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Минулий 2008/2009 навча-
льний рік був для нас непрос-
тим: університет працював за
умов тотальної перевірки всіх
його ТВСП, а деяких і подвійної,
і вибіркової перевірки базової у
м. Києві структури Міністер-
ством освіти і науки України.

Було перевірено 24 ТВСП
університету щодо виконання
ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої
освіти. За наслідками цих пе-
ревірок ДАК України анулювала
ліцензії трьох ТВСП (Сумського
інституту, Васильківської та Бро-
варської філій), погодилася з
клопотанням університету щодо
анулювання ліцензії ще трьом
філіям (Запорізькій, Херсонській,
Кременчуцькій), а також щодо
анулювання ліцензії з окремих
спеціальностей шести ТВСП.

Це Карпатський інститут під-
приємництва (м. Хуст), магіст-
рів з однієї спеціальності;

Вінницький соціально-еко-
номічний інститут бакалаврів,
спеціалістів і магістрів з 4-х спе-
ціальностей;

Рівненський інститут, бака-
лаврів з однієї спеціальності; 

небний процес
цькування і ше-
льмувань втя-
гувалися навіть
д е р ж а в н і
структури, на-
родні депутати.
Не обійшлося і
без судових
процесів щодо
захисту честі і
гідності нашого
н а в ч а л ь н о г о
закладу. Все це
разом не могло
не вплинути на
процес форму-
вання контин-
генту універси-
т е т у . Ч е р е з

об’єктивні причини я не можу
зробити вичерпний аналіз цьо-
го набору на сьогодні, це буде
зроблено у вересні цього року.
Але деякі попередні висновки
зробити можна. Якщо глянути
на статистику набору вступ-
ників до університету в цілому
(разом з ТВСП), то видно, що
останні три роки іде різке змен-
шення кількості вступників. Та-
ка ситуація обумовлена як

об’єктивними, так і суб’єктив-
ними причинами. Це і соціаль-
но-економічна ситуація в дер-
жаві, криза, які разом суттєво
знижують платоспроможність
населення; це і демографічні
провали у відтворенні населен-
ня України; це і наїзди конку-
рентів, закриття деяких філій
нашого університету, що нега-
тивно вплинуло на його імідж;
це і послаблення професійно-
орієнтаційної роботи відповід-
ними особами і підрозділами
університету та інше. Але най-
більше вплинули на зменшення
кількості вступників нові умови
прийому до ВНЗ, затверджені
Міністерством освіти і науки
України, в яких дозволяється
прийом лише за сертифікатами
Українського центру оцінюван-
ня якості освіти, а на старші
курси — лише за тим же напря-
мом підготовки.

Для Києва ситуація додатково
погіршилася ще й, будемо на-
діятися, тимчасовим припинен-
ням фінансування освітніх пос-
луг за програмою «Турбота».

Освіта ХХІ століття: проблеми, перспективи

Дніпропет-
ровська філія,
м о л о д ш и й
спеціаліст, з
п’яти спеціа-
льностей; 

Миколаїв-
ський інсти-
тут, одна спе-
ціальність; 

Полтавсь-
кий інститут,
спеціалістів з
3-х, магістр з
2-х спеціаль-
ностей.

Які б при-
чини не приз-
вели до цієї
перевірки, а
серед мотивів були як
об’єктивні, так і суб’єктивні
фактори, думається, що ми
склали успішно екзамен на ви-
живання.

Зрозуміло, що в процесі пе-
ревірки було виявлено ряд не-
гативних моментів. Цим ско-
ристалися наші недобросовісні
конкуренти, було чимало бруд-
них, брехливих публікацій, те-
ле-радіосюжетів, іноді в цей га-

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

В основі — довгострокова стратегія освіти 
в сучасних умовах

Доповідь Президента Університету «Україна» професора П. М. Таланчука  
на конференції трудового колективу 28 серпня 2009 р.

(Продовження на 2 стор.)



Зменшення кількості вступників,
природно, призвело до змен-
шення контингенту студентів,
що, у свою чергу, спричинило
значні фінансові втрати. За ре-
зультатами набору 2008/ 2009
навчального року університе-
том недоотримано коштів
у зв’язку з невиконанням ліцен-
зованого обсягу у 62 225,9 тис.
грн., у т.ч. базовою структурою
24 658,3 тис. грн., ТВСП — 37
567,6 тис. грн. Ось ті гроші, які
ми не забрали, а тепер шу-
каємо, де тільки можемо, із
надривом волаємо про кризу.

Із цієї ж таки статистики за
10 років існування Університету
«Україна» видно, який донабір
на старші курси одного порядку
з наборами на І курси. Так, для
прикладу, набір у базовій
структурі у 2006 році на І курс
складав 1719 осіб, на старші
курси — 1328; у 2007 році на
І курс — 1726 осіб, на старші
курси — 1248; у 2008 році на
І курс — 1450 осіб, на старші
курси — 1026. Тому заповненню
місць на старших курсах слід
приділяти таку ж саму увагу, як-
що не більшу, як і набору на
І курс.

Сказане дозволяє підсумува-
ти, що, незважаючи на великі
об’єктивні труднощі, ситуацію з
виконанням ліцензованого об-
сягу можна значно покращити,
якщо безперервно піднімати
якість освітніх послуг і на цій ос-
нові поліпшувати працевлашту-
вання наших випускників, а це,
в свою чергу, повинно потягну-
ти за собою різке покращання
профорієнтаційної роботи, по-
родити добрі відгуки робото-
давців. В результаті високий
імідж університету зробить
свою справу.

Завершуючи вступну частину
свого виступу, я хочу зробити
два фундаментальних висновки.

Ми всі повинні змінити своє
ставлення до роботи в напрям-
ку радикального підвищення її
якості і нашої відповідальності.
Необхідно працювати на висо-
кий результат, а не на комісії.
Робити все треба так, щоб не
боятися комісій, а в разі потре-
би, можна було вставати на
повний зріст і захищати свою
честь і гідність замість приниз-
ливого канючення на напів-
зігнутих ногах поблажок і про-
бачень за халтурно виконану
роботу. І друге, нам необхідно
щодня, щогодини створювати
колектив однодумців, який

працює командою, здатною
підпорядкувати інтереси кож-
ного загальним інтересам ко-
лективу, саме командою, бо
сьогодні наш симфонічний ор-
кестр звучить як какофонія.

Хоч не можна говорити, що
ми не працюємо, перш за все, в
університеті йде безперервний
пошук нових форм роботи з ме-
тою підвищення її ефектив-
ності. 

І тому, що ми витримали цей
екзамен, значною мірою сприя-
ла проведена за участю майже
всіх департаментів спільно з
керівниками навчально-науко-
вих підрозділів попередня ро-
бота щодо організації само-
аналізу та перевірки у квітні —
червні 2008 року діяльності
більшості ТВСП й обговорення
на Вченій раді 23 квітня та 25
червня 2008 р. результатів цьо-
го самоаналізу і прийняття
відповідних рішень з питання
«Про статус навчально-вихов-
них підрозділів університету у
відповідності до вимог МОН
України щодо ліцензування та
акредитації навчальних зак-
ладів».

Покращенню ефективності
роботи сприяли й  видані нака-
зи від 22.09.08 р. № 113 та від
5.11.08 р. № 127 «Про реор-
ганізацію територіально відок-
ремлених структурних підроз-
ділів університету». Якщо ж  це
оцінити взагалі, то протягом
звітного періоду проводилася
цілеспрямована робота щодо
подальшого розвитку і станов-
лення Університету «Україна»
як науково-освітньої установи
ІV рівня акредитації.

