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В нашому університеті осві�
тянське свято завжди гуртує
багатьох студентів, викладачів,
загалом усіх працівників на�
вчального закладу. 29 вересня
вони зійшлися в одній із
найбільших аудиторій універ�
ситету.

Свято перетворилося на за�
хоплююче та дуже емоційне
дійство, в якому іменинниками
були викладачі, загалом усі
працівники навчального закла�
ду, котрі навчають і виховують
юнь, дають їй путівку у трудове
життя.

Ведучі свята третьокурсники
Анастасія Жоган і Анатолій Ла�
зунов розповіли про те, яким за
майже чотирнадцять років став
університет, як він утверджуєть�
ся в українському освітньому
просторі. Слова вдячності лю�
дям, котрі обрали нелегку педа�
гогічну роботу і сповна відда�
ються їй, сприймались усім за�
лом із розумінням. Адже їх
освітяни заслужили. Назива�
лись прізвища і посади багатьох
викладачів, методистів, фа�
хівців, керівників окремих
відділів та підрозділів, котрі
роблять значний внесок у підго�
товку конкурентоздатних на
ринку праці фахівців. Логічним
продовженням такого визнання
й оцінки праці наставників
молоді став виступ голови
профкому університету Г. Ф. Ні�
куліної. Вона назвала прізвища
кращих із кращих наставників
студентської молоді, вручила
відповідні грамоти.

перекладач�дактилолог універ�
ситету С. Б. Смєхова і старший
викладач кафедри соціальної
безпеки А. О. Тропіна.

Групу працівників універси�
тету нагороджено грамотами та
подяками міської організації
профспілки працівників освіти і
науки України.

За доброю традицією назвали
своїх кращих наставників і сту�
денти. Причому вручили не ли�
ше посвідчення за різними
номінаціями, а й скромні пода�
рунки. А номінації були різни�
ми: жартівливими й дуже
серйозними. Назву лише деякі з
них. Це – «Відданість універси�

тету», «Міс факультет», «Бере�
гиня кафедри».

Свято закінчилось гарним і
змістовним виступом настав�
ників молоді. Викладачі, пра�
цівники університету показали
добрі знання пісенної творчості,
здебільшого популярної, кра�
сиво співали і навіть танцювали.
Студенти в черговий раз, і
більшість не вперше, перекона�
лись: їх навчають, виховують
цікаві, розумні й талановиті
особистості. Освітяни за покли�
канням і відповідальним став�
ленням до своєї справи.

Анатолій УРБАН

Зокрема, грамотами і грошо�
вими преміями відзначені кан�
дидат медичних наук, доцент
кафедри фізичного виховання
Л. В. Адирхаєва, провідний фа�
хівець відділу навчально�ви�
ховної роботи Інституту філо�
логії та масових комунікацій
Л. Л. Борецька, кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри
технології харчування Інженер�
но�технологічного інституту
Г. А. Бублик, директор Центру
художньої творчості універси�
тету Н. В. Гаврилюк, кандидат
історичних наук, доцент кафед�
ри теорії історії, держави і пра�
ва Інституту права і суспільних
відносин А. М. Іваненко, поміч�
ник Президента університету
О. С. Кривоносов, кандидат
сільськогосподарських наук,
заступник декана факультету
біомедичних технологій Н. А. Іл�
люк, заступник директора
Інституту соціальних технологій
Г. В. Іваннікова, завідувачка
науково�навчальної лабора�
торії комп'ютерних систем
Інституту комп'ютерних техно�
логій Л. М. Михайленко, стар�
ший викладач кафедри хімії та
новітніх хімічних технологій
Інженерно�технолог ічного
інституту Т. Ф. Лукашенко, кан�
дидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного, госпо�
дарського та кримінального
права Інституту права та
суспільних відносин В. П. Сер�
дюк, старший викладач кафед�
ри фінансів Інституту економіки
та менеджменту Л. В. Рудюк,

НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТУ — 14 РОКІВ!

ПРИВІТАЛИ ОСВІТЯНСвята

Науково�практична конференція
21–22 листопада ц.р. в нашому університеті відбулась 

ХІІ міжнародна науково�практична конференція «Актуальні про�
блеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації Конференції ООН про права
інвалідів».

На пленарному засіданні виступили Президент університету
П. М. ТАЛАНЧУК, народний депутат України, голова Комітету
Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів В. М. СУШКЕВИЧ, заступник директора Фонду
соціального захисту інвалідів К. С. МОВЧАН, професор
Шауляйського університету (Литва) І. БАРАНАУСКІЄНЕ, декан
факультету соціології та психології Московського державного
гуманітарно�економічного інституту О. О. ОВСЯНІКОВА і стар�
ший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України С. В. ЛИТОВЧЕНКО.

Учасники конференції працювали у семи секціях, де заслухали
та обговорили чимало доповідей, повідомлень стосовно
навчання і виховання молоді з особливими потребами.

Відбулось також нагородження переможців конкурсів студент�
ських наукових робіт.



Сьогодні моїй alma mater 14
років. Мені дуже і дуже
приємно в цю мить усвідомлю�
вати, що мені зараз 26 років і із
них 10 я іду по життю з Універ�
ситетом «Україна». Точніше
спочатку вчив і виховував мене
дружний, мудрий та великий
педагогічний колектив, а зараз

я в ньому працюю. 
Із завмиранням сер�

ця я згадую 2002 рік,
той день, коли разом
із батьками я відвідав
День відкритих две�
рей. Університет «Ук�
раїна» і викладачі
відчинили двері сво�
го доброго теплого
серця для мене. Цьо�
го дня я дізнався про
Відкритий міжнарод�
ний університет роз�
витку людини «Ук�
раїна» та познайо�
мився з ним. 

Рішення про обран�
ня моєї вищої школи
прийшло само собою,
і воно на сімейній на�
раді довго не обгово�
рювалося та після
прийняття не оспорю�

валося нами.
Потім були підготовчі курси.

Із радістю згадую, як отримував
1 вересня 2003 року свій пер�
ший серйозний документ в
університеті – студентський
квиток, потім залікову книжку.
Як я хвилювався, ступаючи на
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Terra incognita (невідому зем�
лю), не знаючи, що мене чекає
далі. А чекали мене справжні
педагоги з великої літери, вчені
– юристи. Я вдячний долі за те,
що протягом навчання, а потім
роботи в університеті позна�
йомився із Н. В. Сухицькою,
О. Г. Мурашиним, В. В. Галунь�
ком, В. І. Лебеденком, В. П. Сер�
дюком та ін.

У 2006 році я отримав свою
першу серйозну нагороду –
стипендію президента Відкри�
того міжнародного університе�
ту розвитку людини «Україна»,
наручний годинник – подару�
нок президента Університету
«Україна» П. М. Таланчука за
відмінне навчання, наукову
діяльність та участь у загально�
університетських заходах.

Приємно згадати написання
та захист магістерської роботи.
А вручення диплома магістра
права з відзнакою у 2009 році –
найщасливіша мить у моєму
житті. Відразу після захисту
диплома я вирішив стати вик�
ладачем і займатися наукою.

Оглядаючись назад, дуже
приємно усвідомити, що нашо�

му Університету «Україна»
14 років, а я в ньому працюю
четвертий рік асистентом
кафедри цивільного, госпо�
дарського та кримінального
права.

Радісно дивитися нашим сту�
дентам у очі. Очі студентів
жадібні до знань, і вони пала�
ють бажанням пізнати нове.
Я завжди намагаюсь допомогти
студенту у написанні перших
тез на наукову конференцію.
Адже і я колись робив перші
кроки у науку, спираючись на
турботливу руку наукового
керівника.

Сьогодні я – викладач, на�
вчаюсь уже в аспірантурі, за�
вершую дисертацію під турбот�
ливим керівництвом кандидата
юридичних наук, доцента Оле�
ни Іванівни Логвиненко. Спо�
діваюся, що і в подальшому
моя доля буде пов'язана з на�
шим (моїм) університетом.

Станіслав ДОЛГИЙ,
магістр права, 

асистент кафедри
цивільного, господарського

та кримінального права

Це — мій університет ПУТІВКА В ЖИТТЯ

Все найкраще 

Сьогодні нашій державі не�
обхідні розумні, ініціативні,
творчі, здатні самостійно і неза�
лежно мислити фахівці різних
рівнів. Велику місію становлен�
ня молодого громадянина як
особистості та фахівця із
сумлінням і гідністю виконує пе�
дагогічний колектив коледжу
«Освіта».

Коледж як структурний під�
розділ Університету «Україна»
дозволяє заздалегідь профе�
сійно орієнтувати учнівську мо�
лодь, надати їй початкову вищу
освіту за освітньо�кваліфіка�
ційним рівнем «молодший
спеціаліст». 

Визначальною структурою
спеціальностей, за якими у нас
організовується навчання, є
аналоги базових спеціальнос�
тей університету.

У 2012/2013 навчальному
році в коледжі «Освіта» ор�
ганізовано навчально�вихов�
ний процес для 918 студентів за
12�ма спеціальностями. У

порівнянні із 2009/2010 на�
вчальним роком, коли розпо�
чав свою діяльність коледж,
у 7,5 разу збільшився контин�
гент студентів. У 2,5 разу зріс
спектр спеціальностей, що дало
можливість суттєво збільшити
набір студентів, які мають
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и й
рівень кваліфікованого робіт�
ника. 95 студентів навчаються
за скороченим терміном, здо�
буваючи спеціальності:

5.07010602 «Обслуговуван&
ня та ремонт автомобілів і
двигунів»;

5.05010201 «Обслуговуван&
ня комп'ютерних систем та
мереж»;

5.05010301 «Розробка про&
грамного забезпечення»;

5.05170101 «Виробництво
харчової продукції». 

308 студентів І�ІІ курсів одно�
часно здобувають повну за�
гальну середню освіту та
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и й
рівень молодшого спеціаліста.

У коледжі створено всі умо�
ви, щоб не лише виховати і
підготувати майбутніх про�
фесіоналів для різних галузей
діяльності, а й виховати творчі
особистості. Майбутні бізнес�
мени, юристи, економісти,
програмісти мають змогу пе�
ревірити свої лідерські якості,
пройти загартування студент�
ством.

