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Людський розвиток, розвиток особистості – це основний
важіль суспільного прогресу. Тому на Полтавщині карди�
нально перебудовується система освіти, для цього викорис�
товуються всі її організаційні та фінансові можливості;
здійснюється чітка політика сприяння розвитку освіти та
створення найкращих умов для майбутніх фахівців, сту�
дентів, викладачів, наукових співробітників.

Про це переконливо свідчить і випуск журналу “Постме�
тодика”, підготовлений редакцією спільно з Радою ректорів
вищих навчальних закладів Полтавського регіону. Читач не
тільки одержить довідку про умови вступу, форми навчан�
ня, спеціальності, а й побуває за лаштунками  освітніх ус�
танов. Дізнається, чим живе, “дихає” ПОЛТАВСЬКИЙ
СВІТ ВИЩОЇ ОСВІТИ, які навчальні програми здійсню�
ються, яка культурна й економічна атмосфера панує у
ньому.

Про ці “деталі” особливо важливо знати учителям,
батькам і вступникам у час, коли вища освіта зростає і ре�
формується, адже Україну як європейську державу будува�
тимуть ті, хто нині сидить за шкільними та студентсь�
кими партами. Перед випускниками шкіл настала відпові�
дальна мить для рішення: як оптимально і взаємовигідно
вкласти свої знання, творчий потенціал у власне майбутнє,
яке, сподіваємось, буде тісно пов’язане саме з рідним
регіоном.

У цьому рішенні має допомогти і вища школа, що
постійно вирішує важливе завдання – готувати оптималь�
ну кількість саме таких фахівців, яких найбільше потребує
регіональний ринок. Статус європейської держави та по�
треби науково�технічного розвитку ставлять перед Ук�
раїною й Полтавщиною завдання досягти якості освіти,
відповідної світовим стандартам (це стосується всіх рівнів
освіти: дошкільної, шкільної, професійно�технічної та ви�
щої); а обсяг і рівень підготовки професійно�технічних
кадрів мусить повністю забезпечувати виробничий по�
тенціал нашого регіону.

Упевнений, що випускники вищих і середніх шкіл Полтав�
щини мають отримувати знання та навички за новими
світовими стандартами, щоб стати “новою хвилею” в роз�
витку економіки, науки, освіти і культури нашого краю.
Тож бажаю освітянам, учням і абітурієнтам 2001року для
цього енергії та життєтворчих сил.
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Оглядаючи майже деся�
тирічний шлях реформування
вищої освіти Полтавщини в
умовах суверенної держави,
Україна не можна не відзна�
чити серйозні трансформа�
ційні зміни, яких вона зазнала
останніми роками. Не запере�
чуючи важливого суспільного
значення нижчих рівнів
освіти, все ж підкреслимо, що
в умовах переходу
суспільства від індустріальної
до інформаційної стадії підго�
товка висококваліфікованих
фахівців, наукові дослідження
у вищих навчальних закладах
III�IV рівня акредитації висту�
пають головним рушієм його
розвитку.

Після здобуття Україною
незалежності, сфера її вищої
освіти однією з перших відчу�
ла на собі необхідність та не�
минучість кардинального ре�
формування. По�перше, ви�
правдана повоєнними роками
жорстка, централізована сис�
тема управління вищою осві�
тою в Україні та беззаперечне
підпорядкування ВНЗ своїм
міністерствам (відомствам)
стали сковувати ініціативу
навчальних закладів, гальму�
вати розвиток наукових дос�
ліджень, уніфікувати процес
підготовки спеціалістів. По�
друге, структурні зміни в еко�
номіці України, перехід до
ринкових умов господарю�
вання, зменшення бюджетно�
го фінансування гостро поста�
вили перед вищою школою
України проблему підвищен�
ня ефективності її роботи,
орієнтацію на регіональні по�
треби в кадрах спеціалістів
вищої кваліфікації. По�третє,
створення недержавних ви�
щих закладів освіти, ліквіду�
вавши монополію державних

освітніх закладів, сприяло
формуванню конкуренції на
ринку освітніх послуг. По�
четверте, гостро постала про�
блема інтегрування вищих за�
кладів освіти в зарубіжний
освітній процес.

Тому вищі навчальні за�
клади Полтавщини, керую�
чись Законом України “Про
освіту”, Державною націо�
нальною програмою “Освіта.
Україна ХХI сторіття’’, Указа�
ми Президента України ’’Ос�
новні напрями реформування
вищої освіти’’, ’’Про заходи ре�
формування системи підго�
товки спеціалістів та працев�
лаштування випускників ви�
щих навчальних закладів
освіти’’ включилися у загаль�
нодержавний процес творення
національної моделі освіти,
яка передбачає формування
цілісної динамічної системи
освіти і науки, здатної адапту�
ватися до нових ринкових
умов господарювання, інтег�
рованої у світовий освітянсь�
кий простір.

Концепцію розвитку вищої
школи в Полтавській області
на новій національно�пра�
вовій нормативній базі обго�
ворено на нараді ректорів та
директорів ВНЗ області 29
лютого 1996 року в обласній
державній адміністрації, на
розширеному засіданні ради
ректорів Полтавського регі�
ону 14 березня того ж року,
опубліковано в журналі
’’Постметодика’’ (№2, 1996).
У ній була визначена опти�
мальна мережа вищих на�
вчальних закладів області,
структура планів прийому до
них, прогнозована потреба об�
ласті у спеціалістах вищої
кваліфікації, проаналізована
фінансова діяльність освітніх
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ренціює процес підготовки, а головне,
працевлаштування випускників, які, як
показало життя, тепер практично
вирішують проблему забезпечення
регіону інженерно�технічними і еко�
номічними кадрами. Навчальний про�
цес в університеті організований за ди�
намічною багатоступеневою системою
підготовки фахіців, що дає змогу задо�
вольнити потреби особистості в здо�
бутті певного освітнього та
кваліфікаційного рівня за бажаним на�
прямом відповідно до її здібностей.

Але спочатку керівництву навчаль�
ного закладу довелось енергійно
зміцнювати і розширювати навчально�
лабораторну, матеріально�технічну та
науково�методичну базу, а також кадро�
ве забезпечення під ці спеціальності.
Зокрема, звести нові навчальні лабора�
торії – кафедр будівельних машин і об�
ладнання, технології машинобудування,
обладнання нафтових і газових про�
мислів; освоїти нові приміщення
архітектурного корпусу кафедрами ди�
зайну і образотворчого мистецтва,
оснащити їх комп’ютерною технікою. 

Постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни за № 592 від 29 серпня 1994 року
на базі інженерно�будівельного інститу�
ту створено Полтавський технічний
університет, який 30 травня 1997 року з
нагоди 100�річчя від дня народження
видатного теоретика космонавтики
Юрія Кондратюка перейменовано у
Полтавський державний технічний
університет імені Юрія Кондратюка.

Задумаймося над запитанням: як
вдалося так швидко і рішуче здійснити
настільки масштабні структурні пере�
творення у цьому навчальному закладі?
Відповідь буде одна – це була науково
обгрунтована програма дій усього ко�
лективу, який як одна людина прагнув
до її реалізації. Всі члени колективу ро�
зуміли необхідність і неминучість ре�
формування навчального закладу і
віддали немало зусиль, щоб із честю йо�
го здійснити.

Саме в цьому навчальному закладі
зосереджений серйозний науковий по�
тенціал, який забезпечує як удоскона�
лення навчального процесу, так і вико�
нання актуальних досліджень, без яких
неможливо уявити собі університет.
Ось динаміка росту кількості докторів

установ області, висловлені пропозиції
стосовно подальшого реформування си�
стеми вищої освіти регіону.

Яким же був шлях реформування ви�
щих закладів освіти регіону?

Професорсько�викладацькі колекти�
ви вищих навчальних закладів Полтави,
таких, як медична стоматологічна
академія та інженерно�будівельний ін�
ститут негайно включилися у складні
реформаційні процеси. Глибоко науко�
во і критично проаналізувавши свої
можливості, кожен із цих закладів
освіти віднайшов єдино правильне для
себе вирішення проблеми – шляхом на�
пруженої праці колективу, нарощуван�
ня матеріально�технічної та навчально�
лабораторної бази, кадрового по�
тенціалу витримати виклик часу, готу�
вати фахівців на рівні міжнародних
стандартів.

Наприклад, за рішенням вченої ради
інженерно�будівельного інституту м.
Полтави було створено  науково�про�
гностичну групу для вивчення потреб
регіону у кадрах спеціалістів вищої ква�
ліфікації. Грунтовно проаналізувавши
освітню ситуацію у своєму регіоні та по�
пит на фахівців, колектив учених прий�
шов до висновку про необхідність пере�
орієнтації вищого навчального закладу
з монопрофільного (будівельного) на
багатопрофільний (технічний). І дійсно,
в умовах, коли майже 12 найближчих до
Полтави інженерно�будівельних (Хар�
ків, Київ, Дніпропетровськ, Суми, Ма�
кіївка й ін.) вищих закладів освіти готу�
вали спеціалістів цього профілю, оче�
видним став факт їх перевиробництва. 

Ці пропозиції колективу підтримала
обласна державна адміністрація і
міський виконавчий комітет, Міністер�
ство освіти і Кабінет Міністрів України.
Так, замість шести спеціальностей
будівельного профілю, яких навчали в
інженерно�будівельному інституті про�
тягом 60 років, учені ВНЗ підготували
нові робочі програми та навчальні пла�
ни для викладання 28 спеціальностей та
спеціалізацій. Якщо раніше прийом на
1�ий курс складав 600 осіб на 6
спеціальностей будівельного і архітек�
турного профілів, то з 1994 року та ж
сама кількість набирається на 28
спеціальностей і спеціалізацій, що при
випуску стало складати 26�28 спеці�
алістів щорічно. Це значно дифе�
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наук, професорів останніми роками –
чисельність їх зросла із 12 осіб у 1990
році до 28 – у 1994 і складає 34 чоловіки
у 2000 році. Разом із 210 кандидатами
наук, доцентами вони забезпечують на�
вчальний процес на 35 кафедрах на�
вчального закладу для понад чотирьох
тисяч студентів.

У державному технічному універси�
теті імені Юрія Кондратюка науковці
працюють за 12 пріоритетними напрям�
ами розвитку науки і техніки. Для по�
повнення і підвищення якісного рівня
наукових кадрів університету створені
та плідно працюють такі наукові школи:

– залізобетону, під керівництвом
учнів лауреата Державної премії Укра�
їни в галузі науки і техніки за 1998 р.
академіка П.В.Вахненка (нині покійно�
го). Учені цієї школи досліджують ро�
боту залізобетонних конструкцій при
складних видах деформацій з метою
удосконалення методів їх розрахунку;

– будівельних машин, під керів�
ництвом академіка О.Г.Онищенка. Без�
діафрагмові плунжерні прямоточні роз�
чинонасоси високого тиску з безпосе�
редньою дією плунжеру на розчин із ме�
ханічним та гідравлічним приводом цієї
наукової школи успішно пройшли ви�
пробування і серійно випускаються; 

– під керівництвом доктора техніч�
них наук, професора Л.І.Стороженка на
кафедрі дерева, металу і пластмас про�
водяться дослідження трубобетонних
конструкцій при об’ємному напружено�
му стані й інші. 