У квітні 2009 року було отри-
мано нову ліцензію Серія АВ
№ 443623 від 24.04.2009 року,
за якою загальний ліцензійний
обсяг в університеті становить
24 327 (11 941 — денна форма
навчання, 12 386 — заочна фор-
ма), за 45-ма спеціальностями
різних освітньо-кваліфікацій-
них рівнів. 

Згідно з новою ліцензією, се-
ред територіально відокремле-
них структурних підрозділів
університету: 13 інститутів (Біло-
церківський інститут економіки
та управління, Вінницький
соціально-економічний інсти-
тут, Горлівський регіональний
інститут, Житомирський еко-
номіко-гуманітарний інститут,
Карпатський інститут підпри-
ємництва, Кіровоградський
інститут розвитку людини,
Луцький інститут розвитку лю-
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дини, Мелітопольський інсти-
тут екології та соціальних тех-
нологій, Миколаївський міжре-
гіональний інститут розвитку
людини, Новокаховський гу-
манітарний інститут, Полтавсь-
кий інститут економіки і права,
Рівненський інститут, Хмель-
ницький інститут соціальних
технологій), 3 філії (Дубенська,
Дніпропетровська, Івано-Фран-
ківська), 2 коледжі (Придні-
провський гуманітарно-еко-
номічний коледж (м. Нікополь),
Сторожинецький коледж).

У 2008/2009 навчальному
році до університету на І курс
зараховано 6 202 студенти, ви-
конання ліцензованого обсягу
складає 62,4%.

У 2008/2009 навчальному
році в університеті навчально-
виховний процес забезпечува-
ло 2 620 викладачів, з них
у Київських навчально-науко-
вих підрозділах 743; на по-
стійній основі — відповідно:
1 565 (59,7 %) і 350 (47 %);
з науковими ступенями і вчени-
ми званнями — 1 301 (50 %)
і 390 (52,5 %), у тому числі
докторів наук, професорів —
244 (9 %) і 80 (10,8 %); канди-
датів наук, доцентів — 1 057
(40,3 %) і 310 (41,7 %).

Як бачимо, науково-педа-
гогічне забезпечення у базовій
структурі за винятком кількості
викладачів, що працюють на
постійній основі, краще, ніж у
ТВСП в цілому, тому цю ситу-
ацію слід виправляти.

Запроваджено прийом на
штатні посади науково-педа-
гогічних працівників за конкур-
сом.  Зокрема, у червні 2009 ро-
ку за результатами конкурсу бу-
ло призначено 12 завідувачів
кафедр.   

З метою зміцнення корпора-
тивної культури університету,
піднесення його іміджу, опера-
тивного висвітлення нагальних
подій вперше в університеті
створений власний інфор-
маційно-аналітичний інтернет-
журнал «Трибуна «України» і
започаткований телевізійний
канал у головному корпусі
університетського містечка у
Святошині.

Розроблено та затверджено
новий Тематичний план науко-
вих досліджень на 2009–2011
роки та Програму розвитку
фундаментальних і прикладних
наукових досліджень в Універ-
ситеті «Україна» на 2009–2011
роки з метою перетворення
Університету «Україна» на на-

уково-освітню установу міжна-
родного рівня.

У липні 2009 р. Університет
«Україна» внесено до Держав-
ного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка дер-
жави, терміном на 3 роки.

Збільшилась до 8-ми кіль-
кість виконуваних університе-
том держбюджетних проектів.
Банк завершених НДР попов-
нився на 72 роботи, з них 38 у
базовій структурі університету.
Центр високих технологій вико-
нував 17 науково-дослідниць-
ких робіт, із них завершено 9.

Упродовж 2008/2009 н.р.
було опубліковано 47 моног-
рафій, 21 підручник, 203 на-
вчальних посібники (із них 54 —
з грифом МОН України), 1 820
наукових статей (із них 605 у
фахових виданнях), видано 23
наукові збірники (з них 5 фахо-
вих). У зарубіжних виданнях
опубліковано 84 наукові статті
та 89 тез.

Порівняно з 2007/2008 н.р.
збільшилась кількість опубліко-
ваних навчальних посібників
(з 187 до 203) та наукових ста-
тей (з 847 до 1 820).

Ведеться певна робота з  під-
вищення наукової кваліфікації
працівників університету. Нині
докторантами є 54 особи, у т.ч.
26 штатних, аспірантами, від-
повідно, 207 і 89, здобувачами
наукового ступеня кандидата
наук 178 і 122 особи. Упродовж
2008/2009 н.р. було захищено
2 докторські і 24 кандидатські
дисертації.

Системно і успішно проводи-
ться підготовка науково-педа-
гогічних працівників вищої ква-
ліфікації за 7-ми спеціальностя-
ми аспірантури, відкрито нову
спеціальність аспірантури — те-
орія та історія держави і права;
історія політичних і правових
учень.

Розвиваються, зміцнюються і
нарощують свій потенціал по-
над 10 наукових  шкіл.

У 2008/2009 н.р. в універси-
теті було проведено 110 науко-
вих конференцій, із них — 18
міжнародних, 13 всеукраїнсь-
ких, 44 студентських. Науково-
педагогічними працівниками та
студентами університету предс-
тавлено 4700 доповідей на на-
укових конференціях різних
рівнів.

На початок 2008/2009 н.р. в
університеті в цілому навчалось
34 867 студентів, у тому числі на
денній формі навчання — 13 129.
заочній — 21 738 осіб.
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Із них 3 059 (9%) відмінників,
студентів, які навчалися на
«відмінно» і «добре», — 11 617
осіб (33,3%). Дипломи держав-
ного зразка отримали 15 874
випускники університету всіх
о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и х
рівнів.

Колектив університету має
певні здобутки у методичному
забезпеченні навчальних дис-
циплін, продовжується робота
зі створення і запровадження
методичних розробок для но-
вітніх освітніх технологій.

Для здійснення кредитно-мо-
дульного навчання розроблена
і затверджена низка доку-
ментів, що регламентують ор-
ганізацію навчального процесу
в умовах входження до єдиного
європейського простору.  

У навчальному процесі широ-
ко використовуються сучасні
Web-технології, які дозволяють
впровадити інтерактивну вза-
ємодію викладача і студента. 

Успішно здійснено експери-
мент з централізованого транс-
лювання відеолекцій по ТВСП
університету в режимі оn-lіnе.
З метою подальшого впровад-
ження проекту прокладена оп-
товолоконна лінія до серверної
університету, виконано підклю-
чення до мережі асоціації
«Уран». Ведуться роботи з
удосконалення програмного
забезпечення, налагодження
роботи додаткового серверу. 

Розроблена, відлагоджена й
апробована програмна обо-
лонка багатоформатного елект-
ронного банку навчально-ме-
тодичних матеріалів (у тексто-
вому, табличному, графічному,
аудіо-, відео-, мультимедіа
форматах), налагоджено дос-
туп до нього через Інтернет.

У звітному періоді вживались
заходи щодо формування
стабільного осередку науково-
педагогічних кадрів.

Працівники університету під-
готували і подали 23 заявки на
патенти, з них отримано 13 па-
тентів. Із 16 поданих проектів на
отримання грантів позитивне
рішення отримали 11.

Студентське наукове товарист-
во налічує 36 наукових осередків
у 17 ТВСП. Працюють 88 наукових
гуртків, 22 СННВП, 2 КБ, які
об'єднують понад 3 169 сту-
дентів. У звітному році було зат-
верджено 1 086 наскрізних на-
укових тем НДРС. Студентами
опубліковано 232 наукові статті і
771 тезу доповідей на конфе-
ренціях різних рівнів.