Талановита молодь коле�
джу – активна учасниця загаль�
ноуніверситетських заходів.
Команда коледжу у 2011 році
стала призером конкурсу «Еру�
дит».  За результатами ІІ семе�
стру 2011/2012 н.р. присуджено
стипендії Президента Універси�
тету «Україна» студентам ко�
леджу Данилу Зябліцеву,
Світлані Мироненко.

Та особлива атмосфера, яку
створюють усі, хто працює та
навчається в коледжі «Освіта»,
спонукає до творення добра,
реалізації всіх позитивних по�
чинань сьогодення.

У чому секрет успіху?
Все починається з любові до

кожного студента і до його
внутрішнього світу. Адже все
наше життя рухається завдяки
цьому високому почуттю.

Наші вихованці – повноцінні і
активні учасники всіх абсолют�
но свят і масових заходів, що
проводяться в університеті. Це,
поряд із сучасними формами
навчання, швидше адаптує
юнаків і дівчат до студентського
життя, зріднює їх із вишем,
переконує їх у правильності
вибору.

І дуже відрадно та приємно,
що керівництво нашого на�
вчального закладу III –IV рівня
акредитації, що дає змогу отри�
мувати всім без винятку випу�
скникам дипломи державного
зразка, приділяє постійну увагу
коледжу, вважаючи його своїм
повноправним підрозділом. 

Світлана СМОЛЯНОВА,
директор коледжу «Освіта»

У підрозділах університету

починається з любові до студентів



Закінчилася цьогорічна
вступна кампанія студентів
до вищих навчальних зак&
ладів, яка показала ту ж саму
картину, що спостерігалася
впродовж останніх років.
Навчальні заклади, які мають
державне замовлення, отри&
мали студентів, а вищі нав&
чальні заклади, які не мають
державного замовлення,
знову «підібрали» студентів,
які не пройшли на навчання
за державним замовленням.
Чи справедливо це? 

Питання риторичне, але
відповідь на нього є і сто&
сується функціонування ме&
ханізмів формування дер&
жавного замовлення. І, якщо
воно надається, то повинно
реалізуватися на високому
рівні, і від цього повинна бути
відповідна віддача. Чи задо&
вольняє цим вимогам діюча
система? Мабуть, кожна із
зацікавлених осіб надасть
відповідь – потрібні зміни. 

Слово МНИХУ Миколі Во&
лодимировичу, доктору еко�
номічних наук, професору, ди�
ректору Інституту економіки та
менеджменту Університету «Ук�
раїна»:

«Освітня політика є найваж�
ливішою складовою політики
держави, інструментом підви�
щення темпів соціально�еко�
номічного та науково�технічно�
го розвитку, – зазначено у
Щорічному посланні Президен�
та України до Верховної Ради
України. – Модернізація Ук�
раїни – наш стратегічний вибір.
Створення законодавчих умов
для підвищення навчальними
закладами якості своєї освіт�
ньої діяльності та якості вищої
освіти, що здобувається грома�
дянами у цих навчальних зак�
ладах, є основним завданням
держави в освітній політиці».

На початок 2010/2011 н.р. в
Україні діяли 854 вищих
навчальні заклади, з них дер�
жавної форми власності – 446 
(218 – I�II рівнів, 228 – III�IV рів�
нів). Державні вищі навчальні
заклади III�ІV рівнів акредитації
перебувають у підпорядкуванні
17 головних розпорядників
коштів, фінансуються за 26
бюджетними програмами.
Протягом зазначеного періоду

навчалося 2,5 млн. студентів, із
них за рахунок держбюджету
945,5 тис. (38%). У 2010 р. на
навчання студентів спрямовано
15 млрд. грн. бюджетних коштів
(6,3% видатків Держбюджету,
2,2% від ВВП). У 2010 р. дер�
жавне замовлення на підготов�
ку фахівців із вищою освітою і
науково�педагогічних кадрів
затверджено 34
держзамовни�
кам. Протягом
2008�2010 рр. із
держбюджету
на вищу освіту
с п р я м о в а н о
58,9 млрд. грн.,
у т.ч. із загаль�
ного фонду –
38,2 млрд. грн.
Відсоток пра�
цевлаштованих
в и п у с к н и к і в
денної форми
навчання дося�
гав: у 2008 р. –
68,7%; у 2009 р.
– 92,9%; у
2010 р. – 90,8% .

У цілому по
Україні на не�
державні вищі
навчальні зак�
лади (ВНЗ) при�
падає 22,3% за�
гальної їх ме�
режі, тоді як частка кількості
студентів ВНЗ приватної форми
власності становить близько
15%. Це свідчить про те, що ос�
новна частина приватних ВНЗ –
маломістка, а тому проблема�
тичними є рівень їх матеріаль�
но�технічного і кадрового за�
безпечення. Отже, приватний
сектор системи вищої освіти
формується та функціонує з
урахуванням регіональних
особливостей.

Одним же з основних фак�
торів, що безпосередньо впливає
на підвищення якості освітньої
діяльності навчальних закладів,
є належне фінансування мате�
ріально�технічного забезпечення
навчального процесу.

Для підготовки фахівців із
вищою освітою держава вста�
новлює єдині для всіх вищих
навчальних закладів незалежно
від форми власності, норма�
тивні вимоги щодо наявності
відповідної матеріально�тех�

нічної бази, отримання ліцен�
зій, проходження процедури
акредитації тощо. Однак, вищі
навчальні заклади державної
форми власності звільнені від
сплати окремих видів податків,
а також одержують виключне
право на отримання держза�
мовлення на навчання сту�
дентів.

Згідно з абзацом четвертим
статті 13 Конституції України, всі
суб'єкти права власності рівні
перед законом. Отже, такий
вибірковий підхід стосовно
звільнення від сплати податків
лише вищих навчальних зак�
ладів державної форми влас�
ності, а також надання їм держ�
замовлення є, фактично, пору�
шенням основних засад діяль�
ності суб'єктів різних форм
власності.

Згідно з Комюніке Всесвітньої
конференції з вищої освіти –
2009 «Нова динаміка вищої
освіти і науки для соціальної
зміни і розвитку», ЮНЕСКО, Па�
риж, 5�8 липня 2009 року:

– «суспільство знань потре�
бує різноманітності у системах
вищої освіти з низкою навчаль�
них закладів, що мають різно�
манітні повноваження і від�
повідають різним типам осіб,
які навчаються. Крім держав�
них навчальних закладів важ�

ливу роль відіграє приватна ви�
ща освіта, що переслідує
суспільні цілі» (пункт 10);

– одночасно з тим, що треба
докласти всіх зусиль для дер�
жавного фінансування вищої
освіти, необхідно визнати, що
державні фонди обмежені і,
можливо, недостатні для такого
сектору, що швидко розви�
вається. Потрібно шукати інші
формули і джерела фінансу�
вання, особливо ті, що основані
на державно�приватній моделі
співпраці» (пункт 47).

Освіта – явище більш давнє,
ніж держава, через це природ�
ним було б існування саме не�
державних освітніх закладів та
підтримка їх доцільності з боку
держави. Як свідчить світовий
досвід, приватна освіта – важ�
ливий фактор формування
еліти постіндустріального сус�
пільства, якість еліти вища в тих
країнах, де є ефективна приват�
на освіта. Якщо для розвинених
країн приватна вища освіта –
явище природне і закономірне,
то в Україні, де освіта деся�
тиліттями була на державному
утриманні, суспільство змушене
поступово «звикати» до приват�
ної освіти, сприймаючи її як
щось нове.

Таким чином, передові
суспільства світу роблять мак�
симально сприятливий подат�
ковий клімат для того, щоб
урізноманітнити джерела над�
ходження коштів у вищі нав�
чальні заклади, збільшити їх
обсяги, цільове й ефективне
використання. В той же час, в
Україні інвестиції в людський
капітал, що здійснюються без�
посередньо громадянами та
підприємствами, додатково
обкладаються різними податка�
ми. Таким чином, кошти, які
могли б бути спрямовані вищи�
ми навчальними закладами на
поліпшення якості освітнього
процесу, вилучаються з їх бюд�
жетів для сплати відповідних
податків і використовуються,
фактично, не за їх безпосе�
реднім цільовим призначен�
ням.

До цього часу в законо�
давстві України, яке регулює
освітню діяльність, існують
окремі положення, які, по суті,
дискримінують приватну фор�
му власності, створюючи
нерівні можливості випускників
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шкіл на отримання вищої
освіти, невиплату стипендії сту�
дентам, які навчаються в при�
ватних навчальних закладах,
соціальне та пенсійне забезпе�
чення професорсько�викла�
дацького складу, нерівність в
їхній оплаті праці.

На жаль, у проектах законів,
у т.ч. у проекті закону, який за
дорученням Прем'єр�Міністра
України Азарова М. Я. дооп�
рацьовувався групою розроб�
ників під керівництвом М. Згу�
ровського, не враховуються по�
ложення щодо рівності різних
форм власності, а саме:

� заклади приватної форми
власності не можуть отримати
державне замовлення на підго�
товку спеціалістів;

� заклади приватної форми
власності, сплачуючи такі ж ви�
ди податків, що і державні, при
цьому не отримують ніякого
фінансового забезпечення для
створення матеріальної бази;

� заклади приватної форми
власності, сплачуючи внески у
Фонд соціального страхування
та Пенсійний фонд, не отриму�
ють із цих фондів соціальних
виплат так, як державні на�
вчальні заклади, а робота про�
фесорсько�викладацького
складу в приватних навчальних
закладах не зараховується в на�
уковий та педагогічний стаж.

І саме такий підхід до форму�
вання освітнього простору
призвів до погіршення якості
навчального процесу, якості
підготовки фахівців, а окремі
країни світу відмовляються
визнавати дипломи приватних
ВНЗ.

Суть у тому, що в законо�
давстві про освіту не визначено
підходи, які повинні реалізову�
ватись при формуванні дер�
жавного замовлення. Має уп�
роваджуватись єдиний підхід,
що передбачає державне за�
мовлення та будуватися на
принципах визначення коштів
на підготовку кадрів на кон�
курсній основі.