В університеті працюють 2 спеціа�
лізовані ради із захисту кандидатських
та докторських дисертацій. Наукові
дослідження ведуться за 18 науковими
напрямами. Вагомими є здобутки
науковців університету й у розв’язанні
фундаментальних наукових проблем із
вищої математики, фізики, хімії. Лау�
реатом Державної премії України в га�
лузі науки і техніки за 1997 рік став кан�
дидат технічних наук, доцент А.Т.Лобу�
рець. Станом на 2001 рік в університеті
навчається 60 аспірантів, які готуються
до захисту кандидатських дисертацій за
16 спеціальностями, серед яких – еко�
номіка будівництва, будівельні конст�
рукції, будівлі та споруди, машини для
виробництва будівельних матеріалів і

конструкцій, архітектура будівель та
споруд.

При університеті створена філія
Північно�Східного наукового центру
НАН України. Пріоритетними напря�
мами його діяльності є:

– здійснення незалежного оцінюван�
ня процесів економічного й науково�
технічного розвитку регіону, підготовка
прогнозів і рекомендацій щодо розвитку
структур НТП, ефективних форм інтег�
рації науки, освіти та виробництва;

– екологічний моніторинг, оздоров�
лення навколишнього середовища у
промислових районах регіону;

– прискорене розроблення і впровад�
ження у виробництво прогресивних
наукоємних технологій (кріогенних,
радіаційних, плазмових тощо), органі�
зація та проведення маркетингових дос�
ліджень із питань НТП;

– сприяння розвитку просвітницької
діяльності у регіоні, посиленню впливу
вчених і науковців на розвиток творчих
сил та підвищення інтелектуального по�
тенціалу народу.

Заснований у 1930 році як інститут
інженерів сільськогосподарського
будівництва, Полтавський державний
технічний університет імені Юрія Кон�
дратюка підійшов до свого 70�річчя з
вагомими і плідними результатами. Цей
навчальний заклад, за визначенням
Міністерства освіти і науки України та
обласної державної адміністрації, здо�
був популярність і заслужений автори�
тет як в регіоні, так й у близькому і да�
лекому зарубіжжі.

Зрозуміло, що у цей відповідальний
для нас і України час, надзвичайно важ�
ливою є підтримка органів влади як на
рівні міста, так і області. Адже реформу�
вання вищих закладів освіти Полтави
здійснюється одночасно із трансфор�
маційними процесами у місті, регіоні. І
така підтримка завжди надається усім
освітнім установам міста, області.

Такий же шлях реформування і само�
ствердження пройшов і медичний стома�
тологічний інститут, який у 1994 році
здобув ліцензування та акредитацію за
ІV рівнем у Державній інспекції
освітніх закладів Міністерства освіти  і
науки України та здобув статус Ук�
раїнської медичної стоматологічної ака�
демії. Нині на шести факультетах закла�
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народного господарства’’, а розвиток
особистості і формування громадянина,
здатного самостійно і вільно мислити,
діяти. 

Професорсько�викладацькі колекти�
ви вищих навчальних закладів III�IV
рівня акредитації Полтавського регіону
працюють над утіленням у навчально�
виховному процесі положень Концепції
виховання дітей та молоді у націо�
нальній системі освіти, Головних засад
гуманітарної освіти та виховання, що
спрямовані на формування у студентів
головних якостей людей із вищою
освітою:

– уміння глобально мислити;
– здатність постійно навчатися;
– наявність культурної компетент�
ності;
– толерантність у ставленні до цінно�
стей і норм моралі інших людей;
– функціональна грамотність;
– професійна гнучкість;
– підготовленість до непередбачувано�
го майбутнього;
– екологічність мислення і діяльності;
– культура спілкування;
– уміння пристосовуватися до перемін
і ін.
Поруч із цими гуманістичними та гу�

манітарними контекстами вищої освіти
в умовах суверенної держави України
значно актуалізується завдання її
національного характеру. До цього не
можна підходити формально. Інакше
відбудеться профанація самої ідеї. Пе�
дагогам вищої школи важливо зро�
зуміти, що національне в освіті – це не
етнічно національне, а вседержавне, за�
гальноукраїнське. Викладачам вищої
школи регіону необхідно формувати
модель особистісно�переорієнтованої
освіти, щоб, здобувши її, спеціалісти по�
чували себе впевнено на ринку праці,
потрібними своїй державі, своєму наро�
дові, конкурентоспроможними. Сьо�
годні на перший план у роботі профе�
сорсько�викладацьких колективів ви�
щої школи виходять завдання форму�
вання у студентів лідерських, грома�
дянських якостей, уміння застосовувати
надбані знання у жорстких умовах рин�
кової економіки.  

ду навчається близько 3300 студентів,
включаючи 290 іноземних громадян та
700 лікарів�інтернів. Для їх навчання
створена сучасна науково�технічна та
лікувальна база, що дає змогу готувати
висококваліфікованих спеціалістів�
лікарів, бакалаврів, магістрів.

Непростим виявився шлях реформу�
вання кооперативного інституту міста
Полтави. Оскільки буквально з перших
же днів здобуття Україною незалеж�
ності колективу цього вищого навчаль�
ного закладу довелося одразу увійти у
щільну атмосферу ринкових стосунків.
Знаходячись у відомчій системі Цент�
роспілки, з порушенням союзних уп�
равлінських зв’язків, професорсько�ви�
кладацькому колективу навчального за�
кладу довелося реалізовувати принци�
пи самофінансування і самоорганізації з
ходу. І йому це досить швидко і впевне�
но вдалося, адже підготовка спеціалістів
інституту завжди спрямовувалася на
формування у випускників навичок
підприємницької діяльності, уміння
працювати в ринкових умовах з держав�
ним сектором економіки. Нині навчаль�
ний заклад стоїть напередодні зміни
свого статусу. 

У 2000 році у Полтаві серед вищих
закладів освіти з’явилися ще один
університет й академія – це державний
педагогічний університет імені Володи�
мира Короленка і державна сільськогос�
подарська академія. Ці навчальні закла�
ди найстаровинніші у місті, мають свою
прекрасну історію і традиції.

Серйозні реформаційні зміни здій�
снив військовий інститут управління і
зв’язку, який за ці роки із філіалу
Київського перетворився у самостійний
ВНЗ із прекрасною матеріально�тех�
нічною базою і надійним навчально�пе�
дагогічним потенціалом.

Кременчуцький державний політех�
нічний університет утворений згідно По�
станови Кабінету Міністрів України за
№1224 від 4.08.2000 року. Перед ним
відкриваються широкі перспективи на�
дання висококваліфікованих освітніх
послуг у цьому важливому промислово�
му регіоні. 

Але, оптимізуючи мережу вищої
школи, не слід забувати, що головними
пріоритетами освіти при цьому є не
знання самі по собі, і навіть не ’’потреби
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дентів. У даний час академія
проводить підготовку спеці�
алістів більш ніж для 14 країн
світу. В 1995 році на базі ака�
демії розпочато ступеневу
підготовку спеціалістів на зубо�
технічному та медсестринсько�
му факультетах. У 1994 році
Полтавський медичний стома�
тологічний інститут отримав IV
найвищий й рівень акредитації
та статус Української медичної
стоматологічної академії. За 75
років навчальним закладом
підготовлено понад 25000
кваліфікованих лікарів�
спеціалістів. На сьогоднішній
день у академії працює понад
440 науково�педагогічних пра�
цівників, серед яких 66 докторів
наук та 284 кандидати наук, 24
академіки галузевих академій.
У складі установи 6 факуль�
тетів: стоматологічний, медич�
ний, медсестринський, зубо�
технічне відділення, факульте�
ти довузівської підготовки,
підготовки іноземних студентів
та післядипломної освіти, 48
кафедр.

У даний час в академії нав�
чається понад 3200 студентів. 

На базі закладу плідно пра�
цює навчальний центр “Компо�
дент”, який щорічно спільно із
фирмою “Дентсплай” (Велико�

Українська медична стома�
тологічна академія розпочала
свою діяльність у 1921 році з
одонтологічного факультету
Харківської медичної ака�
демії. Довгий час цей факуль�
тет був єдиним у країні. На 1�й
курс у 1921 році було прийнято
250 студентів, 2�й укомплекто�
вано слухачами відповідного
курсу зуболікарської школи –
169 чоловік. 

Започаткували факультет
видатні вчені країни, його пер�
шим деканом був заслужений
діяч науки України, професор
Ю.М.Гофунг. Під його керів�
ництвом факультет відразу став
першим спеціалізованим ви�
щим навчальним закладом з
підготовки стоматологів та ме�
тодичним центром стомато�
логічної освіти в Україні. Знач�
ний унесок у навчально�мето�
дичну та наукову роботу фа�
культету зробили: почесний
член Всесвітньої асоціації сто�
матологів, заслужений діяч на�
уки, професор М.Б.Фабрикант,
академіки – Г.В.Фольборт,
В.П.Воробйов, В.І.Данилевсь�
кий та інші.

В 1967 році інститут переве�
дено до м. Полтави та перейме�
новано у Полтавський медич�
ний стоматологічний інсти�
тут, у 1971 році на базі закла�
ду було відкрито лікувальний
факультет, а з 1992 року розпо�
чато прийом іноземних сту�

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

М.С.Скрипніков

Ректор Української медичної
стоматологічної академії

М.С.Скрипніков



Певного розвитку в академії набуває
науковий напрям із розділу хірургічної та
ортопедичної стоматології – імпланто�
логія. На базі освітньої установи створено
центр імплантології, обладнаний сучасною
апаратурою та інструментарієм провідних
зарубіжних фірм. Ортопедична реабі�
літація стоматологічних хворих із викори�
станням імплантатів обгрунтована за до�
помогою комп’ютерного моделювання. Та�
ким чином, на стоматологічному факуль�
теті створено необхідні умови для прове�
дення на високому рівні навчально�вихов�
ної роботи за рахунок оптимізації змісту
навчання, покращання матеріального за�
безпечення навчального процесу. Одним
із критеріїв оцінки рівня підготовки випу�
скників академії є відгуки фахівців і
керівників закладів практичної охорони
здоров’я про якість їхньої підготовки ви�
пускників. Абсолютна більшість відгуків,
зокрема і закордонних, свідчить про до�
статню готовність випускників академії до
виконання професійних обов’язків.

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Медичний факультет був організова�
ний у 1971 році, з відкриттям якого були
створені нові кафедри і курси: факуль�
тетської терапії і хірургії, госпітальної те�
рапії і хірургії, пропедевтики внутрішніх
хвороб, онкології, соціальної гігієни та ор�
ганізації охорони здоров’я.

Із часу свого створення колектив ме�
дичного факультету своїм першочерговим
завданням вважає підготовку високок�
валіфікованих медичних кадрів, здатних
вирішувати завдання з профілактики й ор�
ганізації та наданню медичної допомоги як
у Полтавській області, так і в інших
регіонах України. 

Сьогодні медичний факультет – це нав�
чальний підрозділ Української медичної
стоматологічної академії, на якому
здійснюється підготовка лікарів з 52
спеціальностей. На факультеті навчається
1572 студенти та функціонують 22 кафед�
ри, які очолюють доктори наук, професори.

Навчальними базами факультету є не
тільки лабораторії, оснащені сучасною
апаратурою й обладнанням, а й обласні та
міські клінічні лікарні, що є клінічними
базами академії.