На всеукраїнські та загально-
університетські конкурси сту-
дентських наукових робіт було
подано 287 робіт, 103 студенти
отримали призові місця.

Силами університету було
проведено 3 всеукраїнські кон-
курси наукових робіт, у яких
взяли участь 111 студентів.

У 2008/2009 н.р. базова
структура університету взяла
участь у 21 міжнародній та все-
українській освітянській та
книжковій виставці. Новим у
галузі виставкової діяльності

цього року стала активна пре-
зентація результатів НДДКР
університету на громадських
слуханнях у Верховній Раді Ук-
раїни, в Асоціації міст і громад
України , на засіданнях за учас-
тю представників Кабінету
Міністрів України.

Активізувалась міжнародна
діяльність університету, зокре-
ма в напрямку розширення нау-
кових контактів та зв'язків.

Здійснюється співпраця за 40-ка
договорами про співробітництво
з міжнародними навчальними за-
кладами, науковими та громадсь-
кими організаціями.

Відбулися 32 закордонні візи-
ти представників університету
до навчальних та наукових зак-
ладів, громадських організацій
Британії, Словаччини, Румунії,
Росії, країн Латинської Амери-
ки та інших країн з метою участі
у конференціях, проведення
спільних досліджень, ознайом-
лення з досвідом роботи та на-
лагодження нових зв'язків.

Університет відвідали 35 за-
кордонних фахівців. Вони чита-
ли лекції, брали участь у прове-

дення спільних наукових за-
ходів, підготовці проектів на
гранти. Були й ознайомчі візити.

За результатами фінансово-
господарської діяльності у
2008/2009 навчальному році
університет в цілому отримав
дохід у сумі 157 070,3 тис. грн.,
із яких 43,5% або 68 349,4 тис.
грн. становить дохід базової
структури та 56,5% або
88 720,9 тис. грн. — дохід ТВСП.

Крім коштів, отриманих від
надання освітніх послуг, для ви-
конання своїх функціональних

завдань у 2008/2009 н.р. універ-
ситетом було залучено 23 939,5
тис. грн. позичкових коштів, із
них базовою структурою —
23 453,5 тис. грн. (у т.ч. — 8 266,3
тис.грн. поворотної безвідсотко-
вої позики) і 486,0 тис. грн. — те-
риторіально відокремленими
структурними підрозділами.

Серед ТВСП найбільшу частку
власних доходів отримали такі
інститути: Миколаївський —
14 620,3 тис. грн., Луцький —
9 913,2 тис. грн., Вінницький —
9 172,9 тис. грн., Полтавський —
7 484,8 тис. грн., Хмельниць-
кий — 6 453,6 тис. грн., Рівнен-
ський — 6 437,6 тис. грн., Біло-
церківський — 5 154,8 тис. грн.

Сума доходів зазначених під-
розділів складає 59 237,2 тис. грн.
або 66,8% у загальній сумі до-
ходів усіх ТВСП. Така тенденція
спостерігається протягом усьо-
го часу діяльності цих під-
розділів.

В університеті створена ма-
теріально-технічна база, яка
відповідає вимогам державно-
го стандарту і дозволяє пов-
ноцінно здійснювати навчаль-

но-виховний процес на до-
статньо високому рівні.

Загальна площа навчально-
лабораторних приміщень, при-
міщень для науково-педа-
гогічних працівників та адмі-
ністративно-допоміжного персо-
налу у базовій структурі досягла
15 027 м2, у ТВСП — 196 650 м2,
при цьому власні площі базової
структури складають 10 036 м2,
ТВСП — 42 098 м2. Власну площу
у 1 213 м2 придбав Білоцерківсь-
кий інститут економіки та уп-
равління.

Упродовж навчального року
проводилась робота зі зміцнен-
ня навчально-лабораторної
матеріально-технічної бази ба-
зової структури, Карпатського,
Мелітопольського, Луцького,
Рівненського інститутів, Ду-
бенської та Дніпропетровської
філій.

Поліпшилось програмно-
апаратне забезпечення навча-
льного процесу як у базовій
структурі, так і в ТВСП.

Практично у всіх підрозділах
університету проведені ремон-
ти матеріально-технічної бази,
в тому числі їдалень, буфетів,
медичних пунктів, реабіліта-
ційних центрів. Вчасно і якісно
здійснювалось транспортне за-
безпечення всіх університетсь-
ких заходів.

З першого жовтня поточного
року вступає в дію І черга оздо-
ровчої бази в смт. Міжгір'я За-
карпатської області.

Як бачимо, є чимало пози-
тивних результатів у нашій ро-
боті. Але не слід забувати про
те, що інші вузи теж працюють і
не збираються втрачати свої
позиції, а ситуація в освітній
сфері не є простою. Характер-
ною ознакою сьогодення є те,
що сьогодні місць у вузах для
першого курсу значно більше,
(їх — 700 000), ніж випускників
поточного року (їх — 395 000).
Та ж обставина, що є люди із
випускників минулих років, які
не мають вищої освіти, суттєво
ситуацію не міняє хоча б через
причини, що обумовлюють
вступ цієї категорії громадян до
вузу через сертифікат центру
зовнішнього незалежного оці-
нювання. МОН прогнозує набір
у цьому році (400–600 тисяч
осіб) на І курс. Отже, залиша-
ються вакантні місця.

Держава намагається зараз
привести у відповідність кіль-
кість ВНЗ з кількістю населення
України.
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(Продовження на 4 стор.)

Багатьох гостей університету тривалий час знайомили із сучасними
приміщеннями навчального закладу з макетів двох корпусів, які вже
прийняли студентів. На цьому знімку начальник науково-дослідної
частини університету Г. Ф. НІКУЛІНА (ліворуч) з гостями.
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Лейтмотивом цієї кампанії є
теза про те, що в Україні,
порівняно з іншими європейсь-
кими країнами, такими, як Ні-
меччина, Велика Британія,
Італія, Іспанія, Фінляндія, Поль-
ща, Франція, а також порівняно
з Росією і Білорусією, надто ба-
гато вищих навчальних зак-
ладів щодо кількості населення.
Відповідно з цим співвідношен-
ням взято курс на різке змен-
шення кількості вищих нав-
чальних закладів. Безумовно,
питання оптимізації кількості
ВНЗ, географії їх розташування
на рівні з якістю підготовки є ду-
же важливими і потребують як-
найшвидшого вирішення.

Але у виконанні цієї роботи
проглядається український по-
черк, — сяк-так зліпити до купи,
притулити горбатого до стіни і
швиденько прозвітуватися про
виконання «височайшого» до-
ручення.

Почнемо з цифр, які по-
рівнюють між собою.

На сайті Прес-служби МОНу
від 06.04.2009 р. читаємо: «Нині
в Україні діє 881 вищий навчаль-
ний заклад, з них 240 — ІІІ–ІV
рівнів акредитації всіх форм
власності та підпорядкування.
Для порівняння: в Європі, зокре-
ма, в Італії, на 60 мільйонів
населення припадає 65 універ-
ситетів, у Франції на 62 міль-
йони — 41, в Іспанії на 45 міль-
йонів — 60, у Великій Британії на
майже 61 мільйон — 142».