Містить окремі дискримі�
наційні положення стосовно
вищих навчальних закладів не�
державної форми власності і
Податковий кодекс України,

що набрав чинності 1 січня 2011
року. Зокрема:

1) згідно з пунктом 154.7 статті
154, звільняється від оподатку�
вання прибуток лише дошкіль�
них та загальноосвітніх на�
вчальних закладів недержавної
форми власності, отриманий
від надання освітніх послуг;

2) згідно з підпунктом 282.1.8
пункту 282.1 статті 282 від спла�
ти земельного податку також
звільняються лише дошкільні та
загальноосвітні навчальні зак�
лади, незалежно від форм влас�
ності і джерел фінансування.

Щоб діяльність приватних
ВНЗ не породжувала зниження
якості освітніх послуг, вона по�
винна бути в центрі уваги ор�
ганів державної влади, при�
наймні, поки не буде сформо�
вано конкурентного ринку
освітніх послуг. Адже матеріали
аудитів показали, що система
вищої освіти та механізм дер�
жавного замовлення не від�
повідають реаліям сучасного
ринку праці, не забезпечують
балансу потреб і пропозицій, а
отже, не забезпечується ефек�
тивне використання бюджет�
них коштів (Висновок Рахунко�
вої палати України – 2011 р.).

А ось інші висновки:
«В основу формування … дер�

жавного замовлення поклада�
ються пропозиції головних роз�
порядників і підпорядкованих
їм ВНЗ, які не мають відомостей
про потреби у фахівцях усіх
сфер суспільного життя Ук�
раїни». «… Держава виконавців
свого замовлення на конкурс�
них засадах не обирає, а
наділяє всі державні ВНЗ бюд�
жетними асигнуваннями, не�
обхідними для утримання бюд�
жетної установи» (Аудиторсь�
кий звіт ГоловКРУ – 2011 р.).

У короткостроковому вимірі
можна модернізувати наявні
інститути господарської діяль�
ності української системи ви�
щої освіти, що може фрагмен�
тарно вирішити певні сучасні
проблеми. Задля довгостроко�
вого розвитку держава повин�
на сформувати систему нових
інститутів, які будуть спроможні
створити нові економічні сти�
мули для успішного розвитку
системи вищої освіти, що
відповідають сучасним міжна�
родним стандартам якості та

завданням підвищення конку�
рентоспроможності країни.

Завдання впровадження
ринкових механізмів у системі
вищої освіти вирішується шля�
хом створення квазіринку. Ба�
зовими умовами є:

� виключення тотального
прямого державного фінансу�
вання державних і комуналь�
них ВНЗ, що надають освітні
послуги (утримання);

� бюджетні асигнування
спрямовуються безпосередньо
споживачам послуг (ваучери),
мінімізуючи бюрократичний
вплив; 

� послуги надаються ВНЗ усіх
форм власності, конкуренція
обмежується лише стандарти�
зацією та ліцензуванням.

У функціонуванні вищої шко�
ли має бути забезпечений ос�
новний принцип ринкової еко�
номіки – свобода вибору. На
сьогодні можна стверджувати,
що потенційний споживач от�
римав можливість більш пов�
ною мірою реалізувати право
вибору отримання спеціаль�
ності в тому або іншому ВНЗ.
Сприяла цьому, з одного боку,
можливість одержувати освіту
в державних ВНЗ на ко�
мерційній основі, а з іншого,
поява недержавних ВНЗ.

Крім того, повинно бути ре�
алізоване положення, що га�
рантує студенту, який пройшов
незалежне тестування, держав�
не навчання його в навчально�
му закладі будь�якої форми
власності, в т.ч. приватної, де
буде забезпечено фінансування
з бюджету.

Більше уваги повинно бути
приділено особам із особливи�
ми потребами, тобто інвалідам,
оскільки вони повинні отриму�
вати всі соціальні виплати, в т.ч.
стипендії повинні виплачува�
тись студентам, які навчаються
у приватному закладі. Крім то�
го, студенти�інваліди мають от�
римувати виплати на їхню
соціальну реабілітацію.

Повинно бути вирішено пи�
тання щодо можливості форму�
вання єдиної тарифної політи�
ки для державних закладів, у
т.ч. на контрактній основі,
оскільки в навчальному закладі
державної форми власності
вартість підготовки фахівця ста�
новить до 25 тис.грн., а в при�

ватному 8–10 тис.грн., тобто
у три рази менша, то держава
повинна компенсувати витрати
на підготовку фахівців приват�
ним навчальним закладам, які
забезпечили підготовку цих
фахівців. Критерії оцінки по�
винні бути визначені такі, які
передбачають реальне працев�
лаштування студентів, а саме :

� студенти, котрі закінчили
приватний навчальний заклад і
працевлаштувались у держав�
них установах, повинні отрима�
ти цю компенсацію в повних
обсягах;

� студенти, які працевлашту�
валися у комерційних закла�
дах, – 50 % від зазначеної
суми;

� студентам, які не працев�
лаштувались по закінченню
навчання, держава має провес�
ти перерахунок і повернути
кошти до бюджету.

Державні гранти для здобут�
тя вищої освіти повинні нада�
ватись за кошти Державного
бюджету України особам від�
повідно до їхніх навчальних
досягнень за програмами
загальної середньої освіти або
за результатами здобуття попе�
реднього освітнього ступеня
вищої освіти таких типів: 

� звичайні, які відповідають
середній вартості навчання
у державних ВНЗ;

� максимальні, які відпо�
відають максимальній вартості
навчання у державних ВНЗ;

� спеціальні для галузей
знань, які відповідають серед�
ній вартості навчання у галузях
знань у державних ВНЗ;

� соціальні (особам, які до
18 років визнані дітьми�сирота�
ми, інвалідами, дітьми із бага�
тодітної родини й отримали
грант на здобуття вищої освіти,
надається додатковий соціаль�
ний грант на навчання).

Державне замовлення по�
винне здійснюватись для підго�
товки:

� магістрів із числа осіб, які
мають освітній ступінь бакалав�
ра, для потреб органів влади,
державних та комунальних
підприємств і організацій, а та�
кож для підготовки кадрів ви�
щої кваліфікації; 

� фахівців для потреб
Збройних сил України та інших
органів громадського порядку.

Головним критерієм зараху�
вання громадян до вищих
навчальних закладів повинен
бути рівень їхніх знань, а не
етнічне чи соціальне походжен�
ня, майновий стан, місце про�
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живання та інші ознаки. Такий
підхід повною мірою узгод�
жується із частинами першою та
другою статті 24 Конституції
України, відповідно до яких
«громадяни мають рівні конс�
титуційні права і свободи
і є рівними перед законом»,
а тому «не може бути привілеїв
чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними
та іншими ознаками».

Разом із тим, зважаючи на те,

що Україна у статті 1 Конституції
України визнана соціальною
державою, що передбачає не�
обхідність підтримки соціально
незахищених громадян, які з
певних причин при вступі до
вищих навчальних закладів не
можуть на рівних конкурувати з
іншими абітурієнтами, в прин�
ципі не виключається мож�
ливість установлення на зако�
нодавчому рівні відповідних
механізмів, які сприяли б ре�
алізації такими громадянами
конституційного права на
освіту.

Одним із імовірних шляхів

вирішення цього питання мог�
ло б стати надання Кабінету
Міністрів України на законо�
давчому рівні права, виходячи
із реальних  потреб держави,
щорічно встановлювати для
відповідних категорій соціаль�
но незахищених громадян
(інвалідів, дітей�сиріт, випуск�
ників сільських шкіл тощо) кво�
ти, в межах яких вони могли б
конкурувати між собою при
вступі до вищих навчальних
закладів державної і комуналь�
ної форм власності.

Пенсійне забезпечення про�
фесорсько�викладацького

складу недержавних навчаль�
них закладів повинно відпо�
відати загальним умовам.

Необхідно ввести законо�
давчі норми, відповідно до
яких розмір мінімальної ака�
демічної, соціальної стипендії
не може бути менше розміру
прожиткового мінімуму з роз�
рахунку на одну особу на
місяць, які є, безумовно, прог�
ресивними та спрямованими
на соціально�економічний за�
хист українського студентства.

Матеріал підготував журналіст
Ігор ОЛЕКСАНДРОВ

І чужому научайтесь

В Польщі чисто і красиво. А у нас?...
На запрошення Гданської

фундації води 20�27 жовтня
2012 р. я у складі делегації
відвідала Польщу, де проводи�
лось навчання фахівців з охо�
рони водних ресурсів та водо�
постачання і водовідведення. 

Було дуже цікаво ознайоми�
тись, як утілюється в життя
європейська концепція «Доз�
волено лише те, що не шкодить
природі». 

Польща вступила до ЄС 1
травня 2004 р. І всього лише за
8 років при допомозі Євро�
пейської спільноти, але насам�
перед завдяки власним зусил�
лям поляки змогли досягти
разючих успіхів у поліпшенні
стану водойм і загального еко�
логічного стану своєї країни.
Взаємопов'язані заходи з очи�
щення середовища, впорядку�
вання й оновлення каналі�
заційних та водопровідних ме�
реж, екологічної освіти всіх
верств населення, здійснені на
рівні місцевих громад (гмін) за
басейновим принципом уп�
равління, підняли країну до
європейського рівня.

Шумозахисні стіни уздовж
доріг, світлофори та активні
дорожні знаки, що працюють
на сонячній енергії, зарості ве�
ресу на околицях Варшави, не�
великі, порізані перелісками
невеликі поля, велосипедні
доріжки в містах і селах, вітря�
ки на узвишшях, повністю
відсутні бездоглядні коти і со�
баки. Та найголовніше – усюди
НАДЗВИЧАЙНО чисто! Ні па�
пірця, ні недопалка, ні пласти�
кової пляшки – нічого! Уяв�
ляєте? Густі пишні багатоярусні

ліси � і в них жодної смітинки.
Ні біля міста, ні далеко від ньо�
го. А в парку імені Рональда
Рейгана у Гданську багато
слідів перебування диких сви�
ней – перериті ними газони,
сліди ратиць, послід. Але самих
тварин ми не бачили. Зате ба�
чили стенди із зображеннями
та описами рослин і тварин, які
тут трапляються, та даними про
їх охоронний статус та широ�
ченну (близько 50 м) водоза�
хисну смугу із дуже густих
кущів і дерев уздовж берега
моря. Взагалі всі водойми ото�
чені водозахисними смугами,
що захищають їх від потрап�
ляння забруднень та укріплю�
ють береги.