У навчальному процесі використову�
ються сучасні технології навчання і кон�
тролю знань. Усі кафедри факультету
забезпечені сучасними комп’ютерами, а на
таких, як госпітальна терапія, госпітальна
хірургія, акушерство і гінекологія, пато�
логічна анатомія функціонують комп’ю�
терні класи. Впроваджено рейтингову сис�
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британія) проводить міжнародні змагання
з реставрації зубів – “Призма�чемпіона�
ти”. Навчальні лабораторії на стомато�
логічному та зуботехнічному факультетах
обладнані сучасною апаратурою для виго�
товлення металокерамічних конструкцій
фірм “Сеramco”, “Degussa” тощо. 

У 2001 році на виставці “Сучасна
освіта – 2001” академія була нагороджена
срібною медаллю в номінації “Сучасні
технології навчання”.

Матеріально�технічна база освітньої
установи дозволяє проводити навчальний
процес, наукову та лікувальну роботу на
сучасному рівні. Клінічні кафедри
розміщені у кращих лікувальних закладах
міста. До послуг студентів 4 гуртожитки
на 2100 місць, спортивний комплекс,
бібліотека, студентське телебачення, чи�
тальні зали, оздоровчий табір, гуртки ху�
дожньої самодіяльності та спортивні
секції. 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Стоматологічний факультет скла�
дається з 23 кафедр (8 з них – профільні)
та має потужний науково�педагогічний
потенціал, спрямований на підготовку ви�
сококваліфікованих спеціалістів для ліку�
вально�профілактичних закладів нашої
держави. На кафедрах працюють понад
200 викладачів, 70% яких є докторами та
кандидатами медичних наук. Усі клінічні
кафедри очолюють професори. Про�
фесійна підготовка лікарів�стоматологів із
надання стоматологічної допомоги
здійснюється на базі обласної стомато�
логічної та міських поліклінік, що дозво�
ляє забезпечити клінічну підготовку сту�
дентів на належному рівні. До того ж вони
забезпечені методичною літературою для
практичних занять та виробничої практи�
ки. Співробітники стоматологічного фа�
культету беруть участь у виконанні на�
уково�дослідної роботи; кафедрами актив�
но проводяться наукові дослідження із
покращання діагностики та лікування
стоматологічних захворювань. Так,
співробітники кафедр ортопедичної сто�
матології (керівники: професори В.В.Ру�
баненко, М.Д.Король) винайшли новий
спосіб паяння складових частин протезів
у вакуумі із застосуванням промислової
металургії, налагодили випуск ендодон�
тичних штифтів, уперше розробили адге�
зивні мостоподібні протези. Запровадили
у практику методи з’єднання опорної та
проміжної частини протезів незнімної
конструкції, що дозволило підвищити
міцність і якість знімних протезів. 



тему контролю знань студентів,
що дозволяє індивідуалізувати
процес навчання.

Викладачі факультетів є ав�
торами і співавторами підруч�
ників, які використовуються у
навчальному процесі в академії.
Професором В.М.Бобирьовим
виданий підручник “Фармако�
логія”, проф. В.Г.Кравченко –
“Шкірні та венеричні хвороби”,
проф. А.М.Громовою – “Аку�
шерство і гінекологія”, проф.
Є.О.Воробйовим – “Внутрішні
хвороби”. Академік М.М.Пє�
ший є співавтором підручника з
дитячих хвороб. Популярністю
у студентів користуються на�
вчальні посібники, підготовлені
професорами Н.М.Грицай,
Ю.М.Казаковим, І.П.Катерен�
чуком, Ю.М.Гольденбергом.
Зав. кафедрою філософії проф.
С.В.Черкасовим написаний під�
ручник “Теорія пізнання і
лікарська діагностика”.

До читання лекцій в академії
запрошуються провідні вчені
України та зарубіжних країн.
Так, у цьому році прочитано
курси лекцій почесними профе�
сорами УМСА Вольгангом
Феттом (Німеччина) та Сайо
Сумідою (Японія).

У 2000 році розпочався набір
студентів на спеціальність
“педіатрія”. Враховуючи не�
обхідність якісної підготовки
педіатрів, останніми роками на
факультеті організовано кафед�
ри пропедевтики дитячих хво�
роб, факультетської та госпі�
тальної педіатрії, які очолюють
професори М.Є.Фесенко,
Г.М.Траверсе, М.М.Пєший.

Гордістю факультету є його
ветерани – це професори
М.А.Дудченко, Д.Г.Плюшко,
О.Н.Люлька, І.В.Редчиць, до�
центи Є.М.Китура, А.А.Лагутін
та ін.

Одночасно з навчальним
процесом викладачі кафедр
проводять значний обсяг науко�
вих досліджень, залучаючи до
них студентів: виконується
значна кількість кандидатських
дисертацій; щорічно понад 200
студентів виступають із до�
повідями на підсумкових сту�
дентських наукових конфе�
ренціях академії; за останні 5

років захистили докторські ди�
сертації І.П.Катеренчук (кафед�
ра госпітальної терапії),
В.Ф.Почерняєва (кафедра
клінічної фармакології),
Л.Є.Бобирьова (кафедра після�
дипломної освіти лікарів�тера�
певтів з курсом ендокрино�
логії), К.В.Бажан, Л.А.Гречаний
(кафедра екстремальної меди�
цини), В.К.Ліхачьов (кафедра
акушерства та генікології),
І.П.Кайдашев (ЦНДЛ),
С.І.Дубінін (кафедра біології),
О.В.Катрушов (кафедра загаль�
ної гігієни і екології), В.П.Баш�
тан (кафедра онкології),
О.В.Лігоненко (кафедра загаль�
ної хірургії), Г.М.Траверсе (ка�
федра факультетської
педіатрії), Г.М.Дубинська (ка�
федра інфекційних хвороб). 

У минулому році студенти V
курсу Ю.Мандрика, А.Лука�
шенко і VI – Л.Клименко,
О.Домнич стажувалися за кор�
доном, а Д.Зайцев, Г.Смолін,
М.Іванченко, К.Торяник (сту�
денти V та VI курсів) і зараз пе�
ребувають у Німеччині.

Кафедри факультету підтри�
мують творчі наукові зв’язки з
профільними науковими колек�
тивами України та низкою за�
рубіжних наукових центрів.
Співробітники беруть участь у
роботі Національних і Міжна�
родних конгресів. Їх розробки
демонструвалися на обласних і
Національних виставках, де бу�
ли відзначені Почесною грамо�
тою (зокрема протишоковий
костюм “Еней”, автор доцент
О.К.Балакін).

Співробітники факультету є
членами редколегій наукових
журналів, беруть участь у гро�
мадському житті академії і
міста: професори А.М.Громова
та Г.Т.Сонник є депутатами об�
ласної та Октябрської районної
Ради народних депутатів; сту�
денти – у студентському само�
врядуванні як депутати сту�
дентського парламенту ака�
демії.

Студенти медичного факуль�
тету є активними учасниками
духового оркестру, сучасних
бальних танців і ансамблів: тан�
цювального, барабанщиць та
вокального “Мальви”, а також
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ДентАрт. Журнал
о науке и искусст�
ве в стоматоло�
гии. – Полтава:
УМСА, 1997. – №4.
– 79 с.

Українською медич�
ною стомато�
логічною академією,
фірмою “Дентсплай
Лтд” (Великобри�
танія), Стомато�
логічним центром
“Комподент” засно�
вано журнал про на�
уку та мистецтво у
стоматології, який
виходить щоквар�
тально.
Наскрізна думка ви�
дання – “Здоров’я
пацієнту!”. Гортаю�
чи сторінки видання,
читач дізнається про
новинки у викорис�
танні матеріалу для
коронок і мостів, чо�
му англійці до сих пір
застосовують мета�
локерамічні коронки,
про нову систему для

виготовлення базис�
них зубних протезів
без метилметакри�
латів. Порушуються
також актуальні
проблеми у галузі ме�
дицини: психологія
пацієнта, шляхи і
перспективи струк�
турної перебудови



ко неодноразово виступала на
конференціях та семінарах на
запрошення МОЗ України з до�
повідями про реформування
медсестринської освіти на Ук�
раїні; систему підготовки ме�
дичних сестер в УМСА тощо.

На медсестринському фа�
культеті творчо працюють сту�
дентські наукові гуртки з медсе�
стринства. Результати сту�
дентської наукової роботи були
неодноразово представлені на
міжнародних медичних конгре�
сах студентів і молодих учених
(м. Тернопіль), де студенти
одержували перші місця по Ук�
раїні за наукові доповіді з
клінічного медсестринства.

На практичних заняттях сту�
денти мають достатнє забезпе�
чення наочними приладдями,
інструментарієм для опануван�
ня і закріплення практичних
навичок. Колектив факультету
спрямовує свою роботу на ма�
теріальне та методичне забезпе�
чення кожного робочого місця
студента, що є необхідною умо�
вою підготовки висококваліфі�
кованих медичних працівників.
Навчальні кімнати оснащенні
муляжами та фантомами, що
виготовлені за сучасними, най�
новітнішими технологіями ви�
робництва Німеччини та Спо�
лучених Штатів Америки.

ЗУБОТЕХНІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

Зуботехнічне відділення, що
існує 5 років, готує фахівців
однієї з найпрестижніших
спеціальностей – зубних тех�
ніків. За цей період відділення
підготувало 90 спеціалістів, ко�
жен п’ятий із них отримав дип�
лом з відзнакою. Належну
підготовку спеціалістів забезпе�
чують висококваліфіковані ви�
кладачі – доценти, кандидати
медичних наук, а також багата
матеріально�технічна база від�
ділення. Саме завдяки якості
підготовки спеціалістів зубо�
технічне відділення Ук�
раїнської медичної стомато�
логічної академії стало відомим
не тільки у місті, а й в області та
за її межами. На відділенні на�
вчаються студенти з Київської,

спортивних змагань. Студентка
V курсу Катерина Торяник
виборола “Золоту Ніку” на Рес�
публіканському фестивалі “Пі�
сенний вернісаж”. Випускниця
2000 року Наталя Корнійко ста�
ла лауреатом телепрограми
“Доброго ранку, Україно!”.

МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Медсестринський факультет
Української медичної стомато�
логічної академії створено у
1995 році. Навчальний процес
забезпечує досвідчений профе�
сорсько�викладацький склад
академії – професори, доценти,
асистенти. Навчання на фа�
культеті, крім провідної кафед�
ри сестринської справи, здій�
снюється на 38 кафедрах меди�
ко�біологічного та клінічного
профілю і проводиться за сту�
пеневою освітою згідно з ре�
формою медсестринської освіти
на Україні.

У 1998 році розпочав дію
бакалаврат із медсестринст�
ва, що як якісно нова форма ви�
щої медсестринської освіти і
впровадження її в Україні доз�
волить підготувати високок�
валіфікованих медичних сестер,
сімейного лікаря, адміністра�
торів та викладачів сестринсь�
кої справи. Медсестринський
бакалаврат існує у двох формах:

– денна (2 роки навчання);
– вечірня (3 роки навчання).
Вечірня форма надає мож�

ливість талановитим працюю�
чим медичним сестрам здобути
вищу медсестринську освіту без
відриву від виробництва, що бу�
де, безумовно, покращувати
якість медичного обслуговуван�
ня населення України.