А яка ж ситуація насправді?
Візьмемо, для прикладу, Вели-
ку Британію. За останніми дани-
ми у Великій Британії 169
університетів, із них: Англія —
133 (у Лондоні — 38), Шот-
ландія — 20, Уельс — 12,
Північна Ірландія — 4 універси-
тети. Якщо до цього додати ще
124 коледжі, яким за британсь-
кою традицією навчальних зак-
ладів неуніверситетського сек-
тора (політехнікумам, колед-
жам вищої освіти) надається
університетський статус, то
маємо цифру 293. Коментарі,
як кажуть, зайві.

Мабуть, було б доцільно,
замість того, щоб «підтягувати»
цифри до якоїсь політичної за-
баганки, взяти та й навести лад
у освітянських законах внесен-
ням необхідних поправок і на-
звати речі своїми іменами —
технікуми — технікумами, про-
фесійні училища — профучили-
щами і т. ін., заодно перестати
рахувати окремими вузами те-

риторіально відокремлені нею-
ридичні структурні підрозділи
базових ВНЗ. Але справа не
тільки не в коректності порів-
няння, хоч це, безумовно, не
прикрашає чиновників від
освіти.

Справа в іншому. Сп'янівши
від свободи в перші роки неза-
лежності України, проголосили
наріжним каменем розвитку
незалежної держави ринковий
шлях у всіх галузях. І ми наївно
думали, що на цьому гаслі ми
запливемо у молочну річку з
кисільними берегами. А на
практиці виявилося, що ринко-
ву економіку, як і освіту, можна
створити винятково напруже-
ною працею на основі новітніх
наукових досягнень. А цього не
було не те що зроблено, але
навіть і не започатковано.
Хотіли отримувати заробітну
платню як у США, а працювати,
як працювали колись у Ра-
дянському Союзі. І тоді прига-
дали, зокрема, що при со-
ціалізмі була безоплатна освіта,
а тут появились якісь там
університети, та ще й цуплять
гроші за навчання. А ну, давай-
те-но, розберемося з ними. І —
що-що, а віднімати і ділити ми
добре навчені.

І якби там не було, попри
конституційні декларації щодо
рівноправності форм власності,
в т. ч. і в освітянській сфері,
наші державні чиновники йдуть
на знищення недержавної фор-
ми освіти. Цьому підпорядко-
вано все, починаючи з осві-
тянського Законодавства,
ліцензування і організації набо-
ру студентів і закінчуючи дер-
жавним замовленням на підго-
товку фахівців, пенсійним за-
безпеченням науково-педа-
гогічного персоналу недержав-
них ВНЗ тощо. І що ще цікаво.
Уже почалася передвиборча
боротьба за крісло Президента
України, і всі основні президен-
ти в своїх програмах ратують за
безоплатну освіту.

Для прикладу цитую А.Яце-
нюка: «Нам необхідно заново
спроектувати і побудувати сис-
теми освіти і охорони здоров'я.
Вони повинні бути якісними :
безоплатними. Ніякої комер-
ціоналізації загальнонаціона-
льних систем відтворення жит-
тя. Платні медичні послуги і
платна освіта можуть існувати
лиш як додаткові, для тих, хто
може і хоче платити».

І якщо  ми хочемо вижити в
таких умовах саме як універси-

тет за своїм статусом, то повин-
ні зробити дуже багато.

1. Ми повинні переконати
всіх, і населення, і владу, і себе
в першу чергу, що Університет
«Україна» — це одна органічно
збалансована як організаційно,
так і методично, корпорація, і
поки що єдиний в Україні ви-
щий навчальний заклад, який
найбільше підготовлений для
надання високоякісних освітніх
послуг в інтегрованих ака-
демічних групах усім громадя-
нам, включаючи і людей з особ-
ливими потребами.

Тому вивіски повинні бути
уніфіковані, і на них вказано:
в Києві — Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку люди-
ни «Україна», а в структурно-
відокремлених підрозділах, —
Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Ук-
раїна», а далі — регіональна
назва ТВСП. Це, так би мовити,
суто формальна сторона спра-
ви, а от домогтися, щоб ми всі
так думали і так працювали,
завдання не з простих, але його
необхідно виконати. 

А працювати є над чим.
Внаслідок уже згаданої пере-
вірки МОНу було виявлено
цілий ряд недоліків: 

– відсутність навчальних та
робочих навчальних програм;

– самостійна робота студен-
тів не забезпечена методични-
ми вказівками;

– застарілість існуючих на-
вчальних та робочих навчаль-
них програм;

– порушення умов прийому
до університету;

– перевищення ліцензовано-
го обсягу;

– невиконання  вимог наказу
МОН «Про  впровадження кре-
дитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу» 
від 13.12.05 р. № 774;

– невиконання ліцензійних
умов щодо забезпечення ви-
кладання лекційних годин на-
уково-педагогічними працівни-
ками з науковими ступенями та
вченими званнями;

– формальне ставлення до
оцінювання якості знань сту-
дентів тощо.

Для виправлення цих та
інших недоліків не треба ніяких
додаткових коштів. Треба, щоб
були відповідальність на на-
лежному рівні і совість.

Тому завищені самооцінки,
амбіції необхідно відкинути,
якщо ми не хочемо залишитися
із розбитим коритом біля дуже

красивого синього моря. А го-
ловне — усвідомлення того, що
наш університет повинен бути
серед лідерів, — необхідно по-
класти в основу роботи як ко-
лективу, так і кожного члена
цього колективу. Якість наших
освітніх послуг повинна бути та-
кою, щоб ми могли претенду-
вати на державне замовлення.

2. Ми повинні пришвидшити
формування обличчя нашого
університету у більш широкому
форматі, ніж це робилося до
цього часу.

Якщо розглянути основні
напрямки реформування вищої
освіти у провідних країнах
світу, то серед них є такі компо-
ненти, як фундаменталізація
вищої освіти; індивідуалізація
навчання (кожен студент пра-
цює за своїм індивідуальним
планом і у зручному для себе
темпі); впровадження корпора-
тивних програм (навчання у
вищій школі поєднується з пра-
цею у фірмах чи компаніях);
широке залучення молоді до
актуальних проблем науки;
вдосконалення якості вищої
освіти; підвищення інтересу до
проблем талановитої молоді;
модернізація технологій на-
вчання; інтенсифікація навча-
льного процесу; навчання за
кордоном; вдосконалення сис-
теми перевірки навчальної ро-
боти; широке використання
дистанційного навчання й тес-
тового контролю; реалізація
модульної системи; складання
навчальних планів за кредитни-
ми оцінками та деякі інші, то не-
важко помітити, що практично
із майже всіх цих інновацій ми
маємо елементи або їх зачатки і
у нашому університеті.

Завдання полягає в тому,
щоб виокремити головний
стрижень і навколо нього роз-
горнути всю роботу. Я звертаю
увагу на широке використання
дистанційного навчання й тес-
тового контролю.

Необхідно завершити кон-
струювання комбінованої но-
вітньої технології навчання, по-
клавши в її основу дистанційну
форму й самостійну роботу,
логічно ув'язавши наробки, су-
часні досягнення педагогіки.

Ця технологія повинна бути
найякіснішою, найзручнішою і
найдешевшою для споживачів і
за своїми можливостями пере-
вершити існуючі підходи до
навчання.

Я хочу нагадати, що у цій тех-
нології ми маємо великий

(Початок на 1-3 стор.)
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досвід і слід зробити все, щоб
вона отримала права громадян-
ства. Візьмемо за приклад
Відкритий університет Великоб-
ританії, який 27квітня 2009 року
відсвяткував своє 40-річчя.
У цьому навчається 210 тис. сту-
дентів, із них 11 тис. з інва-
лідністю, 70% студентів працю-
ють. Навчаються 4 тис. військо-
вослужбовців, 1,5 тис. ув'язне-
них.