Уздовж автострад  тягнуться
малопомітні, але густі огорожі з
тонкого дроту, що перешкод�
жають виходу тварин на доро�
гу, щоб вони не загинули під
колесами машин. Для тварин
створено підземні переходи.
І в містах також дуже зелено.
Не кажіть, що Київ – найзе�
леніше місто Європи. Варшава,
Гданськ та інші польські міста
незрівнянно зеленіші. Як стає
соромно за те, що у нас замість
газонів та зелених кущів – 
МАФи. І купи сміття.

Відсутність сміття та іншого
бруду (вигрібні ями повністю
відсутні, а каналізаційні труби
не протікають) не забруднює
дощові води, і вони, потрапля�
ючи до очисних споруд через
зливову каналізацію, легко
піддаються очистці, а ті води,
що крізь 150�метрову товщу
грунту просочуються у підземні
водоносні пласти, практично не

потребують додаткової очистки
і прямо з артезіанських сверд�
ловин можуть подаватись спо�
живачам.

Мул після очистки побутових
стоків не гниє на мулових май�
данчиках, а переробляється у
добрива, паливо, наповнювач
для асфальту, біогаз, який спа�
люється тут же на очисних спо�
рудах і перетворюється в елект�
роенергію. 

Цікаво, що 100�відсоткове
забезпечення споживачів води
лічильниками сприяє економії
води – норма споживання на
душу населення знизилась від
400 літрів за добу до 120 літрів.

І ще цікавіше, що випуск води із
очисних споруд у природні во�
дотоки відбувається через тес�
тові ставки, де тест�організма�
ми є лососеві риби. А вони
надзвичайно вимогливі до чис�
тоти води. 

У звичайних рівнинних річ�
ках мешкає форель, сезон ви�
лову якої відкривається 1 січня в
00 год. Цікаво, ми коли�небудь
доживемо до того, щоб у но�
ворічну ніч взяти вудочки і піти
ловити форель у Либеді чи
Дніпрі?

Валентина МОВЧАН,
доцент кафедри екології

Університету «Україна»

Фото студентки 3 курсу базової структури університету
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Діти – це наче квіти, різні й чудові. 
Квіти має сповити світло любові.
Кожній у світі дитині треба зростати
У єдиній родині з мамою й татом…

(Пісня «Зернятка», 
О. Е. Рудь�Медведєва) 

В Університеті Україна пра�
цює багато талановитих педа�
гогів. Їхні здобутки та досягнен�
ня беззаперечно роблять честь
вищому навчальному закладу.
Про одного з таких і буде йти
мова.

Педагогічний стаж Оксани
Едуардівни Рудь�Медведєвої
перевищує 22 роки. Сімейні
цінності вона ставить вище, по�
над усе інше. Якщо «підпускає»
людей до себе, то дуже близь�
ко. Її українська гостинність,
любов до Батьківщини викли�
кають захоплення. Ця сучасна
жінка ніколи не живе «наполо�
вину», вона – цілісна осо�
бистість, яка знає чого хоче і
вірить у те, що сильним підко�
рюються будь�які вершини.  

Оксана Едуардівна народи�
лась у місті Горлівка Донецької
області в родині інженерів�
будівельників. Майже з дитин�
ства обрала професію вчителя.
Але не такого, що над зошита�
ми скніє, а такого, що вчить бу�
ти людиною, вільною непе�
ресічною особистістю, яка тво�
рить добро і живе у гармонії з
навколишнім світом. Тому зго�
дом вступила до Горлівського
державного педагогічного
інституту іноземних мов, де от�
римала кваліфікацію вчителя
російської мови та літератури,
французької мови. Пізніше здо�
була спеціальність «Соціальна
робота». А ще отримує диплом
магістра з правознавства. 

Слово О. Е. Рудь�Медведєвій.
«Я збагнула багато речей,

які допомагають людині
«ковтнути щастя».

Після отримання диплома я
була запрошена на посаду зас�
тупника директора з виховної
роботи у рідну школу, де плідно
та самовідданно працювала
протягом 12 років. 

Ця робота була складна. Пра�
цювати доводилося з непрости�
ми дітьми. Мікрорайон був та�
кий – приватні будинки, де жи�
ли багатодітні сім'ї, діти, яких
виховують опікуни, діти, батьки
яких сиділи у в'язницях. Але це

величезний і дуже важливий
досвід. Справжня школа життя.

Згодом зробила новий крок у
професійному зростанні –
обійняла посаду начальника
відділу організаційно�масової і
виховної роботи в Горлівсько�
му інституті Університету «Ук�
раїна». З молоддю я ладнала
добре, така моя особиста вда�
ча, та й досвід посприяв. Тому
через кілька років у назві мого
відділу з'явилися слова «та ро�
боти з інвалідами» (начальник
відділу організаційно�масової,
виховної роботи та роботи з
інвалідами). Я не мала попе�
реднього досвіду роботи з цією
категорією студентів, тому спер�
ше хвилювалася. Але швидко
збагнула, що шлях до кожної
людини, особливо дитини, ле�
жить через серце, довіру та
спільну з нею діяльність на ко�
ристь іншим. У своєму житті я
мала змогу накопичити дос�
татній досвід педагогічної робо�
ти. Адже років із десять вихову�
вала у своїй родині двох дівчат
та дочку однієї з них. Поки
опікувалася ними, збагнула
багато речей, які допомагають
людині ковтнути щастя. 

Про дітей із особливими
потребами

Коли почала працювати в
Університеті «Україна», поїхала
в Головне управління соціаль�
ного захисту населення, взяла
всі ті доробки про інвалідів, які
в них були, сіла у потяг і почала
їх вивчати. Приблизно за три
дні розробила нову систему
супроводу інвалідів – дуже об�
ширну, яка складається з різних
видів супроводу. 

Такі студенти – це, в першу
чергу, діти, які прагнуть, аби їм
давали невеличкі, але особливі
та важливі завдання. Коли мо�
тивуєш таких людей, вони
«біжать» попереду інших сту�
дентів. Наприклад, у нашому
самоврядуванні їх 30 %. Вони
дуже активні, їм не вистачає
багатьох соціальних речей,
отого звичайного спілкування.
Дуже вдячні, вони відчувають
ставлення до себе і справджу�
ють усі сподівання.

Я хочу підкреслити, що діти з
особливими потребами не
просто роблять із величезним
задоволенням якісь речі, вони є
лідерами у тому, чим займа�
ються.

«Виховуючи дітей, треба
мати, що їм дати».

Завжди вважала, що вихову�
вати підростаюче покоління мо�
же лише той, хто сам багато чо�
го вміє і хоче передати не тільки
свої знання, а й ставлення до
них, на власному прикладі по�
казати, як прості або не дуже
прості речі й талани можуть
впливати на долю людини, на її
бачення навколишнього світу.
Головне, мабуть, у цьому бага�
тогранному процесі – насправді
перейматися, дружити, люби�
ти, разом проживати все добре
і складне, спромогтися почути і
мати мужність сказати, що ду�
маєш.

Аби виховувати дітей, треба
мати, що їм дати. Діти – це лю�
ди, яких не можна обдурити.
Вони відчувають правду. На�
самперед, треба самому бути
таким, яким ти хочеш їх бачити.
А вони самі оберуть, чи треба
їм іти цим шляхом, чи ні. Див�
лячись на мене, деякі розуміли,
що це дуже важко, і багато хто з
моїх учнів пішов шукати свою
долю, але є й ті, які подалися
моїм шляхом. Маю на увазі
також і творчість, але в озна�
ченні – не просто творити, ство�
рювати щось нове, а не повто�
рюватися, мати свій власний
стиль, створювати свої доробки
у будь�якій галузі. Наприклад,
ті, хто хочуть співати, най�
частіше починають виконувати
пісні відомих артистів, я ж учу
обирати свої власні.

Зокрема, працюючи у школі,
я відкрила власний театр, де
грали мої авторські спектаклі.
Більше 100 осіб, отих проблем�
них дітей, були задіяні в цьому.
Свого часу я потоваришувала з
режисером місцевого дитячого
театру (новаторського), і вони з
великим задоволенням брали
мої твори, в яких я намагалася
зобразити істинність світу, по�
дати проблеми і шляхи їх
вирішення, навіть навчити дітей
через театр любити, допомага�
ти і виявляти сильний характер.
(…Деякий час я собі міркувала, /
Потім всміхнулася їм і сказала:
/ Щоб королівною справжньою
стати, Треба без винятку всіх
поважати, / Вірити людям, пле�
кати їх мрії, / Не дозволяти
втрачати надії. / Якщо людина
красива душею, / Кожен потяг�
неться серцем до неї…).

Міністерство культури навіть
прислало мені договір на ав�
торські права. 

Це були, власне, мої дитячі
спектаклі з піснями, музикою,
танцями. Мала й музичну
студію, де писала власне суп�
ровід. До речі, сама й викону�
вала часом власні пісні, адже
мала голос приблизно у 4 окта�
ви, виконувала народний, ака�
демічний, естрадний реперту�
ар. На жаль, педагогічна робо�
та у мене його відібрала.

Для театру сама шила костю�
ми, купувала все сама. Малю�
вала ескізи і втілювала всі свої
думки. Також придумувала
танці. Під кожну пісню особли�
ва постановка, та, яку «відчу�
ли» діти. Вони втілювали ті по�
чуття, на які наштовхувала їх
музика. Ми дуже глибоко «ко�
пали». Цими речами я й досі
пишаюся.

Ніколи не сиділа, склавши
руки, й не очікувала на допо�
могу. Завжди все робила влас�
норуч. Це єдино правильний
закон суспільства, в якому жи�
вемо.

