалавр».

Розробити на 2011�2012 н. р.
план підвищення педагогічної
кваліфікації науково�педагогіч�
них працівників.

Розробити багаторівневі тес�
ти та запровадити роботу з
підвищення кваліфікації викла�
дачів із застосування у навчаль�

ному процесі новітніх інфор�
маційних технологій.

Забезпечити функціонування
загальноінститутського елект�
ронного банку навчально�
методичних матеріалів у текс�
товому, графічному та мульти�
медіаформаті.

Інтенсифікувати роботу СНТ
та СНВП при кожній кафедрі.

Встановити партнерські
зв’язки з науковими закладами
або іншими організаціями з
метою організації наукової
співпраці та участі у виконанні

наукових проектів або грантів.
Постійно оновлювати інфор�

мацію щодо діяльності кафедр
та Інституту для розміщення на
офіційному сайті Університету.

Вжити заходів щодо модер�
нізації навчально�матеріальної
бази лабораторій ІКТ з метою
підвищення якості навчання та
створення умов для інтегровано�
го навчання студентів з обмеже�
ними фізичними можливостями.

Випустити чергову збірку
наукових праць Інституту ком�
п’ютерних технологій «Інфор�

(Початок на 10 стор.)

Нещодавно в університет�
ському видавництві вийшла
поетична збірка Альони Заг�
ребельної «Захоплено дивлю�
ся в твої очі». Студентка�заоч�
ниця підготувала до друку
понад 80 віршів. Деякі з них
були опубліковані в різних
газетах, але більшість авторка
вперше запропонувала своїм
читачам.

Альона Загребельна прийш�
ла в поезію ще школяркою. Ро�
дом дівчина із Миронівки
Київської області. Тож не ви�
падково, що саме в районній
газеті «Миронівський край»
були опубліковані перші вірші
Альони. Юна поетеса брала
участь у різних творчих конкур�
сах, виборювала в них високі
місця. Крім віршів, читацькому
загалу пропонувала різні за�
мальовки, образки.

Ставши студенткою нашого
університету, А. Загребельна
опублікувала кілька віршів і
замальовку в газеті навчально�
го закладу. Поетична збірка
студентки — щира та образна
розповідь про мрії і сподівання

молодої дівчини. Кілька віршів
присвячено патріотичній тема�
тиці. Дівчина переживає, чи все
гарно буде в нашій країні, як
швидко ми подолаємо негараз�
ди, утвердимо свою неза�
лежність.

Чільне місце в книжечці зай�
має інтимна лірика. Поетеса
впевнена, що кожна людина
створена для щастя. От тільки
його нерідко доводиться вист�
раждати, пройти до нього
через випробування, а інколи
через розчарування і зневіру.
І все ж оптимістичні настрої
переважають («Захоплено див�
люся в твої очі», «Ти — любов
моя колишня» та інші).

Віриться, що попереду в
Альони Загребельної ще більші
поетичні звершення. Тільки
потрібно розширювати темати�
ку своєї творчості, бути вимог�
ливішою до кожного слова,
не задовольнятись першим�
ліпшим із них. І тоді з’являться
нові, ще досконаліші вірші, які
привернуть увагу читачів.

Віктор ТЕРЕЩУК

— Невдаха ти! — так жінка 
заявила,

Як вкотре  з чоловіком 
посварилась.

— Роботу втратив, іншу не
шукаєш,

Газети на дивані лиш читаєш.
На всю сім’ю я маю готувати,
Вночі тобі повинна

догоджати.

Невдахою ти хочеш вік
прожить,

То скільки буду я це все
терпіть?

— Який невдаха я? — він їй
відповідає, — 

Все, що потрібно у житті, 
я маю.

АнатолІй УРБАН

матика, обчислювальна техніка
та кібернетика» та затвердити її
в ВАКу як фахове видання.

Відкрити при Інституті ком�
п’ютерних технологій Microsoft
IT Academy та академію Cisco.

Провести в Інституті ком�
п’ютерних технологій науково�
практичну конференцію, прис�
вячену сучасним ІТ�техно�
логіям.

Інтерв’ю взяв професор
Інституту філології та масових

комунікацій університету
Ігор КОНВІСЕР

Пісенний настрій

Слово ділом славиться

Дуже сонячна поезія

З народного гумору

«Який невдаха я?»