А хіба ми з вами не були
піонерами у цій справі? Тепер
дехто, перехопивши наші ідеї,
видає це за свої наробки і роз-
гортають цю роботу. Нам не-
обхідно терміново повернутися
до цієї справи, що дасть мож-
ливість значно розширити
спектр освітніх послуг і вирішу-
вати важливу гуманітарну дер-
жавну проблему.

У Відкритому університеті Ве-
ликобританії 12 тис. персоналу,
в т. ч. 800 — технічного, 1 200 —
викладачів; 7,5 тисяч тьюторів у
350 консультаційних центрах
Великобританії. А згадайте про
той галас, що був зчинений
чиновниками від освіти щодо
наших трьохсот локальних цен-
трів, а який сарказм демонстру-
вався, коли високопоставлені
сноби говорили, що тепер
університети у кожному районі.
Вони так і не зрозуміли техно-
логії дистанційного навчання,
суть якої зводиться до доставки
викладачів додому студентам. 

Державне фінансування ВНЗ
1 200 фунтів на студента/рік.
Бюджет 400 млн. фунтів на рік,
із них 11 млн. — на наукові
дослідження.

Англійські студенти навча-
ються не тільки по Інтернету:
книжки, диски, відео- та аудіо-
матеріали доставляються ку-
р'єрами. 45 тис. студентів-іно-
земці із більш ніж 30-ти країн .
Понад 180 тис. студентів працю-
ють з мережею відкритого
університету з домівок (універ-
ситет дома), кожного тижня
25 тис. студентів контролюють
свою академічну успішність в
Інтернеті, 85 тис. студентів ба-
чать в Он-лайн результати
іспитів. Кожного року перегля-
дається понад 2,5 млн. сторінок
Інтернет-бібліотеки; 110 тис.
студентів користуються Інтер-
нет-конференціями. Щорічно
організовується 16 тис. конфе-
ренцій, 2 000 з яких організову-
ють і проводять самі студенти.
Цей ВНЗ займає 5-те місце рей-
тингу у Великій Британії, обіг-
навши Оксфорд. І дуже гірко,

що нічого із сказаного не
зацікавило наших керманичів,
щоб його взяти і порівняти з ук-
раїнським і по можливості
підтримати живі паростки ДТН,
яку ми розробили і почали
впроваджувати в Україні. Вис-
тачило розуму тільки, щоб за-
чепитися за кількість універси-
тетів, та й то, як ми бачили, не-
коректно.

І тому ми повинні поставити
перед собою завдання: ство-
ривши добротний авторський
колектив, написати книгу щодо
можливостей цієї технології і як
ці можливості уже використо-
вуються сьогодні у світі взагалі і
у тій же  Великій Британії і в Ук-
раїні зокрема.

Оцінюючи Відкритий універ-
ситет Великобританії, міністр
вищої освіти, член Парламенту
Найджел Формен сказав:
«Відкритий університет — це до-
рогоцінний камінь в короні ви-
щої освіти Об’єднаного ко-
ролівства».

Ця майбутня книга повинна
сформувати подібне розуміння і
у наших державних провідників
щодо можливостей дис-
танційної освіти, або хоч позба-
вити її статусу Попелюшки, який
вона має сьогодні. Книгу цю ми
вручимо всім президентам,
прем’єрам, міністрам, депутатам
і проведемо широке обговорен-
ня в українському суспільстві.
Ми зламаємо недовіру до цього
цікавого педагогічного феноме-
ну і створимо необхідний
суспільний резонанс. 

Говорячи про необхідність
більш поважно ставитись до

ДТН з боку Української держа-
ви, я хочу «порадувати» Вас
тим, що народження і станов-
лення сучасного, оригінально-
го, одного з найкращих універ-
ситетів світу, — Відкритого
університету Великобританії,
проходило теж важко, ор-
ганізаційний період зайняв ба-
гато часу, було дуже багато не-
порозумінь, критики і несприй-
няття його як навчального зак-
ладу. Але непохитна воля
ініціаторів, батьків цього видат-
ного навчального закладу пе-
ремогла.

Тож і нам не слід опускати ру-
ки, енергійно формувати ко-
манду однодумців, і «дорогу
подолає той, хто йде вперед».

3. Необхідно значно розши-
рити спектр освітніх послуг, які
надаються Університетом «Ук-
раїна», включаючи в цей процес
і ДТН. Йдеться, в першу чергу,
про створення різнострокових
освітніх програм як з держав-
ним ліцензуванням, так і без
нього. Для прикладу скажемо,
що в окремих потужних ВНЗ за
кордоном розроблено до 600
різних освітянських програм.

Розробка таких програм є ак-
туальною і для нас. Особливо
потрібні — отримання нової
кваліфікації через другу вищу
освіту і підвищення квалі-
фікації.

Визначальною характеристи-
кою нових кваліфікацій повин-
но стати те, що вони розробля-
ються в тісній співпраці кафедр
із роботодавцями, регіональ-
ними агенціями розвитку, служ-
бами зайнятості, професійними

організаціями та іншими за-
цікавленими структурами. Од-
ним із напрямків у подальшому
розвитку цієї роботи міг би бути
інститут партнерських стосунків
або система двосторонніх угод
між УУ і провідними навчаль-
ними закладами, науковими
установами, потужними вироб-
ничими фірмами тощо. Для УУ,
як потенційного учасника ба-
гатьох двосторонніх угод, авто-
матично створиться своєрідна
мережа, в якій він буде ядром,
а всі решта — опосередковано
учасниками цієї мережі. Така
структура дає величезні перева-
ги її учасникам, бо разом ми
пізнаємо більше, разом ми мо-
жемо ефективніше вирішувати
актуальні людські проблеми.
В основу ж організації навчаль-
но-виховного процесу Інституту
партнерських стосунків можна
було б покласти дистанційну
технологію навчання. Немає
сумніву, що саме така форма
кооперації дасть можливість
визначити пріоритетні галузі та
дисципліни, які повинні сфор-
мувати ядро навчальних прог-
рам і таким чином дасть змогу
повноцінно задовольнити
місцеві та регіональні потреби
економіки.

До речі, нам слід активно взя-
тися за розв’язання проблем
видання дипломів не тільки
державного зразка, а й універ-
ситетських. І повірте мені, якщо
за дипломом Університету «Ук-
раїна» буде стояти класний
фахівець, у нього не буде проб-
лем з роботою.

Дипломи державного зразка
нерідко теж освячують освітню
халтуру, так що не треба дума-
ти, що саме державний папі-
рець автоматично знімає про-
блему якості підготовки фа-
хівців. Для підтвердження цьо-
го скажу, що в минулому році
в Україні було зареєстровано
931642 випускники ВНЗ. З них
лише 19,5 % отримали направ-
лення на роботу за допомогою
навчальних закладів. Але якщо
спиратися на реальні випадки,
коли студенти несуть у деканат
фіктивні довідки, щоб отримати
диплом, то кількість тих, хто ре-
ально знайшов роботу за допо-
могою навчальних закладів, на-
багато менша. Сьогодні диплом
про вищу освіту не гарантує ав-
томатичне працевлаштування,
навіть яким би престижним не
був ВНЗ, — заявив координатор

(Продовження на 6 стор.)

Вже кілька років наш університет активно співпрацює із середніми
навчальними закладами столиці. Цьому сприяє Посольство США в Ук-
раїні, яке допомогає вихованцям шкіл, ліцеїв, гімназій у вивченні
англійської мови, а також  у наданні можливості навчатися в США. 
На знімку: на черговому семінарі в університеті. У президії — декан фа-
культуту економіки та менеджменту А. В. КОРОТЄЄВА (праворуч) і за-
відуюча кафедрою менеджменту Т. І. ПІШЕНІНА.
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нові необхідної підготовки і ду-
ху підприємництва у вищій
освіті країн об’єднаної Європи. 