«Власний приклад – це
єдино можливий приклад
для дитини».

Людина, яка прийшла пра�
цювати з дітьми, повинна мати
багато своїх власних досягнень,
тому що виховувати можна ли�
ше власним прикладом. Ніколи
не можна сказати, он, бачиш,
той дядечко, він такий хоро�
ший, роби як він. Коли нещас�
лива і сіра людина дає поради
молоді: як бути, якими бути, що
робити, – це не спрацьовує.
Діти – індивідуальні. Кожна ма�
ленька особистість повинна у
вчителі бачити власного, «сво�
го» вчителя. 

Ще я вважаю, що дітей
потрібно наражати на склад�
нощі. Поясню. Це потрібно для
того, аби вони були готові до
справжнього життя. У XXI ст.
існує дуже велика конкуренція.
І діти мають розуміти з дитин�
ства: легких шляхів не існує!

Зараз сучасна молодь не ду�
же хоче працювати. Коли при�
ходять до мене нові студенти,
вони фактично нічого не
вміють. Суспільство створило
надто багато законів, де забо�
роняється фізична праця дітей.
Я вважаю, це не правильно.
Адже, те, що будуєш власними

Серце, відкрите навстіжТвої люди, університете
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руками, ніколи не зруйнуєш.
Збудоване тобою – твоя власна
Батьківщина, за яку ти особисто
несеш відповідальність. 

В Університеті «Україна» ми
разом зі студентами фарбували
стіни, лагодили двері, саджали
квіти, і це справді виховувало
їхні патріотичні почуття. Саме
це, а не тільки знання держав�
них символів або гімну. 

Залучати студентів до фізич�
ної праці дуже корисно, тому я
й створила такий собі штаб тру�
дового виховання, в якому бе�
руть участь уже 5 чи 6 поколінь
студентів. Але знову ж таки, хо�
четься сказати, що тут важли�
вий власний приклад. Тільки
коли ти береш до рук щітку, ло�
пату, працюєш швидше за своїх
підопічних, енергійніше, вони
намагаються перевершити те�
бе, показати кращий результат,
навчаються, дивлячись на тебе. 

«Я дуже пишаюся своїми
учнями».

Моя мама працювала буді�
вельником, але вона дуже лю�
била українські пісні. Вона час�
то виконувала український

фольклор. До речі, варто сказа�
ти, що після мами таке захоп�
лення в мене викликав Петро
Михайлович Таланчук, тоді ще
діючий міністр освіти. Коли ста�
ла завучем у школі, мені вручи�
ли програму Таланчука «Освіта.
XXI сторіччя». Прочитавши її,
почала будувати свою роботу
на тих прикладах, які він відоб�
разив у цій праці. Після того й
вирішила створити дитяче са�
моврядування з розробленою
діючою системою. 

В інституті розбудувала такий
самий орган, що складається із
6 відділів та 50 структур. Є поса�
да – є відповідальність. Коли
студент спробує конкретний
вид діяльності, з'являється ро�
зуміння того, має він хист до
адміністративної діяльності чи
ні. Саме тому наше «горлівське
самоврядування» таке велике.
Щоб у всіх була можливість
спробувати себе у чомусь ново�
му. Навіть ті, хто розуміє, що це
не його стежка, просто перехо�
дять до виконавчого відділу, і
все одно залишаються, аби до�
помагати…

Створила Асоціацію випуск�
ників, насамперед, це об'єд�
нання тих студентів, які були
задіяні у самоврядуванні. Вони
– невід'ємна ланка спільного
колективу. Багато з них беруть
активну участь практично в усіх
заходах інституту та у походах,
навіть у якості волонтерів. Нап�
риклад, Артур Лутонін – випу�
скник, мій справжній друг, до
сих пір приходить до універси�
тету, аби попрацювати звукоре�
жисером на заходах. Він із
іншим студентом, Ігорем Степа�
ненком, свого часу провели до
рідних стін локальну мережу
Інтернет самостійно. Ми і зараз
нею користуємося. Тому ці сту�
денти не можуть залишити
університет, їм же довіряли такі
важливі речі. Надали вільне по�
ле для діяльності. 

А ще у нас створено Центр
сприяння працевлаштуванню та
розвитку кар'єри. Багато сту�
дентів зараз працюють в уста�
новах при виконкомі, департа�
менті освіти тощо. 

У Горлівському інституті Уні�
верситету «Україна» величезна

кількість волонтерів, які пос�
тійно кудись їздять. Зокрема,
на «Сяйво надій» я їду сама і ве�
зу із собою величезну кількість
дітей. Мої студенти створили
громадську організацію, яка
називається «Спектр». Вона
існує вже років десять. Багато є
таких заходів, які потрібно, аби
проводив не університет, а така
організація. Зараз її очолює моя
донька. Цікава організація ще й
тим, що об'єднує студентів
різних навчальних закладів
міста. 

Я дуже пишаюся своїми уч�
нями! Усі вони різні, але тала�
новитий – кожен із них. У мене
завжди повно народу, усі час�
тенько залишаються на ніч, ад�
же більшість зі студентства про�
живають в інших містах, а я
маю великий будинок, де двері
відчинені навстіж, як і моя
душа…

Ольга КАЛЕНСЬКА,
студентка V курсу

Інституту філології 
та масових комунікацій

(спеціальність 
«Журналістика»)

ÍÀ ÑÂßÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÈÑÅÌÍÎÑÒ² ² ÌÎÂÈ

Цей знімок зроблений в Інституті філології і масових комунікацій базової структури Університету «Україна» (кафедра
«Українська мова і література», де завідувачкою З. О. Сергійчук). Свято української писемності і мови викликало
великий інтерес студентів, котрі запросили на нього відомих письменників і науковців.

Фото Олександри РОЗЩЕПІЙ
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Успіхи бувають очікуваними,
коли все, здається, йде до гар�
ного фіналу, і несподіваними,
коли багото чого, на перший
погляд, відбувається спонтанно
та випадково.

У Руслана Іщенка за останні
кілька місяців трапилось чима�
ло гарних подій. Успіх прий�
шов, передусім, у творчому
плані. Хлопець по�справжньо�
му закоханий у пісню. І не тіль�
ки. Ще навчаючись у спеціа�
лізованій школі, брав активну
участь у художній самодіяль�
ності. Декламував, співав у
хорі, а також сольно. Долав
природну для багатьох під�
літків і юнаків сором'язливість,
навчився виступати перед
різними аудиторіями.

Та справжній успіх прийшов
до хлопця в Університеті «Ук�
раїна», в Центрі художньої
творчості. Газета навчального
закладу вже розповідала про
виступи Руслана у складі во�
кального ансамблю «Дніпрові
зорі», про його перемоги на ба�
гатьох конкурсах як соліста.

І все ж найбільші успіхи
прийшли за останні півроку. Так,
у квітні Руслан виборов Диплом
І ступеня на Всеукраїнському
пісенному конкурсі «Весняні
ластівки – 2012». Там хлопець
заспівав пісню «Біля двору знов
розквітли вишні», автори якої –
редактор газети «Університет
«Україна» Анатолій Урбан (сло�
ва) і батько випускниці Кіровог�
радського інституту нашого
навчального закладу Віктор Те�
рещенко (музика).

Загалом співпраця з цими ав�
торами продовжується і прино�
сить успіхи Руслану і на інших
конкурсах. Так, на фестивалі
православної музики, який
відбувся у травні в Києві, моло�
дий викладач виборов Диплом
ІІ ступеня. Руслан гарно вико�
нав пісню «Віра в Бога». До
речі, вірш з'явився понад два
роки тому на замовлення хлоп�
ця, тоді ще студента, який є
віруючою людиною. І не показ�
но, як це буває, а по�справжнь�
ому щиро й усвідомлено.

А влітку прийшов ще один
успіх. Цього разу в Криму, на
конкурсі сучасної української
ліричної пісні. Серед кількох
пісень, які запропонував Рус�
лан, була й пісня університетсь�
ких авторів. Вимогливе журі
вручило молодому співаку
Диплом І ступеня.

Успішним був виступ Руслана
Іщенка і в Миргороді, де
відбувся конкурс українського
романсу. Цього разу співак був
відзначений Дипломом ІІІ сту�
пеня.

Віриться, що попереду у мо�
лодого викладача Інституту еко�
номіки та менеджменту ще чи�
мало пісенних успіхів. Бо він по�
справжньому закоханий у пісню,
не женеться за модою, а виконує
не якість шлягери, а тільки те, що
хвилює його і слухачів, закликає
їх творити Добро, бути лю�
дянішими й кращими.

Олеся ШКОДИЧ,
соціальний працівник

лабораторії соціальної 
адаптації Університету «Україна»

Таланти твої, університете ЗНОВ ЛУНАЄ ПІСНЯ

На знімку: Руслан ІЩЕНКО і заслужена артистка України, 
старший викладач університету Світлана МИРВОДА

Осінні весілля
Осінні весілля. Весілля осінні,
Стають на рушник гарні хлопці й дівчата,
Традиція давня і звичай незмінний – 
У цю гарну пору до загсів звертатись.
Дивлюсь на подружжя я юне й красиве,
Найкращі слова знов і знов підбираю,
Тож будьте успішні, багаті й щасливі,
Хай Бог тільки радість обом присилає.
Але і від вас теж залежить чимало,
Кохання і вірність повік зберігати,
Щоб злагода й щирість вас двох не минали
У будні звичайні, не тільки у свята.
Тож будьте ви вдатні, тож будьте веселі!
Щоб сонце завжди зігрівало оселю,
Лелеки у гості щорік прилітали,
Батьки якнайшвидше онуків діждались.

Анатолій УРБАН
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Це — актуально

Стратегією економічного та
соціального розвитку України
«Шляхом Європейської інтег�
рації» на 2004 – 2015 роки,
схваленої Указом Президента
України від 28 квітня 2004р.
№ 493, визначено необхідність
переходу до інноваційної мо�
делі економічного зростання та
розвитку наукоємного високо�
технологічного виробництва.
Разом з тим на сьогодні основу
національної економіки ста�
новлять сировинні та низько�
технологічні галузі, що істотно
знижує потенціал розвитку Ук�
раїни як конкурентоспромож�
ної держави в довгостроковій
перспективі. Результати науко�
вих досліджень і науково�
технічних розробок не вплива�
ють на зростання валового
внутрішнього продукту, науко�
ємна складова якого не пере�
вищує 1,3 відсотка.