За роки існування факультет
випустив близько 300 медич�
них сестер. У 2000 р. відбувся 1�
ий випуск медичних сестер —
бакалаврів. У минулому році
факультет пройшов акреди�
тацію й отримав державну
ліцензію на підготовку
спеціалістів. Система освіти на
факультеті отримала позитивну
оцінку на державному рівні.
Про це свідчить те, що декан
факультету професор В.В.Лой�
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сучасної стомато�
логії.
До того ж можна за�
глибитися в проілюс�
тровану художньо
довершеними репро�
дукціями історію
розвитку стомато�
логії за часів антич�
ності, ознайомитися
з програмою “Стома�
тологи світу”, котра
надасть унікальну
можливість прочи�

тати про відомі сто�
матологічні школи
різних країн, які мет�
ри медицини працю�
ють там у місцевих
клініках, а також
інтерв’ю із
англійським лікарем
Марком Вулфордом
– професіоналом
найвищого класу. 
Журнал розрахова�
ний на широке коло
читачів, становить
інтерес для всіх, хто
прагне постійно роз�
виватися, вдоскона�
люватися, стати ви�
сококваліфікованим
спеціалістом.  
Оформлення часопи�
су витримано в дусі
сучасного
поліграфічного дизай�
ну.

Сучасний малюнок
етруської монети 
бл. 300 р. до Р.Х. із
зображенням
щипців для
видалення зубів



Чернігівської, Миколаївської, Закарпатсь�
кої, Житомирської, Дніпропетровської,
Кримської, Харківської, Луганської, Тер�
нопільської та інших областей України.

Деканат зуботехнічного відділення за�
лучає студентів із цих областей для актив�
ної допомоги у проведенні проф�
орієнтаційної роботи за місцем їх прожи�
вання під час зимових та літніх канікул.

Значний вклад у профорієнтаційну ро�
боту вносять викладачі шкільного курсу,
які працюють із набором на базі неповної
середньої школи. Вони щорічно проводять
зустрічі з учнями 9�х та 11�х класів шкіл
міста і розповідають про умови навчання
на зуботехнічному відділенні, про мож�
ливість одержати загальну середню освіту
одночасно із здобуттям спеціальності зуб�
ного техніка.

На 2000�2001 рік за результатами акре�
дитації збільшено ліцензований обсяг на�
бору на зуботехнічне відділення.

ФАКУЛЬТЕТ ПО РОБОТІ 
З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Україна як член ООН і ЮНЕСКО бере
активну участь у виконанні міжнародних
програм у сфері вищої освіти, у межах
своїх економічних можливостей допома�
гає іноземним державам у підготовці їх
національних медичних кадрів. За минулі
роки Українська медична стоматологічна
академія підготувала значну кількість
спеціалістів для країн Європи (НДР,
УНР, ПНР, НРБ) та деяких країн Азії та
Близького Сходу.

В 1992 році з метою підвищення якості
медичної підготовки іноземних громадян в
УМСА був створений факультет по ро6
боті з іноземними студентами. Набір іно�
земних студентів на навчання в академії
здійснюється згідно з ліцензією Міжгалу�
зевої акредитаційної комісії і наказом
Міністерства освіти України № 229 від 13
липня 1994 року.

Останніми роками кількість іноземних
студентів, які навчаються в академії,
збільшилася. Якщо в 1995/1996 н.р. іно�
земців було 211, то у 2000/2001 – майже
350. 

Академію відвідують керівники та
співробітники дипломатичних представ�
ництв Ірану, Індії, Йорданії. Їм надається
можливість ознайомитися з навчальною
базою академії, науковою діяльністю, умо�
вами навчання іноземних студентів. За�
вдяки добрим та діловим стосункам, які
склалися з посольством Ірану, вирі�
шується питання про визнання в Ірані
диплома стоматологічного факультету
академії. 

Встановлені та підтримуються ділові
контакти з Центром міжнародних програм
Міністерства охорони здоров’я та Інститу�
том міжнародного співробітництва
Міністерства освіти і науки України щодо
вступу іноземців в академію.

В 1997 році в академії було створено
підготовче відділення для іноземних гро�
мадян і кількість бажаючих навчатися на
ньому щорічно зростає. Підготовка на ньо�
му здійснюється за програмою медико�
біологічного профілю, що сприяє більш
швидкому входженню майбутніх фахівців
у навчальну систему УМСА. 

В академії постійно зростає кількість
клінічних ординаторів із числа іноземців:
якщо в 1995 році в академії навчався 1
клінічний ординатор, у 1996 – 2, то у 1998
– вже 16, а сьогодні – 49.

Медичний ВНЗ – один із най�
складніших серед освітніх установ; шлях
до професії лікаря довший, обсяг обов’яз�
кових курсів більший. Лікарська професія
– це своєрідне, виключне ставлення люди�
ни до людини, це не просто професія, це –
спосіб життя. Професійна сила справжнь�
ого лікаря не тільки в глибокій ерудиції,
теоретичних знаннях, певних практичних
навичках, що постійно удосконалюються з
досвідом, але й у доброті серця, особис�
тості лікаря. На жаль, у складних сучасних
соціально�економічних умовах,
змінюється не на краще склад студентсь�
ких лав медичного ВНЗ. Притаманні де�
якій частині молоді інфантилізм у
поєднанні з хибною діловитістю та вседоз�
воленістю, лінощі та безрозсудність ба�
жань, невміння працювати та негайна ви�
мога всіх благ життя абсолютно неприпус�
тимі для людини, котра обрала лікарську
професію. Від людей, які вступають у бо�
ротьбу зі хворобою, зі смертю, спо�
конвічно вимагалися виключні власти�
вості та норми поведінки. 

Виховати потребу вчитися безперерв�
но, вилучати знання з теорії, що постійно
розвивається, з практики, що розши�
рюється – нелегка справа. Наша задача –
готувати студентів саме до такого ставлен�
ня до майбутньої професії.

Усіх, хто здатний подолати цей шлях,
запрошує на навчання Українська медична
стоматологічна академія. 

10

ССУУЧЧААССННАА  ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ППООЛЛТТААВВЩЩИИННИИ



Висвітлюється
питання 
прийому
абітурієнтів 
у ВНЗ, подано ос�
новні вимоги 
й умови вступу.
Також 
розкрито історію 
розвитку та
становлення 
закладу.

Сьогодні в закладі працюють
шість факультетів, що здійсню�
ють підготовку спеціалістів із се�
ми спеціальностей, факультет
післядипломної освіти, підготов�
ки іноземних громадян, 33 кафе�
дри; у складі ВНЗ два техніку�
ми, ліцей, проблемно�науково�
дослідні лабораторії, два нав�
чально�дослідних господарства
та низка інших підрозділів.

Із метою впровадження ступе�
невої підготовки фахівців, ефек�
тивного використання науково�
педагогічних кадрів, навчально�
лабораторної та виробничої ба�
зи, соціальної інфраструктури,
підвищення кваліфікації викла�
дачів і наукових співробітників,
спільного проведення науково�
дослідних робіт та підготовки
наукових кадрів на базі інститу�
ту створений навчально�науко�
во�виробничий комплекс, до
складу якого увійшли 6 техніку�
мів та коледжів, 5 науково�
дослідних закладів та 2 навчаль�
но�дослідних господарства.

Навчальний процес забезпе�
чує кваліфікований професорсь�
ко�викладацький склад (246
осіб), у числі якого 24 (10%) про�
фесорів, докторів наук та 135
(54,7%) доцентів, кандидатів на�
ук. Працює 4 академіки, один
член�кореспондент і 11 заслуже�
них працівників освіти та інших
галузей.

Інститут був заснований 1920
року на базі вищої Полтавської
робочої школи. За час свого існу�
вання інститут підготував понад
23 тис. спеціалістів для сільсько�
го господарства. Підготовка сту�
дентів здійснюється за ступене�
вою системою (бакалавр,
спеціаліст, магістр) відповідно до
отриманих ліцензій зі спеціаль�
ностей: "Облік і аудит", "Фінан�
си", "Менеджмент організацій",
"Агрономія", "Зооінженерія",
"Ветеринарна медицина", "Ме�
ханізація сільського господарст�
ва". Заняття проводяться за ден�
ною, заочною та екстернатною
формами. Фінансування підго�
товки фахівців здійснюється: за
рахунок коштів державного бюд�
жету України – за держзамов�
ленням; за рахунок пільгових
довгострокових кредитів; за ра�
хунок коштів фізичних та юри�
дичних осіб. Інститут акредито�
ваний за ІV рівнем, загальний
ліцензований обсяг прийому –
450 осіб. Обсяги прийому за ко�
шти державного бюджету
щорічно визначаються Міністер�
ством аграрної політики Ук�
раїни, до 75% місць від держав�
ного замовлення виділяється для
цільового прийому сільської мо�
лоді. В інституті навчається
близько 4000 студентів, у т.ч. по�
над 2000 на денній формі на�
вчання. 
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Вісник
Полтавського
державного
сільсько�
господарського
інституту.
Науково�
виробничий фаховий
журнал. – 1999. –
№4. – 68 с.

Символу аграрної
науки – 115 років –
саме цій річниці Пол�
тавської державної
сільськогосподарсько
ї дослідної станції 
ім. М.І.Вавилова
присвячений №4
(1999) даного видан�
ня, що виходить із
грудня 1998 року в
державному
сільсько�
господарському
інституті.
Незабаром до 80�
річчя ВНЗ готу�
ється спеціальний
випуск.

Історія розвитку
прикладної ентомоло�
гії найстарішого в
Україні аграрного на�
укового закладу, який
засновано в листопаді
1884 року, генератора
наукових ідей, центру
створення нових тех�
нологій у рослинництві
та тваринництві на
Полтавщині; роз�
повідь про видатних
фахівців у галузі

Підготовка науково�педаго�
гічних кадрів здійснюється з 18
спеціальностей через аспіранту�
ру. В аспірантурі інституту та
інших вищих закладах освіти і
наукових установах навчається
більше 60 аспірантів. За останні
5 років захищено 4 докторських
та 19 кандидатських дисертацій.

Щорічний випуск студентів
складає 500�570 чоловік, у тому
числі за денною формою нав�
чання – 320�340, 95% випуск�
ників направляються на роботу
на сільськогосподарські підпри�
ємства Полтавської, Черкаської,
Харківської та Київської облас�
тей. 

Навчально�матеріальна база
інституту включає: 4 навчальних
корпуси, 5 гуртожитків на 1460
місць, навчально�виробничі май�
стерні, спортивний комплекс,
віварій для утримання сільсько�
господарських тварин, ветери�
нарні клініки, бібліотеку, чи�
тальні зали. В інституті фун�
кціонує 10 комп`ютерних класів,
обладнаних сучасними
комп`ютерами, підключеними до
мережі Internet. Середня кіль�
кість студентів денної форми на�
вчання, що припадає на одиницю
сучасних ПЕОМ, – 13,8. Ор�
ганізовано редакційно�видавни�
чий центр "Terra". Триває будів�
ництво навчально�лабораторно�
го корпусу площею понад 11 тис.
м2, перша частина якого (близь�
ко 4120 м2) уведена в дію. На�
вчальна площа на одного студен�
та денної форми становить 11,8
м2.

Книжковий фонд бібліотеки
налічує понад 318 тис. одиниць.
Студенти використовують у нав�
чальному процесі підручники і
навчальні посібники, авторами
яких є професори інституту
В.М.Рабштина, І.А.Опря, В.І.Пе�
ребийніс, В.В.Гришко, С.С.Бакай,
В.М.Писаренко, В.М.Бердник,
Г.П.Жемела, М.М.Чекалін,
В.К.Мурзін, О.М.Куценко,
А.Ф.Каришева й ін. Ці видання
мають гриф Міністерства освіти
і науки України і впроваджені у
практику роботи ВНЗ Міністер�
ства аграрної політики України.