Об’єднання фінансових ре-
сурсів у форматі 7-ої рамочної
програми (FP7) на 2007—2013
роки загальною сумою 50,5
млрд. євро, при цьому  це прог-
рама на основі корекції ринко-
вих невдач Європи в галузі
досліджень доповнює і підси-
лює національні і регіональні дії
на європейському рівні, змен-
шує фрагментацію наукових
досліджень, стимулює міжна-
ціональну співпрацю і об’єднує
ресурси для здійснення про-
ривів. 

Подолання науково-техно-
логічного відставання об’єдна-
на Європа бачить у створенні
науково-дослідних інститутів.
Вчені та інженери повинні ство-
рити нові наноструктури, синте-
тичні тканини, надтверді ма-
теріали, біологічно активні ре-
човини, медикаменти, інфор-
маційні технології, яких раніше
не існувало в природі; техно-
логії переробки побутових і
промислових відходів, ство-
рення відновлювальних джерел
енергії і сировини тощо. 

Розроблена Євросоюзом
стратегія є безумовно цікавою і
може бути використана і нами,
хоча до повного втілення її в
Україні ще дуже далеко з ряду
причин. 

По-перше, відсутність дер-
жавної національної стратегії
розбудови економіки, що ба-
зується на знаннях, а також
відсутність кадрів, здатних здій-
снити таку стратегію. Дефіцит
добротної освіти, у тому числі і
європейської, а також мовні і
ментальні бар’єри у переважної
більшості наших провідників
значно ускладнюють це завдан-
ня. Заангажованість же біль-
шості чиновників на особисту
наживу, безвідповідальність
ставлять взагалі під питання
майбутнє України. Універси-
тетська освіта в Україні розгля-
дається нині як просвітницька,
допоміжна галузь, а не як ви-
робнича, інноваційна сила. Аб-
солютно не приймається до
уваги, що підготовка інтелекту-
ального капіталу неможлива
без розвинутої науки і без ство-
рення високотехнологічної еко-
номіки (економіки знань). Біль-
ше того, сьогодні і сама Ака-
демія наук, ізолювавшись від
освіти, економіки та бізнесу,
ледве животіє через ізоляцію
від студентської молоді.

Крім того, фінансові ресурси,
що виділяються державним
бюджетом в Україні на науку,
дуже незначні. Для прикладу, в
європейських країнах фінансу-
вання наукових досліджень
складає понад 100 тис. дол.
США на рік на одного штатного
наукового працівника універси-
тету. В Україні цей показник
менше 7 тис. дол. США на рік.
Що ж стосується фінансування
науково-дослідних універси-
тетів, то вважається, що ці
університети зможуть виконати
свою місію за умови, що їх су-
купний бюджет буде формува-
тися із розрахунку не менше
1 млн. євро в рік на одного про-
фесора-дослідника. 

Зрозуміло, що всі названі, та
й інші не названі фактори разом
не дають можливості зробити
швидку трансформацію україн-
ської економіки на європейсь-
кий рівень. 

Ще гірші можливості у цьому
напрямку в Університеті «Ук-
раїна», як недержавного закла-
ду освіти. Тим не менше, зважа-
ючи на те, що в Європі та США
дослідницькі університети ста-
ють осередками елітарної ви-
щої освіти і зародки цього про-
цесу появляються в Україні, а
також приймаючи до уваги, що
статус дослідницького універ-
ситету навіть за умов вкладення
величезних фінансово-матеріа-
льних ресурсів, формування в
ньому конкурентоздатних на-
укових шкіл і сучасного управ-
лінського персоналу здійсню-
ються протягом життя одного —
декількох поколінь педагогів і
вчених, нам слід розробити не-
гайно навчання на науковій ос-
нові, проведення досліджень і
впровадження найкращих ре-
зультатів у виробництво. 

Сучасні вимоги економічно-
го розвитку поєднують вироб-
ництво, науку, освіту і бізнес в
єдину інноваційну модель
країни, галузі чи компанії.
Нові знання для технологічних
спеціальностей стають компле-
ксними, проблемно-орієнто-
ваними та міждисциплінарни-
ми. При цьому навчальний
процес і проведення наукових
досліджень взаємопов’язані та
забезпечують єдність засвоєн-
ня і передачі знань. Мотивація
студента до якісної освіти мож-
лива за умов створення висо-
котехнологічної економіки, що
стимулюватиме запит на ква-
ліфіковані кадри задля своєї
конкурентоспроможності. 

громадської ініціативи «Студе-
нтський захист» Андрій Черних.
Понад 700 тисяч випускників
ВНЗ в червні-липні поточного
року поповнили «армію без-
робітних», із них 549 700 випу-
скників отримали вищу освіту
за держзамовленням, підсумо-
вує Андрій Черних.

Розглядаючи проблему роз-
ширення спектра освітніх пос-
луг, не можу не нагадати вам
ще про одну нашу ініціативу,
яку пасивне виконання умерт-
вило в зародку.

Йдеться про необхідність по-
вернутися до ідеї створення
Інституту гармонії поколінь. Це
те, що на заході, зокрема у Ве-
ликій Британії, називають
«освіта третього віку». Декілька
років тому я сформував бачен-
ня цього інституту, були роз-
роблені навіть необхідні доку-
менти і сьогодні, з урахуванням
наявного досвіду, визначено
його як організацію, що діє на
принципах взаємодопомоги і
розрахована на людей , які вже
є пенсіонерами або не працю-
ють повний робочий день.
Інститут надає таким людям
можливість  навчання, творчої
роботи і проведення відпочин-
ку у дружній обстановці. Інсти-
тут міг би створити філії по всій
Україні, взявши за основу існу-
ючі ТВСП як самостійні добро-
чинні організації, в яких кістя-
ком є волонтерський рух. Ці
філії можна було б створити як
освітні кооперативи, які, базую-
чись на знаннях, досвіді і майс-
терності своїх членів, організу-
ють групи за інтересами у
відповідності з побажаннями
членів організації. Інститут ра-
зом з філіями могли б розроби-
ти курси з декількох сотень
програм (в Англії їх понад 300)
у таких галузях, як мистецтво,
мови, музика, історія, науки
про життя, філософія, комп’ю-
тери, ремесла, фотографія, ту-
ризм, спорт тощо. Типовий
філіал у Великій Британії
об’єднує приблизно 250 осіб,
але може бути і 12 чи 2 000 осіб.
Принцип навчання в ІГП чи його
філії — навчання для задово-
лення. Тут немає ніяких акреди-
тацій, не виставляється ніяких
оцінок і не видається ніяких
дипломів.

При ІГП можна було б ство-
рити благодійний фонд  «Тре-
тій вік», який був би його орга-
ном національного представ-
ництва і зареєстрований як

акціонерна компанія, метою
якої є надання допомоги в ор-
ганізації навчального процесу і
адміністративної підтримки як
органам управління, так і
індивідуальним членам, а та-
кож сприяв би розвитку філій
по всій Україні.