Конкурентоспроможність
національної економіки визна�
чається темпами впроваджен�
ня новітніх науково�технічних
розробок, рівнем розвитку на�
укоємного виробництва, ефек�
тивністю та динамічністю інно�
ваційних процесів. Сьогодні у
забезпеченні економічного
зростання більшості держав
світу науково�технологічний
розвиток відіграє провідну
роль. Його підтримка на дер�
жавному рівні здійснюється
насамперед за допомогою виз�
начення державних пріоритетів
науково�технологічного роз�
витку, що дає змогу концентру�
вати фінансові та людські
ресурси для реалізації конкуре�
нтних переваг вітчизняного на�
уково�технологічного сектору
та забезпечення прогресивних
технологічних структурних зру�
шень в економіці.

Протягом останніх 10 років
практично всі розвинуті держа�
ви здійснюють прогнозування
науково�технологічного роз�
витку. На сьогодні більше ніж у
40 країнах виконуються комп�
лексні державні програми
п р о г н о з н о � а н а л і т и ч н и х
досліджень, результати яких
використовуються не тільки
для визначення пріоритетів під
час розподілу бюджетних кош�
тів, але є також орієнтиром для
приватного сектору під час
формування власних стратегій
технологічного розвитку. Ініціа�
тором і головним замовником
прогнозування науково�техно�

логічного розвитку в основному
є держава. В Україні на сьогодні
відсутня ефективна система
забезпечення проведення сис�
темних і регулярних пргнозно�
аналітичних та стратегічних
маркетингових досліджень у
сфері науково�технологічного
розвитку на середньостроко�
вий та довгостроковий період.

Відсутність ефективних ме�
ханізмів об’єктивного визна�
чення спільних та слабких сто�
рін вітчизняного сектору дослі�
джень і розробок, перспектив
збереження та розвитку вітчиз�
няного науково�технічного
потенціалу й формування
переліку пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки з ура�
хуванням конкурентоспромож�
ності результатів наукових дос�
ліджень та науково�технічних
розробок обумовлює подаль�
ший інерційний розвиток вітчиз�
няної науки й відсутність довго�
строкової стратегії державної
політики у сфері наукової і на�
уково�технічної діяльності.

Проблема забезпечення ефек�
тивного прогнозування науково�
технологічного розвитку може
бути вирішена наступним шля�
хом:

� організації проведення
прогнозно�аналітичних та стра�
тегічних маркетингових дослі�
джень науково�технологічного
розвитку окремо за кожною га�
луззю економіки відповідними
центральними органами вико�
навчої влади, що передбачає
створення за кожним галузе�
вим напрямом окремої орга�
нізації, відповідальної за про�
ведення такого прогнозування.
Зазначений варіант потребува�
тиме значних фінансових вит�
рат та не розв’яже проблему
скоординованості прогнозно�
аналітичних досліджень і
об’єктивності їх результатів;

� використання результатів
п р о г н о з н о � а н а л і т и ч н и х
досліджень у сфері науково�
технологічного розвитку, які
проводяться іноземними дер�
жавами. Такий варіант розв’я�
зання проблеми може привести
до визначення пріоритетними
тих напрямів розвитку науки й
техніки, які не враховують
особливості і потенціал вітчиз�
няного сектору наукових дос�
ліджень та розробок;

� створення єдиної системи
прогнозування науково�техно�
логічного розвитку. Такий

варіант забезпечить порівнян�
ність результатів прогнозування
за галузями і тематичними нап�
рямами наукових досліджень,
об`єктивність отриманих ре�
зультатів, а також економію
бюджетних коштів.

Оптимальним варіантом роз�
в’язання проблеми є створення
на державному рівні єдиної
системи прогнозування науко�
во�технологічного розвитку. Її
створення можливо здійснити
наступним шляхом:

� формування нормативної,
організаційної, матеріально�
технічної та кадрової бази для
такого прогнозування;

� запровадження систематич�
ного моніторингу результатив�
ності вітчизняного сектору нау�
кових досліджень та розробок;

� формування єдиної бази
данних про експертів з прогно�
зування науково�технологічно�
го розвитку із залученням
фахівців підприємств, установ і
організацій усіх форм влас�
ності;

� запровадження система�
тичних прогнозно�аналітичних
досліджень науково�техноло�
гічного розвитку, стратегічних
маркетингових досліджень
ринкового попиту на високо�
технологічну продукцію та фор�
мування відповідних прогнозів;

� організації міжнародного
співробітництва у сфері прогно�
зування науково�технологічно�
го розвитку.

Для розв’язання проблеми
вкрай необхідне створення
відповідної Державної програ�
ми, виконання б якої дало мож�
ливість:

� розробити порядок, мето�
дологію та програмне забезпе�
чення для проведення прогноз�
но�аналітичних досліджень і
моніторингу науково�техно�
логічного розвитку;

� сформувати базу даних
про експертів та підготувати
фахівців із прогнозування нау�
ково�технологічного розвитку;

� проводити систематичну
оцінку результативності вітчиз�
няного сектору наукових
досліджень та розробок на ос�
нові комплексних показників
науково�технічного потенціалу,
гармонізованих з відповідними
міжнародними системами;

� забезпечити систематичне
визначення результатів та інно�
ваційної спрямованості діяль�
ності наукових установ і ор�

ганізацій, а також впливу нау�
ково�технологічного розвитку
на макроекономічні показники;

� сформувати базу даних
створеної науково�технічної
продукції у розрізі пріоритетних
напрямів розвитку науки і
техніки.

Запровадження постійно дію�
чої системи прогнозування на�
уково�технологічного розвитку
дасть змогу:

� забезпечити об`єктивність
визначення пріоритетних нап�
рямів розвитку науки і техніки
та спрямованість діяльності
державного сектору наукових
досліджень і розробок на задо�
волення потреб вітчизняної
економіки;

� створити умови для залу�
чення виробничого сектору до
процесів формування держав�
ної політики у сфері наукової,
науково�технічної й інновацій�
ної діяльності;

� підвищити ефективність
використання бюджетних
коштів, що спрямовуються на
підтримку наукової і науково�
технічної діяльності;

� сприяти залученню поза�
бюджетних коштів на прове�
дення наукових досліджень і
науково�технічних розробок з
доведенням їх частки до двох
третин у загальному обсязі
фінансування наукової сфери;

� збільшити частку програм�
но�цільового фінансування
наукових досліджень та науко�
во�технічних розробок у зага�
льному обсязі видатків держав�
ного бюджету на наукову і
науково�технічну діяльність;

� підвищити ефективність
використання бюджетних кош�
тів, що спрямовуються для
виконання замовлення на
проведення наукових дослі�
джень та науково�технічних
розробок і зменшити ризик
фінансування за рахунок таких
коштів розроблення та впро�
вадження безперспективних
технологій.
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Проблематика корпоратив�
ної культури багатогранна,
відносно нова для нашого
суспільства й недостатньо
досліджена наукою. Феномен
корпоративної культури потре�
бує усвідомлення і прийняття
певної позиції з цілої низки
проблем. Однією з найваж�
ливіших є визначення змісту
цього поняття. Культура (від
лат. Culture – виховання,
освіта) є «специфічним спосо�
бом організації і розвитку
людської життєдіяльності, який
відображено в продуктах ма�
теріальної та духовної праці, в
системі соціальних норм і за�
сад, духовних цінностей, у су�
купності ставлень людей до
природи, між собою і до самих
себе». Саме поняття «культура»
має множинну інтерпретацію.
Найпоширенішими є два тлу�
мачення. Перше інтерпретує по�
няття «культура» відповідно до
структурно�функціональних
традицій як систему взірців,
норм, дозволених членами
спільноти, і ролей, які відпо�
відають певним верховним
цінностям.

Культура розглядається як
одна з підсистем, що виконує
функції адаптації індивіда, гру�
пи людей, колективу, органі�
зації до суспільства, навколиш�
нього середовища та їх іден�
тифікації. Це найважливіша
підсистема, яка виконує цемен�
туючу роль для всіх інших
підсистем суспільства, органі�
зацій. Друге тлумачення культу�
ри ґрунтується на антропо�
логічному підході, в якому це
поняття розглядається як струк�
турований спосіб мислення,
відчуттів і реакції групи людей,
який, головним чином, сприй�
мається й передається засоба�
ми символів, котрі становлять
специфічну ідентичність.

Культура включає в себе
конкретні об'єкти, створені гру�
пою. Осереддя культури ста�
новлять традиції, ідеї та цін�
ності, вироблені і відібрані
культурою. В контексті цього
підходу виділено основні еле�
менти культури: поняття, відно�
шення, цінності, правила і стан�
дарти.

Термін «корпоративна куль�
тура» вперше був використа�
ний у ХІХ ст. у військовій
термінології німецьким фельд�
маршалом Г. Мольтке, яким він
означив відносини в офіцерсь�

кому середовищі. Уже нап�
рикінці XIX ст. вивченням впли�
ву людських взаємин усередині
корпорації почали займатися
представники Школи людських
відносин менеджменту. Дослі�
дженню впливу організаційної
поведінки на діяльність підпри�
ємства сприяв Хоуторнський
експеримент на початку 30�х рр.
XX ст. у Чиказькій компанії
«Вестерн електрік» (Western
Electric), очолюваний Елтоном
Мейо. Метою роботи було
дослідження діяльності корпо�
рації у культурному аспекті.
Висновки Мейо стали своє�
рідним поштовхом до подаль�
ших спроб дослідження потреб
і поведінки працівників з погля�
ду культури їх організації.