Учені інституту проводять ак�
тивну науково�дослідну роботу в
різних сферах сільськогоспо�
дарського виробництва: розробка

Полтавська держав�
на сільськогосподар�
ська дослідна стан�
ція ім. М.І.Вавилова

генетичних і біологічних основ
селекції високопродуктивних
сортів озимої пшениці; створення
високопродуктивних заводських
типів і спеціалізованих ліній
сільськогосподарських тварин на
основі технологічних, селекцій�
но�генетичних та біохімічних па�
раметрів; економічних проблем
ресурсовикористання та енерго�
використання в агропромислово�
му комплексі, біологічної та агро�
екологічної систем землеробства.

За результатами проведених
досліджень ученими інституту
створені високопродуктивні сорти
озимої пшениці – "Коломак 3",
"Коломак 5", "Українка пол�
тавська", гороху – "Норд", "Пол�
тавець 2", що пройшли державне
сортовипробування, включені в
Державний реєстр сортів і реко�
мендовані для вирощування в
Степу та Лісостепу України.

Наукова діяльність прово�
диться в 31 науково�технічному
підрозділі. Сформовано 4 науко�
вих школи відповідно до
профілю спеціальностей: еко�
номічну (професор В.М.Рабшти�
на); менеджменту (доктор еко�
номічних наук В.І.Перебийніс);
екології (професор В.М.Писа�
ренко); ветеринарної медицини
(професори А.Ф.Каришева,
В.Й.Іздепський, академік
В.П.Рибалко). 

В інституті протягом трьох
років опубліковано і видано: мо�
нографій – 27, статей у наукових
журналах – 210. Отримано па�
тентів та охоронних документів
– 13.

Науково�дослідна робота сту�
дентів проводиться шляхом на�
уково�практичних конференцій,
конкурсів, олімпіад та роботи в
наукових гуртках при кафедрах. 

Інститут видає фаховий на�
уковий журнал "Вісник Пол�
тавського державного сільського�
сподарського інституту", що не�
замінний  при вивченні сільсько�
господарського виробництва і до�
помагає  студентам увійти у світ
економічних, ветеринарних, аг�
рарних наук. 

Навчальний заклад підтримує
міжнародні зв'язки з університе�
тами, вищими сільськогоспо�
дарськими школами та фер�
мерськими господарствами Ні�
меччини, Австрії, Франції, Вели�



аграрної науки, які
впроваджували у ви�
робництво високопро�
дуктивні сорти і гіб�
риди, породи тварин,
порушували проблеми
енерго�, ресурсозбері�
гаючих технологій,
захисту і примножен�
ня родючості грунтів,
підвищення врожай�
ності сільськогоспо�
дарських культур. Ці
та інші питання вис�
вітлюються у стат�
тях науковців часо�
пису, зокрема кан�
дидата с/г наук
М.М.Опари та
доктора с/г наук
О.М.Писаренка. 
Журнал, хоч і вклю�
чений до переліку
видань ВАК України,
адресовано широкому
колові читачів, які
цікавляться сільсько�
господарською наукою,
удосконаленням тех�
нології виробництва
екологічно чистої
продукції, системою
землеробства і земле�
користування сіль�
ськогосподарських
товаровиробників
Полтавщини тощо, –
викладачів вищих
навчальних закладів,
науковців, студентів,
учителів та учнів
загальноосвітніх шкіл.
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кобританії та Швеції. Із цими
країнами налагоджена система
обміну викладачами, аспірантами
та студентами. Щорічно близько
70 студентів направляються на
навчання за кордон. 

Працюють спортивні секції,
гуртки художньої самодіяль�
ності, клуби за інтересами тощо. 

Створені належні соціально�
побутові умови для студентів та
викладачів, усі студенти з інших
міст забезпечені гуртожитком,
працюють їдальня, буфети, сана�
торій�профілакторій "Наталка
Полтавка", спортивно�оздоров�
чий табір.

Право вступу в інститут ма�
ють громадяни України, іно�
земці, а також особи без грома�
дянства, які постійно прожива�
ють на території України.

На перший курс приймаються
особи, які мають документ дер�
жавного зразка про повну загаль�
ну середню освіту.

На перший і наступні курси –
диплом державного зразка про
неповну вищу освіту, академічну
довідку встановленого зразка
про незакінчену вищу освіту або
диплом державного зразка про
завершену вищу освіту різних
освітньо�кваліфікаційних рівнів. 

Ті, хто вступає на перший курс
інституту за спеціальностями
“Облік і аудит”, “Фінанси”, “Ме�
неджмент організацій”, “Ме�
ханізація сільського господарст�
ва”, складають математику пись�
мово (профілююча дисципліна);
за спеціальностями “Агрономія”,
“Зооінженерія”, “Ветеринарна ме�
дицина” – біологію усно
(профілююча дисципліна).

Випускники, які атестовані з
української мови, складають
вступний іспит із цієї дис�
ципліни у формі диктанту. Для
осіб, котрі не атестовані з ук�
раїнської мови, приймальна
комісія встановлює конкурсне
вступне випробування з тієї мо�
ви, оцінки з якої виставлені в до�
кументі про освіту. 

Результати вступних випро�
бувань оцінюються за чотири�
бальною шкалою – “5” (п'ять),
“4” (чотири), “3” (три), “2” (два).

Вступники, які нагороджені
після закінчення старшої школи
(загальна середня освіта) золо�
тою (срібною) медаллю, особи,
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“Лично для меня
Опытное поле, весь
его колектив, дал им�
пульс для всей даль�
нейшей работы, дал
веру в агрономичес�
кую работу. Самые
лучшие воспомина�
ния связаны с Пол�
тавским полем”.

які закінчили вищі навчальні за�
клади І�ІІ рівнів акредитації та
професійні навчально�виховні
заклади (на базі основної школи)
з відзнакою, при складанні профі�
люючої дисципліни на “5” (п'ять)
від подальшого складання вступ�
них іспитів звільняються, а при
одержанні оцінки “4” або “3” скла�
дають іспити з інших дисциплін.

Вступні випробування у фор�
мі співбесіди визначаються для
осіб, які досягли високих успіхів
у навчанні і вступають на спе�
ціальності: “Агрономія”, “Зоо�
інженерія”, “Механізація сіль�
ського господарства”, “Ветери�
нарна медицина” і постійно про�
живають у сільській місцевості:

– випускників старшої школи
(повна загальна середня освіта),
нагороджених золотою
(срібною) медаллю; 

– випускників вищих нав�
чальних закладів І�ІІ рівнів акре�
дитації та професійно�технічних
навчальних закладів (на базі ос�
новної школи), які отримали
дипломи з відзнакою;

– випускників коледжів, тех�
нікумів, що входять до навчаль�
но�науково�виробничого комп�
лексу, якщо в документі про
освіту випускників – тільки
оцінки “4” та “5”;

– випускників ліцейного аг�
рокласу та ліцею інституту, що
мають золоту та срібну медаль;

– призерів ІІІ етапу обласних
Всеукраїнських конкурсів фахо�
вої майстерності та олімпіад із
спеціальних дисциплін учнів ви�
пускних курсів професійно�
технічних навчальних закладів
за умови, що вони вступають на
відповідну спеціальність. Відпо�
відність спеціальності визна�
чається приймальною комісією
інституту. Кількість місць для
цих категорій осіб установ�
люється приймальною комісією. 

Зараховуються до інституту
за результатами співбесіди:

– особи, яким надане таке
право Законом України “Про
статус і соціальний захист грома�
дян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” (у
редакції Закону України від
19.12.91 зі змінами та доповнен�
нями);

– призери IV етапу Всеук�
раїнських учнівських олімпіад із



правлення згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.99 №1159 "Про
підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості". Цільові направлення видаються
обласним управлінням сільського господар�
ства. Ті, що не зараховані за цільовим при�
йомом, можуть брати участь у конкурсі на
загальних засадах.

За рівної кількості балів переважне пра�
во на зарахування мають особи:

– які постійно проживають у сільській
місцевості;

– мають стаж практичної роботи в
сільському господарстві;

– які з профілюючих предметів набрали
більш високі оцінки, мають Похвальні грамо�
ти з дисциплін вступних випробувань.

Прийом документів на денну форму нав�
чання закінчується 15 липня. Вступні іспи�
ти проводяться із 16 липня. Зарахування –
не пізніше 5 серпня; на місця, що фінансу�
ються коштом фізичних та юридичних осіб,
– з 1 по 15 серпня.

Прийом документів на навчання без
відриву від виробництва проводиться з 1
жовтня по 30 листопада, вступні випробу�
вання – з 1 грудня. Зарахування – не
пізніше 25 грудня 2001 р. Прийом студентів
на заочну форму навчання, на місця, що
фінансуються коштом фізичних та юридич�
них осіб, проводиться протягом року в
термін, визначений приймальною комісією.

Вступники особисто подають заяву про
вступ до інституту, у якій вказують напрям
підготовки (спеціальність), форму навчан�
ня, а також додають:

– документ державного зразка про повну
загальну середню освіту (документ про здо�
бутий освітньо�кваліфікаційний рівень), за
особистим вибором оригінал або його
завірену ксерокопію;

– медичну довідку форми 086�у, 6 фото�
карток розміром 3х4.

Паспорт (свідоцтво про народження для
осіб, які за віком не мають паспорта),
військовий квиток (посвідчення про припи�
ску до призовної дільниці), оригінал доку�
мента про освіту вступник пред'являє осо�
бисто. Інші документи можуть бути подані
вступником, якщо він претендує на пільги,
встановлені законодавством України, або
викликані обумовленими обмеженнями для
вступу на навчання за відповідними напря�
мами підготовки (спеціальностями), вста�
новленими законодавством України в тер�
міни, визначені для подання документів. 

Для вступників в інституті працюють
очні, заочні, вечірні підготовчі курси. 

Бажаємо Вам успіхів!     
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базових дисциплін та призери ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів�захистів науко�
во�дослідницьких робіт учнів – членів Ма�
лої академії наук України за умови, якщо
вони вступають на спеціальності, для яких
профілюючим є випробування з предмета, з
якого вони були призерами вищезгаданих
олімпіад та конкурсів;

– призери ІV етапу Всеукраїнських кон�
курсів фахової майстерності та олімпіад зі
спеціальних предметів учнів випускних
курсів професійно�технічних навчальних за�
кладів за умови, якщо вони вступають на
відповідну спеціальність. Відповідність
спеціальності визначається приймальною
комісією вищого навчального закладу;

– ті, котрі вступають до інституту на
контрактній основі. 

Зараховуються поза конкурсом за умови
одержання позитивних вступних оцінок:

– особи, яким Законом України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту” в редакції Закону України від
22.12.95 зі змінами та доповненнями надане
таке право;

– діти�сироти та діти, які залишилися
без піклування батьків;

– інваліди І та ІІ груп, яким не протипо�
казане навчання за обраною спеціальністю;

– особи, яким Законом України “Про
статус і соціальний захист громадян, які по�
страждали внаслідок Чорнобильської ката�
строфи”, надане таке право.

Зараховуються до інституту без вступ�
них іспитів учасники міжнародних
олімпіад за умови, якщо вони вступають на
спеціальності, для яких профілюючим є
вступне випробування з предмета, з якого
вони були учасниками вищезгаданих
олімпіад. 