4. Нам слід приступити до
розробки стратегії та її практич-
ного втілення, а саме — транс-
формації існуючого закладу в
університет дослідницького ти-
пу (УДТ), або хоч формування
ядра, зародку цієї структури. Це
завдання — не чиясь забаганка,
а відповідь на виклик часу. Річ у
тім, що на початку ХХІ ст. Євро-
па запропонувала нову стра-
тегію економічного розвитку. ЇЇ
суть зводиться до підвищення
конкурентоздатності європей-
ського ринку товарів і послуг,
суттєвого збільшення кількості
інтелектуально наповнених ро-
бочих місць за рахунок гар-
монійного розвитку трьох вер-
шин так званого «трикутника
знань», а саме — освіти, до-
сліджень і інновацій. 

Основними складовими цієї
стратегії є: підвищення мобіль-
ності людей інтелектуальної
праці та поглиблення багатос-
торонньої кооперації між уні-
верситетом і дослідницькими
центрами. Різке збільшення
фінансування (не менше 3%
ВВП до 2010р.) на дослідження
та інновації і створення на цій
основі крупної світової еко-
номіки, заснованої на знаннях;
формування до 2010 року за-
гальноєвропейського освітньо-
наукового простору (Болонсь-
кий процес), що дозволить ба-
гатьом студентам навчатися у
різних європейських універси-
тетах та підтримки програми
мобільності Tempus, Socrates,
Marie-Curie; організація певним
чином мережі передових
(дослідницьких) університетів
Європи під інтеграційним да-
хом Європейського інституту
технологій (European Institute
of Technology), який повинен
стати «островом прориву» для
Європи за зразком Массачу-
сетського інституту технологій
США. Цей інститут ставить собі
за мету створення платформи
для спільної діяльності педа-
гогів дослідників й інноваційно-
го бізнесу за участю найталано-
витішої європейської молоді.
Місія інституту — сприяння
росту інновацій у трикутнику
знань — освіта, дослідження та
інновації — і розвитку на цій ос-

(Початок на 1-5 стор.)



726.09.2009 № 9 (113)

Слід підкреслити, що вже
сьогодні багато з того, що виз-
начає Університет дослідниць-
кого типу, з’явилося або зарод-
жується в Університеті «Украї-
на». Але все це знаходиться в
ембріональному стані.

Візьмемо для прикладу
СННВП. Їх зараз в Університеті
«Україна» 34, а могло бути
понад 40. 

В чому тут проблема? Перш
за все, у тому, що всі підрозділи
університету, включаючи і ка-
федри, не самовизначилися за
ознаками конкурентоспромож-
ності і прибутковості. А ці чин-
ники є вирішальними для інно-
ваційного розвитку. 

Всі сидять і чогось чекають!
Заробляння грошей для потуж-
ного ВНЗ тільки на контрактах
студентів — це не заробіток. Це
сльози. Необхідно, щоб запра-
цювали інноваційні важелі. 

Дещо далі просунувся у на-
прямку створення інноваційно-
го середовища Центр новітніх
технологій, який об’єднує сьо-
годні 5 науково-дослідних
інститутів та інших підрозділів.
Серйозним доробком цієї гру-
пи є участь Університету «Ук-
раїна» у «Міжнародній про-
грамі розвитку водневої, аль-
тернативної і відновлювальної
енергетики» загальною вар-
тістю 150 млн. євро. 

Як у першому, так і у другому
випадках ми не домоглися то-
го, щоб ці підрозділи СННВП,
інститути, лабораторії тощо
стали самостійними іннова-
ційними структурами, що
поєднують освіту, науку, техно-
логію, виробництво і ринок. До
цієї роботи недостатньо вклю-
чені державні галузеві управ-
лінські структури технологій
МОНу України, Торгово-про-
мислової палати України,
крупні фірми, компанії тощо.
Надзвичайно в’яло формується
співпраця з науковими устано-
вами НАНУ, галузевими ака-
деміями, банками, фондами.
Ще гірша ситуація складається у
ТВСП. Корінна причина тут
криється у тому, що не існує
зв’язку між ученими, виробни-
ками і ринком збуту. Вихід тут
один: необхідно розробити
проекти, які пов’язують усі
зацікавлені сторони, і домогти-
ся такого управління цим про-
ектом, щоб досягти розуміння,
яке дасть змогу рухатися проек-
ту вперед. 

5. Необхідно наголосити, що
у 2009-010 н.р. на всіх нас чека-

ють не менш важкі випробуван-
ня, ніж ті, що ми витримали у
минулому навчальному році:
ми повинні пройти планову
державну процедуру — повтор-
ну акредитацію всіх нині діючих
спеціальностей. З цього приво-
ду найближчим часом, швидше
всього у вересні цього року, бу-
де проведена всеуніверситетсь-
ка нарада із залученням усіх
співробітників — проректорів —
директорів департаментів, ди-
ректорів інститутів і керівників
ТВСП, деканів факультетів,
завідувачів кафедрами, про-
відних науковців, педагогів й
організаторів навчально-ви-
ховного процесу тощо. 

На цій нараді буде обговоре-
но і намічено конкретний план
дій для успішного проведення
такої роботи. Але вже сьогодні
хочу попросити всіх вас не че-
кати наради, а розпочати підго-
товчу роботу. Що робити, ви
повинні знати з минулого до-
свіду проходження ліцензуван-
ня. Вимоги в основному зали-
шаються тими ж.

Можна було б ще довго роз-
повідати про наші досягнення і
недоліки, визначати проблеми,
але... Водночас є проблеми, про
які, хоч через кому, я не можу
не сказати.

Не розроблений механізм
попередження впливу негатив-
них інформаційних атак та опе-
ративного організаційно-пра-
вового і рекламно-інфор-
маційного реагування на чор-
ний ПР.

Не прописані і не відпрацьо-
вані процедури антикризового
менеджменту, притаманні ста-
дії рецесії, покликані боротися
з негативними наслідками кри-
зи на кшталт припинення діяль-
ності неплатоспроможних під-
розділів, затримок у виплаті за-
робітної плати, скорочення
персоналу тощо.

Попри гіркі уроки, продовжує
спостерігатися низька вико-
навська дисципліна ряду ке-
рівників інститутів, факультетів,
ТВСП. Зокрема, викликає зане-
покоєння недбале ставлення до
підготовки звітів ряду керів-
ників підрозділів Університету,
під час звітів звучали приклади,
які можна розповідати як анек-
доти.

Відсутній належний контроль
за ліквідацією академічної та
фінансової заборгованості сту-
дентів, а точніше — немає си-
стеми.

Повільно застосовується кон-
курсний відбір для забезпечен-

ня навчального процесу викла-
дачами.

Для підвищення кваліфікації
працівників недостатньо вико-
ристовується система курсово-
го навчання.

Для підвищення рейтингу
університету потрібно вводити
систему звітності, атестації та
стимулювання співробітників за
конкретні результати їхньої ро-
боти.

Необхідно посилити роботу
щодо опублікування резуль-
татів наукових досліджень на-
уково-педагогічних працівників
у зарубіжних виданнях, зокре-
ма з високим імпакт-фактором
(фактором впливу).

Розвиток в університеті су-
часних наукових напрямів ви-
магає відкриття нових конку-
рентоспроможних спеціальнос-
тей підготовки фахівців. А про-
блема виконання ліцензовано-
го обсягу на старших курсах
потребує організації наскрізно-
го навчання з усіх ліцензованих
напрямів через відкриття пер-
спективних спеціальностей од-
нойменних напрямів освітньо-
кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст» і ліцензування
середньої освіти.

70-80% контингенту першого
курсу має відбуватися за раху-
нок коледжів. 

Слід приділити особливу ува-
гу вирішенню кадрових питань
для розширення спектра науко-
вих спеціальностей аспірантури
університету та відкриття спе-
ціалізованих вчених рад із за-
хисту дисертацій.