У другій половині ХХ ст. по�
чали з'являтися перші відносно
чіткі визначення культури ор�
ганізації та поняття «корпора�
тивна культура», що охоплюва�
ли явища духовного і ма�
теріального життя колективу та
домінуючі в ньому моральні
норми й цінності, кодекс пове�
дінки, ритуали тощо. Концепція
організаційної (корпоративної)
культури почала ширше розгля�
датись наприкінці 70�х –  почат�
ку 80�х рр. ХХ ст. і була предс�
тавлена у працях А. Петтігрю
«Вивчаючи організаційну куль�
туру» (1979), У. Оучі «Теорія Z
(методи організації виробницт�
ва. Японський і американський
підходи)» (1988), Р. Паскаля і
А. Атоса «Мистецтво японсько�
го менеджменту» (1981), Т. Діа�
ла і А. Кенеді «Корпоративна
культура» (1982), Т. Пітерса і
Р. Уотремана «У пошуках ефек�
тивного управління» (1982).
В дослідженнях корпоративної
культури в Західній Європі пев�
на увага зосереджується на ду�
ховних елементах і поняттях, які
використовують для визначен�
ня явищ, ідей, засобів пізнання,
символів та їх значень, ціннос�
тей, правил і норм, моделей по�
ведінки тощо. Такі дослідження
здійснювали, зокрема, М. Елве�
сон, Р. Кілман, Р. Рюттінгер,
Д. Ньюстром, К. Девіс, Л. Джоу�
ел, В. Співак, А. Заньковський,
С. Шекшня та ін.

Р. Кілман, зокрема, вважає,
що корпоративна культура –  це
філософські та ідеологічні уяв�
лення, цінності, переконання,
очікування, атитюди та норми,

які об'єднують організацію в
єдине ціле і поділяються її чле�
нами. На думку К. Голда, кор�
поративна культура являє со�
бою унікальні характеристики
особливостей організації, які
вирізняють її серед інших у га�
лузі. М. Мескон визначає кор�
поративну культуру як атмос�
феру і клімат в організації, що
відображає звичаї, які в ній
домінують. О. Віханський та
О. Наумов під корпоративною
культурою розуміють набір
найважливіших положень, що
сприймаються членами орга�
нізації та втілюються у ціннос�
тях, які декларуються органі�
зацією і задають людям орієнти�
ри в їхній поведінці та діях.
Д. Елдрідж і А. Кромбі вважа�
ють, що культура організації –
це унікальна сукупність норм,
цінностей, переконань, які виз�
начають спосіб об'єднання груп
та окремих особистостей в ор�
ганізацію для досягнення пос�
тавлених перед нею завдань.
Г. Морган визначає культуру у
метафізичному розумінні як
один із засобів здійснення ор�
ганізаційної діяльності за допо�
могою використання мови,
фольклору, традицій та інших
способів передачі основних
цінностей, переконань, ідео�
логій, які спрямовують діяль�
ність підприємств. Є. Уткін ха�
рактеризує корпоративну куль�
туру як систему цінностей і пе�
реконань, що поділяються
всіма працівниками фірми й зу�
мовлюють їхню поведінку, ха�
рактер життєдіяльності орга�
нізації.

Підбиваючи підсумки пошуку
якомога точнішого визначення
поняття «корпоративна культу�
ра», можна послатися на вис�
ловлювання зарубіжних уче�
них, зокрема Роббіна Стівена
П.: «Корпоративна культура –
це соціальний клей, що допо�
магає утримувати цілісність ор�
ганізації за рахунок створення
прийнятих стандартів мислення
і поведінки»; Шейн Едгар: «Ко�
лективне програмування ду�
мок, що відрізняє одну орга�
нізацію від іншої»; Коссен С.:
«Цінності, що впливають на се�
редовище, в якому працюють
люди»; Джеффі Д.: «Система
спільних переконань, вірувань і
цінностей, що спрямовує і
підтримує організаційну по�

ведінку»; Мартін Д.: «Уміння
спілкуватися з людьми так само,
як ми купуємо цукор чи каву».

Отже, корпоративна культу�
ра є системою найістотніших
припущень, що сприймаються
всіма членами організації та
відображаються у конкретних
цінностях, які визначають век�
тори поведінки особистості.
Таким чином, системоутворю�
вальним фактором є система
матеріальних і духовних цін�
ностей, що й пояснює відсут�
ність єдиного тлумачення щодо
визначення поняття «корпора�
тивна культура», притому, що
смислове значення його збіга�
ється, незважаючи на різне
трактування.

Діяльність будь�якої органі�
зації підпорядковується певній
системі формальних і нефор�
мальних правил. Формальні
правила – це правила внутріш�
нього трудового розпорядку.
Неформальні правила стосу�
ються одягу, професійного
жаргону, взаємин між керівни�
ками і підлеглими тощо. Фор�
мальна система спирається на
організаційну структуру підпри�
ємства, неформальна – це та,
яку називаємо «організацій�
ною», або «корпоративною»,
культурою.

Різні автори для характерис�
тики поняття використовують
такі терміни, як: «організаційна
культура», «культура організа�
ції», «фірмова культура», «ку�
льтура підприємництва» «кор�
поративна культура». Названі
дефініції чітко не розмежову�
ються, а використовуються як
синоніми, хоч саме існування
таких визначень окреслює
розрізнення сутності тих явищ,
що стоїть за кожним із них,
а саме:

а) організація – це система
свідомо координованої діяль�
ності двох і більше людей на ос�
нові спільної мети, інтересів,
форм діяльності тощо;

б) корпорація (від пізньола�
тинського сorporatio) означає
договірні об'єднання органі�
зацій на основі налагодження
вузькогалузевих зв'язків, поєд�
нання виробничих, наукових та
комерційних інтересів із цент�
ралізованим регулюванням, ко�
ординацією діяльності кожного
з учасників та субординацією
їхньої взаємодії. При цьому

Привертаємо увагу Корпоративна культура:
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стратегія і тактика, вид діяль�
ності, мета та способи її досяг�
нення у цих організаціях мо�
жуть відрізнятися, мати різні
напрями і перетинатися тільки у
вузькому аспекті – як взаємодія
на ринку.

У працях У. Оучі, Р. Рютінгера
використовується поняття «кор�
поративна культура», під яким
розуміють союз усіх членів ор�
ганізації, «корпоративний дух»,
спільну філософію. Сучасні ав�
тори під корпоративною куль�
турою розуміють суміш різних
типів організаційних культур і,
таким чином, «організації явля�
ють собою полікультурні утво�
рення». На нашу думку, корпо�
ративна культура і організа�
ційна культура – це діалектично
близькі, але не тотожні явища.
Корпоративною культурою ми
називаємо ключову філософію
та ідеологію об'єднаних у кор�
порацію організацій, яка поєд�
нала в собі організаційні куль�
тури своїх підрозділів і має
певний вплив на зовнішнє
політичне, економічне, соціаль�
но�культурне середовище.
Корпоративна культура фор�
мується на базі організаційної
культури. Вона повною мірою
пояснює всі складові управ�
ління підприємством: стратегію,
цілі, ринкові ніші, стан продук�
тивності праці, якості товарів,
ставлення до споживачів, кон�
курентів тощо.

Як культура є ключовим чин�
ником, що впливає на спосіб
поведінки людей у суспільстві,
так і культура організації впли�
ває на спосіб реагування членів
організації на виклики навко�
лишнього середовища. Тому
сьогодні одним із найважли�
віших завдань постає вивчення
культури організації.

Е. Шейн наводить три підста�
ви щодо важливості досліджен�
ня культури в організаціях. По�
перше, організаційна культура
не лишається непомітною: вона
справляє вплив на суспільство,
позначається на зайнятості та на
становищі організації. По�дру�
ге, знаючи культуру, можна
адекватно оцінити роботу орга�
нізації, зрозуміти поведінку її
співробітників та їхнє ставлення
до організації. Нарешті, ро�
зуміння природи та змісту кон�
цепту культури допомагає
аналізу самого поняття культу�
ри. Поняття корпоративної
культури дає змогу проникати у
глибші пласти спільних для всіх
членів організації базових уяв�
лень і переконань, які працю�

ють на підсвідомому рівні,
сприймаються як щось само со�
бою зрозуміле для власне ор�
ганізації та її оточення.

Будь�який колектив є надз�
вичайно складним організмом,
і саме корпоративна культура,
що складається і формується
насамперед на свідомому рівні
особистості людини, впливає
на його поведінку, виступає
своєрідним «одухотвореним
джерелом» цього організму та
фактором зниження соціально�
го напруження в організації.
Оскільки культура впливає на
стратегію організації, керів�
ництво має аналізувати свою
культуру та вчитися управляти
організацією з урахуванням цьо�
го знання, а в разі необхідності –
змінювати свої культурні наста�
нови. Тут необхідне розуміння
багатовимірності та багатоаспе�
ктності природи організації, тоб�
то сприйняття організації і як
механізму, і як організму в
термінах культури.

Відтак корпоративна культу�
ра як потужний стратегічний
інструмент дає можливість
орієнтувати всі підрозділи та
окремих осіб на досягнення
спільної мети, мобілізувати
ініціативу співробітників, підви�
щувати їхню мотивацію і спря�
мованість, забезпечити продук�
тивну взаємодію.

Отже, попри різні підходи,
всіх дослідників об'єднує ро�
зуміння важливості впливу кор�
поративної культури на ор�
ганізаційні процеси.

Наші бізнесмени вже здобу�
ли певний досвід у практично�
му впровадженні корпоратив�
ної культури. Роботи соціологів
свідчать:

– 55% сучасних українських
керівників вважають, що ефек�
тивна діяльність сучасних
підприємств повинна базува�
тись на засадах корпоративної
культури;

– 40% наших підприємців
намагаються визначити основні
стратегії побудови корпоратив�
ної культури за допомогою
західних технологій;

– 35% визнають потребу у
формуванні корпоративної ку�
льтури, водночас у плані фінан�
сування та визначення ресурс�
ного підґрунтя ця проблема
визначається як вторинна;

– 25% підприємців не вбача�
ють потреби у формуванні кор�
поративної культури.