На екстернатну форму навчання прий�
маються особи, які мають досвід роботи з
обраної спеціальності. Прийом здійснюєть�
ся за співбесідою.

При вступі на скорочені терміни навчан�
ня (на старші курси) прийом здійснюється
за співбесідою зі спеціальних дисциплін у
межах кількості, визначеної ліцензією. 

Прийом студентів на освітньо�квалі�
фікаційний рівень "спеціаліст" на місця
держзамовлення проводиться на кон�
курсній основі за середнім балом оцінок до�
датка до диплому. 

На освітньо�кваліфікаційний рівень
"магістр" прийом здійснюється за результа�
тами співбесіди за спеціальністю.

Абітурієнти, котрі успішно склали
вступні іспити, зараховуються до ВНЗ за
конкурсом відповідно до кількості набра�
них балів.

Відповідно до суми набраних балів за
окремим конкурсом зараховуються на
цільові місця особи, які мають цільове на�



фізика, біологія, хімія, дош�
кільне виховання, початкове
навчання, трудове виховання.
Улітку планується провести
новий набір на здобуття такої
квалiфiкацiйної категорiї, як на
вищезазначенi, так i на нові
спецiальностi: історія, матема�
тика, психологія. Важливо за�
уважити, що магістри йдуть
працювати у вищі заклади
освіти і шкільні установи ново�
го типу або вступають до аспі�
рантури. Адже вони оволодіва�
ють поглибленими фундамен�
тальними психолого�педагогіч�
ними і фаховими знаннями
інноваційного характеру і на�
бувають досвіду застосування
та продукування нових знань
для вирішення найскладніших
педагогічних завдань у галузі
середньої і вищої освіти. 

Аспірантура в університеті
вже має багаторічний досвід
підготовки науковців із педа�
гогіки, історії, фізики та інших
спеціальностей, нещодавно по�
чала діяти докторантура. ВНЗ
нараховує сьогодні понад 70%
викладачів iз науковими зван�
нями та ступенями. Однак
стратегія розвитку передбачає
невпинне зростання цього важ�
ливого показника – найближ�
чим часом очікуємо ще до 10
власних докторів і до 25 канди�
датів наук.

Звичайно, головна увага
приділяється підготовці спе�
ціалістів. У 2000 р. на 8 фа�
культетів (історичний, філо�
логічний, природничий, фізи�
ко�математичний, педагогічно�
індустріальний, психолого�пе�
дагогічний, фізичного вихо�
вання та Кримський у м. Сім�
ферополі) було зараховано по�
над 2 тисячі студентів, які на�
вчаються на денній, заочній та
екстернатній формах. Набір
здiйснювався винятково на

Найстаріший вищий заклад
Полтавщини – державний пе�
дагогічний університет іменi
В.Г.Короленка багато деся�
тиріч шанує напрацьовані кра�
щі освітянські традиції, зокре�
ма готовність до сприйняття
нового, передового, прогресив�
ного у світовому та вітчизня�
ному педагогічному середо�
вищі. Тільки за таких умов
можливо сьогодні захистити
престиж професії вчителя в
суспільстві, вивести на сучасні
рубежі українську освіту, спри�
яти якнайкращому вихованню
молоді.

Полтавський педуніверси�
тет сьогодні докладає значних
зусиль, щоб залишатися й на�
далі закладом освіти сучасного
рівня. Протягом останніх років
проведено значну роботу.
Успішно пройшовши держав�
ну атестацію в 1997 р., колек�
тив інституту (на той час) од�
разу взявся штурмувати черго�
ву вершину – виборено
ліцензію на право готувати
фахівців найвищої кваліфіка�
ції: магістрів. По завершеннi
акредитаційної експертизи за�
клад отримав статус універси�
тету. У 2001 р. буде здійснено
вже другий випуск магістрів за
8 спеціальностями: українська
мова та література, іноземна
мова та зарубіжна література,
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усіх громадян, кому законодавством Ук�
раїни надається право на пільги.

За скороченим терміном навчання мо�
жуть одержати освіту у Полтавському пе�
дагогічному університеті випускники
Кременчуцького педучилища iменi
А.С.Макаренка, а також інших коледжів
та училищ педагогічного профілю. За�
клад вiдкритий для здiйснення другої ви�
щої освіти через заочну та екстернатну
форми навчання – запрошуються усi ба�
жаючi. Оскільки університет має держав�
ний статус, то він, у першу чергу, має за�
безпечувати виконання державного за�
мовлення: щорічно за кошти державного
бюджету на денне відділення вступає на
навчання 500 осiб, на заочне – 140.
Сподіваємося, що й у 2001 році най�
здібніша й найкраще підготовлена мо�
лодь зможе вступити до нас, розраховую�
чи на підтримку з боку держави. Разом із
тим педагогічний університет буде нада�
вати освітні послуги тим, хто має мож�
ливість фінансувати навчання за рахунок
фізичних й юридичних осіб.

Дуже важливу роль нині відіграють
знання вчителем іноземних мов та його
комп’ютерна грамотність. У вищiй уста�
новi діє розгалужена мережа курсів фран�
цузької, англійської, німецької мов, готу�
ються оператори комп’ютерного набору.
Передбачено розширення асортименту
інших освітніх послуг як для наших сту�
дентів, так і для всіх бажаючих.

Згідно з концепцією діяльності педуні�
верситету великого значення надається ес�
тетичному вихованню студентів – май�
бутніх учителів. Зараз на кожному фа�
культеті діють колективи художньої са�
модіяльності, кiлькiсть яких зросла до 20.
Серед них чотири мають звання “народ�
ний”, відомі далеко за межами Полтавщи�
ни; активно працюють гуртки і спортивні
секції. Отже, творчим особистостям: і
юним спортсменам, i натуралістам, i тех�
нікам, переконані, є де шліфувати власні
здібності та таланти. Педагогічна робота
тiльки тоді дає результат і приносить задо�
волення освітянину, коли до неї підходити
творчо.

Полтавський державний педагогічний
університет іменi В.Г.Короленка гостин�
но розкриває двері для всіх, хто відчуває
потребу через наполегливе навчання взя�
ти у майбутньому на себе
відповідальність за людські долі, дитячі
душі і стати Вчителем і Вихователем. 
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подвійні спеціальності, що дає можли�
вості у майбутньому одержати фактично
два дипломи в одному, а також розши�
рює обрiї працевлаштування випуск�
ників. 5�річний термін навчання, таким
чином, вигідно відрізняє наш універси�
тет серед інших вищих освітніх закладів.

В нинішньому році планується урiз�
номанiтнення асортимену спеціальнос�
тей за рахунок упровадження нових
освітніх напрямів: “Журналістика”, “Еко�
номіка” та інші. З метою максимального
задоволення потреб школи та запитiв
абітурієнтів передбачаються також нові
варіанти поєднання спеціальностей.

Зараз підготовка фахівців у педунівер�
ситеті ведеться за ступеневим принципом.
Протягом перших чотирьох років навчан�
ня студент одержує повний цикл дисцип�
лін, визначених для освітньо�кваліфі�
каційного рівня “бакалавр педагогічної
освіти”, й основні дисципліни для рівня
“спеціаліст”. Далі студенти можуть обме�
житися отриманням диплома бакалавра
або продовжити навчання на V курсі, по
закінченні якого одержують диплом спе�
ціаліста. Кращі з кращих направляються в
аспірантуру, вступають до магістратури.

У 2001 р. університет узяв курс на
впровадження в життя тих нових
підходів до організації освіти, які обгрун�
товані Академією педагогічних наук,
Міністерством освіти і науки України.
Зокрема розпочато експеримент із пере�
ходу окремих вузівських дициплін на 
12�бальну систему оцінювання знань. Та�
ка необхідність випливає з того, що сту�
денти пiд час проходження практики
працюють у шкільних установах, де 12�
бальна система вже діє, – отже, мають бу�
ти готовими до нового. Планується пере�
глянути правила прийому студентів на
перші курси в нинішньому році з ураху�
ванням нової ситуації.

Вочевидь будуть змінені критерії
оцінювання знань абітурієнтів, оскільки
зникає поняття “незадовільна оцінка”.
Керівництво ВНЗ стоїть на позиції збере�
ження пільг для обдарованої і таланови�
тої молоді, особливо для вихідців із
сільської місцевості. Якщо це не буде су�
перечити рішенням Міністерства освіти і
науки, у 2001 р. пiд час прийому
абiтурiєнтiв зберігатимуть силу правила
щодо медалістів, осіб, які закінчили з
відзнакою ВНЗ I�II рівнів акредитації,
тих, хто має цільове направлення, пере�
можців і призерів предметних олімпіад та
конкурсів Малої академії наук, а також
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Нещодавно побачила світ друга частина монографії одного з
найвідоміших вітчизняних дослідників державно�церковних відно�
син в Україні, доктора історичних наук, професора, члена�кореспон�
дента АПН України, ректора Полтавського державного педагогічно�
го університету ім. В.Г.Короленка Володимира Пащенка. Ця книга
стала логічним продовженням цілої низки попередніх його робіт,
присвячених вивченню політики радянської держави щодо право�
славної церкви. 

Книга стала першим в українській історіографії фундаменталь�
ним дослідженням, що розглядає релігійну політику держави від ос�
танніх років хрущовської “відлиги” до сьогодення. Робота скла�
дається з п’яти розділів і післямови. У першому автор розвінчує
міфи радянської літератури про свободу совісті в СРСР і спростовує
поширене на той час твердження, нібито радянське законодавство
забезпечувало “справжню, соціалістичну свободу совісті”. Другий
розділ “РПЦ в останній фазі хрущовської відлиги” присвячений
аналізові державної політики щодо православ’я у 1961–1963 роках.
В.Пащенко наголошує, що лібералізація внутрішньополітичного
життя в УРСР не торкнулася державно�церковних відносин. Ос�
новні богоборчі зусилля влади були спрямовані у той час на вияв�
лення якомога більшої кількості порушень православним духовен�
ством законодавства про культи; виключення з переліку пам’яток
архітектури значної частини церковних приміщень; знищення пус�
туюючих культових споруд; обмеження діяльності монастирів. 

У третьому, на підставі невідомих раніше архівних радянських і
партійних документів, автор досліджує становище “РПЦ на почат�
ку руйнації командно�адміністративної системи”. Він доходить
умотивованого висновку про те, що у вказаний період “комуністична
партія через виконкоми рад депутатів трудящих різних рівнів, уповно�
важених Ради у справах релігій, численний актив, різноманітні канали
атеїстичної пропаганди продовжувала “викручувати” руки церкві, по�
ставивши у принизливе становище не лише духовенство, рядових вірую�
чих, а й ієрархів” [С. 195]. 

Четвертий розглядає становище релігійних організацій у період
глобальної кризи “розвинутого соціалізму”. В центрі уваги автора
політика держави щодо РПЦ, участь останньої в зовнішньополітич�
них акціях СРСР, відкритий лист єпископа Полтавського Феодосія
(Дикуна) на ім’я генерального секретаря ЦК КПРС Л.Брежнєва, бо�
ротьба греко�католиків за відродження своєї церкви, святкування
1000�ліття хрещення Русі, зміни у стосунках між церквою та держа�
вою у період “перебудови”, відродження УАПЦ.