Необхідно продовжити ро-
боту щодо створення на всіх ви-
пускових кафедрах університе-
ту студентських наукових фор-
мувань.

Потребує особливої уваги
керівників підрозділів і подаль-
шої активізації міжнародна
діяльність університету. Не-
обхідно переглянути список
міжнародних договорів і за
кожним договором скласти
конкретний план заходів. Нала-
годжені персональні зв'язки не-
обхідно переводити у ранг
офіційних договорів і навпаки!

Підрозділи мають більш ак-
тивно шукати партнерів для по-
дання проектів на гранти, відшу-
ковувати нові джерела фінансу-
вання стажувань, обміну викла-
дачами і студентами. Треба
включити до плану наступного
навчального року подання як-
найменше одного проекту від
кожного ТВСП та інституту/фа-
культету базової структури.

Для активізації пошуку нових
партнерів та представлення
університету широкому міжна-
родному загалу необхідно
відкрити англомовну сторінку
на сайті університету.

Аналіз структури доходів
Університету «Україна» загалом
показав, що в структурі доходів
майже відсутні доходи від на-
дання додаткових платних пос-
луг (доуніверситетська підго-
товка, курсове навчання тощо).
Питома вага таких надходжень
у базовій структурі та ТВСП
складає лише 0,9% або 1 415,2
тис. грн. від загальної суми до-
ходів. Даний показник ілюструє
незадовільний стан роботи
як базової структури, так і ТВСП
з розширення асортименту
освітніх послуг і залучення до-
даткових джерел фінансування
та відсутність планомірної ро-
боти у даному напрямку.

Варто зазначити, що з мо-
менту створення та до цього ча-
су такими ТВСП, як Миколаїв-
ський, Вінницький, Полтавсь-
кий, Білоцерківський інститути,
замість розвитку власної ма-
теріально-технічної бази, пере-
вага надається оренді основних
засобів. Хоча останнім часом
Білоцерківський інститут почав
більш відповідально підходити
до розвитку власної матеріаль-
ної бази.

Співвідношення дохідної час-
тини і видатків на капіталовкла-
дення в цих інститутах наводить
на думку, що у вищезазначених
ТВСП є значні резерви розвитку
власної матеріально-технічної
бази, варто лише вдосконалити
організаційні процеси, встано-
вити правильні стратегічні
пріоритети розвитку кожного
ТВСП.

Потребує значного розши-
рення, вдосконалення і поліп-
шення матеріально-технічна
база забезпечення навчального
процесу.

Є цілий ряд недоліків, які не-
гативно впливають на виконан-
ня основних завдань. Так, через
брак фінансування базовій
структурі не вдалося здати в
експлуатацію навчальний кор-
пус № 3, а низці ТВСП придбати
власні приміщення.

Суттєво знизив темпи роботи
видавничо-друкарський комп-
лекс базової структури — вид-
рук навчально-методичної лі-
тератури зменшився в 10 разів
порівняно з минулим роком.

(Закінчення на 8 стор.)
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Не знята проблема забезпе-
чення навчального процесу
технічними засобами навчання,
навчальною та науковою літе-
ратурою.

У базовій структурі універси-
тету залишається проблема за-
безпечення іногородніх сту-
дентів житлом.

Відсутня чітка база даних про
наявність у підрозділах ма-
теріальних цінностей. Потребує
вдосконалення в цілому їх
облік. Не з усіма матеріально
відповідальними особами ук-
ладені угоди про їхню відпо-
відальність.

Проблеми подальшого роз-
витку і становлення Університе-
ту «Україна» є комплексними і
їх необхідно вирішувати пара-
лельно. Підхід : «Давайте орга-
нізуємо спочатку навчально-
виховний, науковий процес, а
потім створимо матеріально-
технічну базу», або, навпаки,
«створимо спочатку базу, а
потім усе решту», для нас є неп-
рийнятним. Необхідно почина-
ти з малого і настирливо наро-
щувати більше. Навіть мале-
сенькі успіхи завжди ведуть до
великих. 

Розробляючи стратегію по-
дальшого розвитку і становлен-

ня Університету «Україна», ми
повинні ставити собі за мету
створення великого освітньо-
науково-виробничого комп-
лексу, який об'єднує навчальні
й науково-дослідні інститути,
коледжі, факультети, наукові
школи, колективи вчених
дослідників і педагогів, які
представляють інтелектуальну
еліту суспільства. Стрижнем на-
шої роботи повинно стати про-
ведення наукових досліджень,
які включають всю наукову
палітру діяльності окремих
підрозділів Університету «Ук-
раїна», та здійснення на цій ос-
нові навчання студентів і обслу-
говування суспільства.

Нинішній вищий навчальний
заклад України вже не в змозі
оперативно змінювати нав-
чальні курси, швидко реагувати
на зміну запитів споживачів
освітніх послуг. Сучасне вироб-
ництво потребує більше освіче-
них людей, ніж 10 років тому.
Відповідно, змінюватися повин-
ні і технології навчання.

Згідно з оцінками експертів,
сучасна соціально-економічна
формація вимагає 60–90 %
спеціалістів із вищою освітою.
Таким чином, зростає роль ви-
щої школи в забезпеченні

освітніх потреб не тільки тра-
диційних студентів, а й дорос-
лих споживачів. Тому й Україна
взагалі, а наш університет зок-
рема повинні проводити струк-
турну модернізацію системи
освіти, як це робиться в тій же
Англії, яка є яскравим прикла-
дом орієнтації системи вищої
освіти на потреби дорослого
населення. Судіть самі: стра-
тегічні цілі Об'єднаного ко-
ролівства у галузі вищої освіти
ставлять за мету у 2010 році за-
лучити 50 % громадян з 18 до
30 років до навчання у ВНЗ
(43,3 % у 2007/2008); 40 %
працездатного населення по-
винні отримати вищу освіту
(зараз охоплено 30%); стрімке
збільшення кількості квалі-
фікацій (навчальних програм),
які відповідають потребам як
студентів, так і роботодавців;
мета на майбутнє — підготувати
90% випускників шкіл до на-
вчання у ВНЗ або професійного
навчання.

Тому традиційні форми от-
римання знань — денна, заоч-
на, екстернат – сьогодні інтег-
руються в єдиний освітній
простір відкритої освіти. По-
ширення систем дистанційно-
го навчання — це природний

етап еволюції системи освіти
від проектора до комп'ютер-
них навчальних програм, від
звичайної бібліотеки до елект-
ронної, від нечисленних на-
вчальних груп до віртуальних
аудиторій будь-якого масшта-
бу. Саме тому важливим прин-
ципом нашого виживання і
розвитку є необхідність трима-
тися еволюційного розвитку
освіти.

На закінчення хочу підкрес-
лити, що треба бути або дуже
сміливим, або дуже безвід-
повідальним, щоб братися за
розробку довгострокової стра-
тегії освіти в сучасних умовах.
Але ми повинні долати сумніви
і шукати нові способи впоряд-
кування мислення, якщо можна
так сказати, в неупорядковані
часи, пропонуючи точку опори
в шалено розбурханому світі.
Всяка людина, тим більше пе-
дагог, знає, що таке перемоги і
поразки як в особистому, так і в
професійному житті і, будучи
мудрою, вона дозволяє як по-
разкам, так і перемогам впли-
вати на його погляди, світогляд,
а відтак і дії.

Тож я закликаю всіх нас до
напруженої, вдумливої праці
на благо нашої Вітчизни.

На університетському святі. На передньому плані — старший викладач університету, заслужена артистка України Світлана МИРВОДА.
Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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