Сьогодні виділено такі най�
поширеніші помилкові погляди
та дискусійні положення в га�

лузі корпоративної культури:
– поширення тем, пов'язаних

із корпоративною культурою,
винятково на підприємницьку
сферу, діяльність підприємств
(інколи тільки великих) ма�
теріального виробництва, зок�
рема машинобудування;

– зведення корпоративної
культури до загальних цінніс�
них орієнтирів, філософії бізне�
су, етичних принципів і переко�
нань, якими керуються лише
менеджери всіх ланок уп�
равління, або навіть до стилю
керівництва та лідерства;

– роз'яснення, аргументація
підстав для приєднання люди�
ни до тієї чи іншої культурної
групи не її поточним соціаль�
ним статусом, професійним за�
няттям, віковими особливостя�
ми або матеріальним статком,
а природною прихильністю до
однієї з форм діяльності –
виконавчої, інтелектуально�
творчої, організаційно�підпри�
ємницької чи навіть руйнівної;

– обмеження кордонів кор�
поративної культури виключно
символьно�знаковими елемен�
тами (легендами, ритуалами,
атрибутами) або, навпаки,
надмірне розширення меж по�
няття за рахунок залучення до
них суто планових рішень, яки�
ми є корпоративна місія, мета
організації та стратегія.

Справді, більшість спеціа�
лістів розглядають корпоратив�
ну культуру стосовно корпо�
рацій – великих організацій з
великою чисельністю праців�
ників і з найбільшими можли�
востями для формування її
зовнішніх символів. Проте кор�
поративна культура може існу�
вати у будь�якій організації,
незалежно від її розмірів і га�
лузі діяльності. Це пояснюється
тим, що будь�яка спільнота має
свої цінності, принципи, нор�
ми, правила, порядки, ритуа�
ли, якими керуються її члени і
які передаються наступному
поколінню.

Можливість існування куль�
тури на різних рівнях (у самій
організації, галузева, регіона�
льна тощо), а також те, що вона
по�різному сприймається різ�
ними групами, які входять до
складу організації (наприклад,
у транснаціональних компаніях
або в одній, але багато�
національній країні), зумовлює
питання про узгодженість куль�
тури. Крім того, у межах
підрозділів організації, про�
фесійних груп, територіальних
одиниць можуть формуватися

субкультури. Вони стають важ�
ливим джерелом різноманіт�
ності культури всередині ор�
ганізації. Водночас вони можуть
сформувати такі сильні суб�
культурні цінності, які стануть
основою загальних цінностей
організації.

Якщо організація розгля�
дається як певна спільнота, то
культура формується із взаємо�
дії членів цієї організації і виз�
начається всіма її рівнями та
секторами. У такому разі воло�
дарями культури є всі члени
організації, а лідери є її храни�
телями, а не її архітекторами.
В іншому разі джерела культури
можуть перебувати навіть поза
організацією, і культура може
нав'язуватися силою. При цьо�
му передбачається, що культура
організації визначається тими
загальними цінностями, яких
дотримується більшість членів
організації.

Усе наведене пояснює важли�
вість означеної проблеми для
вітчизняного підприємництва, а
також те, чому закордонні
маркетингові технології найчас�
тіше не приживаються. «Сліпе»
впровадження західних норм і
методів призводить до жалю�
гідних наслідків. Глибоке дослі�
дження елементів корпоративної
культури потрібне як для
сучасної управлінської науки, так
і для практики використання цих
ідей у діяльності. 

Світовий досвід ведення
господарства переконує, що
впровадження в корпоративні
відносини норм, дотримання
яких створило б атмосферу
єдності цілей учасників управ�
ління, дає змогу досягати
високих рівнів організації діяль�
ності колективу. Що сильніша
корпоративна культура, то
сильніша компанія, а потужна
корпорація є важливою складо�
вою стабільності економічного та
громадського життя держави.

Корпоративна культура є
складовою загальної культури
особистості, побудованої на
сукупності цінностей, норм,
процедур управління, переко�
нань, способів мислення та
розуміння навколишнього світу,
які сприймаються колективами
людей, спрямовують та підтри�
мують їхню організаційну пове�
дінку.

Людмила ТАРАСЮК,
викладач кафедри

документознавства та
інформаційної діяльності

Луцького інституту
розвитку людини «Україна»



Газета заснована у 2000 році.
Свідоцтво про реєстрацію

серія К1 № 459 видане
Управлінням у справах преси та інформації

Київської облдержадміністрації
21 лютого 2000 року

Засновник і видавець
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
04071, Київ, вул. Львівська 23, 

Тел./факс 424�40�69
e�mail:ukraina.vdk@mail.ru

Відповідальний редактор:
Анатолій Урбан

Дизайн, верстка та коректура: 
Видавничо�друкарський комплекс

Університету «Україна»
Наклад: 1500 прим.

Віддруковано у видавничо�друкарському
комплексі Університету «Україна»

12 7.12.2012 № 9–10 (148–149)

Життєві реалії

Життєвий компас
В житті, як в морі, все буває:
То штиль, то течія швидка,
То шторм раптово налітає,
То буря кораблі ляка.
Та наші предки добре знали,
Як шлях життя складний пройти.
За компас честь вони тримали,
А за маяк – світ доброти.

Честь
Колись давно лихі гусари
Девізу були віддані такому:
«Серце – дамі, життя – государю,
Віра – Богу, честь – нікому!»

Великі зміни у світі стались,
І дам таких нема давно,
Й устої віри розхитались,
А цар зберігся лиш в кіно.
І честь в пилюку затоптали
В наш вельми прагматичний час,
Бо гроші верховодить стали
В суспільстві грішному у нас.
Повинен високо тримати,
Як прапор, кожний честь свою,
Щоб гордо міг усім сказати:
«Був чесним в праці та бою!»

Всеволод ЗЕНЦЕВ,
професор,

завідувач кафедри
природничих наук

Інституту 
комп’ютерних технологій

Час від часу у засобах масо�
вої інформації – друкованих і
електронних – можна прочита�
ти, почути, побачити нетипо�
вих, несхожих на абсолютну
більшість студентів, котрі вирі�
шили здобути вищу освіту –
першу чи другу – у дуже сер�
йозному віці. Преса вважає їх
ледь не героями: мовляв, хо�
чуть довести і доводять і
суспільству, і, передусім, собі,
що пенсійні роки – не завада
навчанню.

Але ж ще недавні винятки, які
дивували багатьох людей, нев�
довзі можуть такими вже не бу�
ти. Бо все більше пенсіонерів,
причому у багатьох країнах,
стають студентами вищих на�
родних шкіл і університетів
третього покоління.

Навчанням дорослих опіку�
ється ЮНЕСКО, інші міжнародні
організації. Більше десяти років
проводяться «Тижні освіти до�
рослих». А шоста конференція
ЮНЕСКО, що відбулася у Бра�
зилії, оголосила XXI століття –
століттям інклюзивної освіти,
освіти для всіх. Важливим нап�
рямком інклюзивної освіти є

навчальні програми для стар�
шого покоління. 

Нещодавно представницька
делегація з людей, зацікавле�
них у проведенні акції ЮНЕС�
КО, побувала в нашому універ�
ситеті. Проведенню її сприяв
директор Інституту економіки та
менеджменту доктор економіч�
них наук, професор М. В. Мних.

Акція «Тиждень освіти до�
рослих» започаткована у Вели�
кобританії двадцять років тому
та була підтримана Гамбурзь�
кою конференцією ЮНЕСКО у
1997 році як конструктивна, що
мобілізує людей на продовжен�
ня навчання. Нині понад 60
країн проводять її щорічно.

Мета акції: активізація інте�
лектуального потенціалу країни
в період соціально�економіч�
них перетворень, залучення на�
селення до участі в них, зміц�
нення єдиного освітнього прос�
тору, інтеграція вітчизняного і
зарубіжного досвіду в освітній
галузі, підвищення кваліфікації
учасників акції.

Цього разу в Києві зібралися
представники чотирьох країн –
Росії, Казахстану, Данії та Ук�

раїни. Зокрема, приїхали пред�
ставники вищої школи, науко�
вих організацій, шкіл, гро�
мадських організацій, слухачі
народних шкіл з Іркутська,
Якутська, Новоуральська, Но�
вокузнецька, Барнаула, Казані,
Уфи, Боровичів і Санкт�Петер�
бурга (Російська Федерація),
Акмолінської області і м. Кок�
шетау (Казахстан), Данії.

Зустріч розпочалася корот�
кою екскурсією по університету.
А згодом уже в одній із найбіль�
ших аудиторій навчального
закладу відбулася зацікавлена
розмова стосовно проблем
освіти у старшому віці. Досві�
дом роботи обмінялися на�
уковці, а також керівники і слу�
хачі вищих навчальних шкіл та
університетів.

Відкрив і проводив Форум
проректор Університету «Ук�
раїна» з наукової роботи
В. І. Олефір. Виконуючий обо�
в’язки Президента університету
П.В. Фесюк розповів про наш
навчальний заклад.

Цікавими і змістовними були
виступи національних коорди�
наторів акції ЮНЕСКО Н. М. Лит�

винової (Російська Федерація) і
С. І. Болтівця (Україна), дирек�
тора Акмолінського обласного
інституту підвищення кваліфі�
кації і перепідготовки праців�
ників освіти Республіки Казахс�
тан Є. Т. Ісимбаєва, генераль�
ного секретаря, почесного про�
фесора Інституту Датської куль�
тури Фінна Андерсена і дирек�
тора цього ж інституту в Санкт�
Петербурзі Рікке Хелмс.

Безперечно, були детальні
розповіді з власного досвіду як
гостей, так і господарів. Чи не
найбільшу увагу присутніх при�
вернули виступи Л. І. Кашанової
(м. Казань), К. О. Кольченко (м.
Київ), колективна розповідь про
навчання в університеті третього
покоління слухачок вищої на�
родної школи з м. Іркутська.

Думається, що Форум, який
матиме продовження, став ще
одним переконливим підтверд�
женням того, що вища освіта
має величезні та безмежні мож�
ливості свого вдосконалення,
залучаючи до навчання все но�
вих і нових людей, у тому числі
й старшого віку.

Анатолій УРБАН

Навчаються дорослі

З ліричного зошита