Останній, п’ятий розділ книги В.Пащенка присвячений
дослідженню тих процесів, що сьогодні відбуваються в житті право�
славних церков України. Автор намагається проаналізувати причи�
ни міжконфесійного протистояння, розглянути сучасні стосунки
між представниками трьох гілок православ’я та визначити перспек�
тиви їхнього розвитку.

Отже, нове видання — це значний історіографічний здобуток,
який значно розширює уявлення про державно�церковні відносини
60�х–90�х років. 

Монографія адресована науковцям, студентам вищих закладів
освіти, вчителям та широкому читацькому загалові.

Ю.В.Волошин

Пащенко В.О. Православ'я в новітній історії України. –
Полтава, 2001. – Ч. ІІ. – 736 с.

Ректор Полтаського
державного

педагогічного
університету  

ім. В.Г.Короленка
В.О.Пащенко
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вдяки наполегливій праці трудо�
вого колективу, було надано ста�
тус університету.

Не зважаючи на відносно мо�
лодий вік, заклад має майже 
40�річний шлях становлення та
розвитку. Так, у 1960 році у місті
розпочав роботу загальнотех�
нічний факультет Полтавського
інженерно�будівельного інститу�
ту. Проте своїх навчальних
приміщень факультет не мав, то�
му заняття проводилися в ауди�
торіях і лабораторіях технікуму
залізничного транспорту. На той
час на факультеті навчалося ли�
ше 268 студентів вечірньої та за�
очної форм навчання. У травні
1972 року факультет із контин�
гентом у 1253 студенти, що нав�
чалися без відриву від вироб�
ництва, був підпорядкований
Харківському автодорожньому
інституту.

У серпні 1974 року навчальний
заклад із загальним науково�ви�
кладацьким потенціалом, що ста�
новив 62 викладачі, з них – 1 док�
тор наук, 26 кандидатів наук, бу�
ло реорганізовано у Кременчуць�
кий філіал Харківського
політехнічного інституту (з 1994
року – у КФ ХДПУ). Почалися
роки плідної праці: ліцензували�
ся нові спеціальності, збільшува�
лася кількість студентів, викла�
дачів, розширювалася науково�
матеріальна база.

У 1975 році відбувся перший
випуск спеціалістів. Їх підготов�
кою займалися 9 кафедр, 71 викла�
дач, у тому числі один доктор наук
і 31 кандидат наук, що, у свою чер�
гу, засвідчує факт створення ста�
більного колективу професорсько�
викладацького складу, сучасної
лабораторної бази. До того ж
Міністерством вищої та середньої
освіти УРСР філіал було визнано
одним із кращих в Україні.

Починаючи з 1989 року, КФ
ХПІ підіймається на новий етап
розвитку, який знаменується
якісно відмінним для Кременчу�
ка та його регіону явищем –
підготовкою спеціалістів із ден�
ною формою навчання. У 1992
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Як здійснюється
процес підготов�
ки майбутніх
фахівців: за яки�
ми спеціальнос�
тями, освітньо�
кваліфікаційними
рівнями, форма�
ми навчання; які
діють факульте�
ти, створено на�
укові школи – усе
це ви знайдете у
даній статті.

На мальовничому березі Дні�
пра у центральній частині Кре�
менчука розташований універси�
тет. Хоча він є наймолодшим дер�
жавним вищим навчальним за�
кладом Полтавщини, проте його
історія становлення та розвитку
багата традиціями та досвідом, які
за сучасних умов розбудови неза�
лежної України є визначальними
факторами, що обумовили ство�
рення у м. Кременчуці однієї з
найпотужнішої (як за науковим
потенціалом, так і відповідно до
матеріально�технічного рівня за�
безпечення навчально�виховного
процесу) освітньої установи Пол�
тавського регіону.

До початку Великої Вітчизня�
ної війни місто було одним із
провідних осередків освіти Ук�
раїнської республіки, оскільки
тут поряд із загальноосвітніми та
загальнотехнічними навчальни�
ми закладами функціонували і
вищі заклади освіти (педа�
гогічний, учительський та медич�
ний інститути). Але повоєнний
період відбудови народногоспо�
дарського комплексу України
обумовив їх відродження вже у
обласному центрі – м. Полтаві. І
тільки в 1997 році на терені Кре�
менчуччини було відкрито пер�
ший і, зазначимо, єдиний на сьо�
годні ВНЗ – Кременчуцький дер�
жавний політехнічний інститут,
якому вже в серпні 2000 року, за�

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –

ТРАДИЦІЇ ТА ДОСВІД, 

ОБУМОВЛЕНІ СУЧАСНІСТЮ

В.Є.Маслов

Ректор Кременчуцького державного
політехнічного університету

В.Є.Маслов



у глобальну комп'ютерну мережу Internet),
створено 58 лабораторій для студентів та ви�
кладачів, у бібліотеці з чотирма читальними
залами зберігається і може використовува�
тися студентами під час навчання понад 300
тисяч одиниць її фонду. Університет має
власну міцну спортивно�оздоровчу базу: 3
спортивні зали, водноспортивний, а також
спортивний комплекс з критим манежем та
стадіоном, веслувальну та спортивно�оздо�
ровчу бази на березі Дніпра. Крім того, до
послуг студентів 3 гуртожитки, 2 їдальні, 5
буфетів і диско�бар.

У структурі ВНЗ діє 8 факультетів, 27 ка�
федр, серед яких 11 випускаючих, а також
інші підрозділи, що забезпечують жит�
тєдіяльність університету й ефективну підго�
товку майбутніх фахівців за всіма проліцен�
зованими спеціальностями та за такими
освітньо�кваліфікаційними рівнями, як:

· "Магістр": екологія та охорона навко�
лишнього середовища; менеджмент органі�
зацій; технологія машинобудування; мета�
лорізальні верстати та системи; електроме�
ханічні системи автоматизації та електро�
привод.

· "Спеціаліст (бакалавр)": колісні та гусе�
ничні транспортні засоби; автомобілі та ав�
томобільне господарство; екологія та охоро�
на навколишнього середовища; землеупо�
рядкування та кадастр; технологія машино�
будування; металорізальні верстати та сис�
теми; менеджмент організацій; менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності; переклад;
облік і аудит; економіка підприємства; мар�
кетинг; виробництво електронних засобів;
комп'ютерні системи та мережі; біотехнічні
та медичні апарати і системи; побутова елек�
тронна апаратура; системи управління й ав�
томатики; електромеханічні системи автома�
тизації та електропривод.

· "Молодший спеціаліст": правознавство;
бухгалтерський облік; банківська справа;
економіка підприємства; виробництво авто�
мобілів і тракторів; обслуговування та ре�
монт автомобілів і двигунів; зварювальне
виробництво; обслуговування та ремонт еле�
ктропобутової техніки; обробка матеріалів
на верстатах і автоматичних лініях; ливарне
виробництво чорних та кольорових металів;
обслуговування комп'ютерних та інтелекту�
альних систем і мереж.

Доба нового бачення перспектив розвит�
ку ринку навчальних послуг дала поштовх
університету у 2000 році провести роботу
щодо ліцензування нової спеціальності на
електромеханічному факультеті: (7.091001)
"Виробництво електронних засобів" зі спеці�
алізацією "Електронні апарати банківських
систем та засоби захисту інформації". На фа�
культеті менеджменту відкрито нові
спеціалізації "Менеджмент спорту" та "Ме�
неджмент економічної безпеки".

Хотілося б зазначити, що постійний рух
уперед, пошук оптимальних шляхів удоско�
налення унеможливлює легке та безпроб�
лемне життя як окремої людини, так і цілого
колективу.

році була змінена структура КФ ХПІ:
замість вечірнього та заочного факультетів
створено три нових: автомобільний, елект�
ромеханічний та машинобудівний. Дещо
пізніше відкрилися ще два нові факультети:
економічний та менеджменту, також фун�
кціонує й ефективно займається проблемою
перепідготовки кадрів та підвищення квалі�
фікації відповідний факультет.

У 1997 році на базі Кременчуцького
філіалу Харківського державного політех�
нічного університету, Крюківського маши�
нобудівного технікуму та Кременчуцького
автомеханічного технікумів було створено
Кременчуцький державний політехнічний
інститут, який став правонаступником фі�
ліалу. Водночас із підвищенням вимог поча�
ли більш суттєво розвиватися традиції у
підготовці кадрів, уводились ефективні фор�
ми і методи навчального процесу, науково�
дослідної роботи і виховання студентів. Так,
з 1992 року, розпочато підготовку фахівців
вищої наукової кваліфікації через аспіранту�
ру, а на сьогоднішній день – і через докто�
рантуру. В результаті плідної праці наших
науковців було створено відповідні наукові
школи, які очолюють відомі у країні вчені
професори О.М.Андрусенко, О.І.Єлізаров,
А.К.Коврижин, В.М.Комір, А.В.Луговий,
В.Є.Маслов, О.Г.Маслов, Д.Й.Родькін,
А.П.Солтус, О.О.Федорець, М.М.Хоменко,
В.П.Шаблій, В.М.Шаповал, В.М.Шмандій.
Серед провідних напрямів науково�дослідної
роботи відзначимо такі: теорія і апаратура
промислового енергозбереження і підвищен�
ня надійності електромеханічного обладнан�
ня; фізико�хімічні реакції при малих концент�
раціях; створення нових машин і устаткуван�
ня; удосконалення методів проведення вибу�
хових робіт; дослідження і розробка методів
очищення підземних вод, поверхні землі і во�
досховищ; розвиток економіки регіону; ме�
неджмент і маркетинг підприємств та регіону.

Завдяки наполегливій та копіткій праці усього
трудового колективу Постановою Кабінету Міністрів
України №1224 від 4.08.2000 р. КДПІ отримав статус
університету. У цьому ж році КДПУ стає членом
Європейської асоціації міжнародної освіти, що дає
можливість отримувати найсучаснішу інформацію в
галузі міжнародної вищої освіти.

Мета вищого навчальнго закладу, який за
кількісними показниками є найбільшим у Пол*
тавській області, полягає у підготовці високопро*
фесійних спеціалістів, конкурентоспроможних в
умовах сучасного ринкового розвитку економіки
України. КДПУ гідно наслідує традиції Кременчуць*
кого регіону – одного з найпотужніших економічних
центрів Середнього Придніпров'я.

Сьогодні університет – це 8500 студентів,
котрі навчаються за 29 спеціальностями, 1350
загальної кількості персоналу, викладацького
складу з якої – 547 чоловік: 3 академіки, 3
члени�кореспонденти АПН України, 44 док�
тори наук, професори, 136 кандидатів наук,
доцентів, що становить більше ніж 85
відсотків науковців нашого міста.

Заклад має велику матеріальну базу, зок�
рема в 14 навчальних корпусах діє 24 ком�
п'ютерні класи (до речі з можливістю виходу
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В даній статті
розглядаються
проблеми 
математичної
підготовки 
абітурієнтів для
економічного
ВНЗ.

The problems of
the mathematical
training of appli�
cants majoring in
Economics are con�
sidered in the arti�
cle.

Відповідно до нової парадигми освіти стає актуальним осо�
бистісно�орієнтоване навчання, особистісно�діяльнісний підхід
до організації навчально�виховного процесу. Реалізація його
можлива, якщо мову вести не просто про освіту (вищу або се�
редню), а про якість освіти, якість навчання.

Розглядаючи систему навчання вищого навчального закладу
освіти з позиції системи якості, доцільно акцентувати увагу на
пріоритетних принципах його організації, серед яких:

– принцип якісного навчання, реалізація якого передбачає
одержання студентом ВНЗ критичної маси знань необхідної
якості, розвиток інтелектуального потенціалу, формування
творчої компоненти особистості фахівця та необхідних для
активної діяльності навичок і вмінь;
– принцип фундаментальності, що орієнтує на глибинне за�
своєння фундаментальних дисциплін, у тому числі матема�
тики, і дозволяє спеціалістові економічного фаху швидше та
якісніше адаптуватися до ринкових умов і нових форм діяль�
ності;
– принцип гуманізму, що визначає значущість у науково�ме�
тодичній системі навчання особистості студента та форму�
вання його соціальних якостей;
– принцип неперервності, який дозволяє не тільки забезпечи�
ти наступність у системі навчання, а й сформувати потребу
навчатися протягом усього життя.
Вищезазначені принципи у їх системному взаємозв’язку виз�

начають якісний характер процесу навчання.
Слід зауважити, що не менш істотною компонентою якості

навчально�методичної системи навчання вищого закладу осві�
ти є взаємозалежність усіх форм та ступенів навчання, тобто на�
ступність навчання, реалізація якої починається із загально�
освітньої школи, де закладається система світоглядних прин�
ципів щодо розвитку всесвіту, суспільства, відбувається зна�
йомство з культурним надбанням нації, формуються основи
фундаментальних знань узагалі і математичних зокрема.

Реформування загальної середньої освіти відповідно до зако�
ну України “Про загальну середню освіту” передбачає реалі�
зацію принципів гуманізації, демократизації освіти, методоло�
гічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особис�
тості учня, формування його основних компетенцій.

Компетенція – загальна здатність, що базується на знаннях,
досвіді, цінностях, здібностях, що набуті завдяки навчанню. От�
же, поняття компетентності не зводиться тільки до знань і на�
вичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особис�
тості.

Компетенції є інтегрованим результатом навчальної діяль�
ності учнів і формуються передусім на основі опанування
змісту загальної середньої освіти.

При визначенні навчальних досягнень учнів із математики
аналізу підлягають:

– характеристика відповіді учня: елементарна, фрагментар�
на, неповна, повна, логічна, доказова, обгрунтована, творча;

ВСТУПНИЙ ІСПИТ З МАТЕМАТИКИ 
В КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ

Л.І.Нічуговська
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– якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість,
системність, узагальненість, міцність;
– ступінь сформованості загальнонавчальних та математичних умінь і навичок;
– рівень оволодіння розумовими операціями; вміння аналізувати, синтезувати,
порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
– досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формувати гіпотези,
розв’язувати проблеми);
– самостійність оцінних суджень.
Ці орієнтири є основою чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів із матема�

тики за 12�бальною шкалою.
Тому навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати учневі

суму математичних знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетенції. 
Відомо, що викладачі вищих закладів III�IV рівнів акредитації, як і навчальних

закладів І�ІІ рівнів стикаються із реальними результатами навчальних досягнень із
математики учнів загальноосвітніх шкіл уже на вступних іспитах.

Для викладачів кафедри математики вищого закладу освіти важливо знати: по�
перше, рівень навчальних досягнень учнів із математики і їхні компетенції; по�дру�
ге, місцезнаходження загальноосвітньої школи (обласний, районний центр або
сільська місцевість); по�третє, тип середнього навчального закладу (школа, ліцей,
гімназія, коледж, професійно�технічне училище та ін). З урахуванням цих факторів,
в умовах незначного конкурсу, особлива увага приділяється вступним іспитам, ос�
новне завдання яких полягає у виборі найбільш підготовлених абітурієнтів.

Зауважимо, що середня оцінка шкільного атестата абітурієнтів, котрі вступали до
Полтавського кооперативного інституту 2000 року, становить у середньому 4,5 ба�
ли, але оцінки “4” та “5”, одержані абітурієнтами в школах�гімназіях із поглибленим
вивченням математики, та оцінки випускників сільських шкіл абсолютно не еквіва�
лентні.

У зв’язку із цим в екзаменаційні білети для усного екзамену з математики у 2000 р.
для абітурієнтів, котрі вступали на економічні спеціальності, були включені тільки
чотири питання, що не виходили за межі базового шкільного курсу у повній відпо�
відності з Програмою для загальноосвітніх шкіл, але враховували специфічні особ�
ливості економічного ВНЗ. 

НАВЕДЕМО ДЕКІЛЬКА ПРИКЛАДІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ ЗА 2000
р. ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

І білет
1. Теорема про загальний вигляд усіх первісних даної функції.
2. За перший виїзд на автомобілі було витрачено 10% бензину із бака, за другий

– 25% того бензину, що залишився. Після двох виїздів залишилося бензину на 13 л
менше ніж було спочатку. Скільки літрів бензину було у баку до виїздів?

3. Точка перетину прямих 2х – у = 10 і 3х + 2у = 1 належить колу із ценром у
початку координат. Знайти радіус цього кола.

4. Записати рівняння дотичної до графіка функції у точці х0, якщо

.

ІІ білет
1. Геометрична прогресія. Формула n�ого члена та сума Sn перших членів

прогресії.
2. У рівнобічній трапеції більша основа дорівнює 36 см, бічна сторона – 25 см, а

діагональ – 29 см. Обчислити площу трапеції.

3. Розв’язати систему рівнянь:

4. Що більше: чи ?
8,2

3
1
�
ł

�
�
Ł

�123-

�
�
�

-=
= -+

.yxlog
xyyx

54
24

4
2

2,1
0

2
-=

-
= x

x
xy



22

ССУУЧЧААССННАА  ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ППООЛЛТТААВВЩЩИИННИИ
ІІІ білет

1. Існування кола, описаного навколо трикутника.
2. Швидкість потяга зменшилась із 85 км/год до 70 км/год. На скільки відсотків

збільшився час, витрачений потягом на той самий шлях?

3. Розв’язати нерівність: .

4. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями .

Як видно, завдання стандартні, середнього рівня складності; аналогічні можна
знайти в шкільних підручниках із математики. Проте спираючись на власний
багаторічний досвід роботи у приймальній комісії, хотілося б висловити деякі мірку�
вання стосовно загальної математичної підготовки сьогоднішніх абітурієнтів.

По�перше, не зважаючи на уявну простоту екзаменаційних завдань, упевнено
справляються з їх розв’язанням тільки ті вступники, які мають достатній та високий
рівень математичної компетентності. 

Підготовленому абітурієнту добре знайомі звичайні прийоми розв’язання
типових завдань з алгебри, геометрії, початків аналізу тощо. Досить часто знання ви�
пускників шкіл обмежені певними правилами, що встановлюють, як потрібно роз�
в’язувати завдання певного типу і як це робити не слід, тобто не виходять за межі
суто технічних умінь. Між іншим, будь�які суто технічні навички не сприятимуть
успіху, якщо не зважати на необхідність та достатність у процесі математичних
перетворень, на доцільність того чи іншого висновку тощо, тобто якщо нехтувати
логікою розв’язання математичних задач.

По�друге, більшість абітурієнтів добре висвітлюють питання теорії, але багато
із них опиняються в глухому куті або припускаються грубих помилок під час засто�
сування її на практиці. Наприклад, розв’язуючи тригонометричні рівняння на
зразок , абітурієнти встановлюють асоціативний зв’язок
із арифметичною прогресією, нехтуючи необхідністю застосування знань про
область значень синуса будь�якого аргументу ( ), що призводить до
відповіді про відсутність розв’язків даного  рівняння.

Найбільш важкими для вступників виявляються геометричні задачі як із пла�
німетрії, так і зі стереометрії, для розв’язання яких необхідне розвинене просторове
уявлення, реалізація пошукових стратегій в інформаційному банку математичних
знань, уміння проводити нескладні логічні міркування.

Не менш складними для абітурієнтів виявляються завдання “на проценти”, зо�
крема задачі на концентрацію та процентний вміст, процентний приріст тощо.
Нерідко вступник жваво викладає питання про проценти, але не може дати пра�
вильної відповіді на запитання: чи зміниться ціна товару, якщо її спочатку підвищити
на 20%, а потім знизити на 20%. Серед тих, хто дає правильну відповідь, далеко не
всі можуть її логічно обгрунтувати.

Неврахування значень основи логарифма та області допустимих значень є
типовими недоліками при розв’язанні логарифмічних рівнянь та нерівностей,

наприклад, .

Найпоширеніший метод розв’язання алгебраїчних нерівностей – метод
інтервалів – викликає труднощі у значної кількості абітурієнтів при розв’язанні
завдань на зразок: .

Велика кількість помилок припадає:

– на розв’язання ірраціональних рівнянь і нерівностей, а саме:
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– при знаходженні області визначення функцій на зразок 

; ;

– при розв’язанні показникових рівнянь та нерівностей:
;

– при побудові графіків із модулями: 

.
Стосовно початків математичного аналізу, алгоритм знаходження похідної для

більшості абітурієнтів не становить проблеми, але нетипова постановка задачі,
наприклад, знайти точки графіка функції f(x), у яких дотична паралельна вісі

абсцис , викликає збентеження.

В екзаменаційних білетах для абітурієнтів, які бажають одержати економічну
спеціальність, зустрічаються завдання, для розв’язання яких необхідні нестандартні
підходи (хоча й зумовлені шкільною програмою з математики для загальноосвітніх
шкіл), що одразу дозволяє виокремити абітурієнтів із творчим потенціалом. Одну із
таких задач уміщуємо нижче.

Задача. Чи існує в трикутнику зі сторонами 5, 6 та 7см відповідно гострий 
кут, менший 22,50?

Пропонуємо один із варіантів розв’язання.

Дано: АВС; АВ = 7 см; АС = 6 см; ВС = 5 см.
Нехай  Р А = , Р В = , Р С = .

Розв’язання

1.

2.

.

3. Нехай який�небудь кут трикутника дорівнює 300, тоді .

Відомо, що на проміжку – зростаюча функція. Порівняємо

відповідні значення зі значенням :

1) ;

.

2) ;
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3) ;

.

Отже, даний трикутник не може мати гострий кут, менший 22,50.

Не більше 10% абітурієнтів намагаються розв’язувати подібні задачі�
, при цьому далеко не всі доходять правильної відповіді.

Зрозуміло, що через уплив випадкових чинників результати вступних екзаменів
не можуть бути достатньою характеристикою загального рівня досягнень абітуріє�
нтів з математики, і тому кафедра фізики і математики Полтавського кооператив�
ного інституту щорічно планує і проводить у вересні вхідне тестування для сту�
дентів першого курсу всіх спеціальностей.

Після такої перевірки викладачі кафедри отримують більш реальне уявлення про
ступінь навченості першокурсників основним математичним поняттям та їх форма�
лізованим означенням; про вміння встановлювати зв’язки між математичними
поняттями та їхніми властивостями й використовувати їх при розв’язанні тих чи
інших типів завдань; про навички застосування логічного аналізу при виборі ва�
ріанта розв’язання конкретної задачі та його обгрунтуванні; про рівні розвитку та�
ких основних категорій мислення, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення,
порівняння, конкретизація, класифікація, систематизація тощо, що є підгрунтям
успішної професійної діяльності майбутнього спеціаліста економічного спряму�
вання. 

Крім того, процедуру тестування можна розглядати як моніторинг досягнень
студентів на початок навчання у ВНЗ, який визначає психологічні особливості
особистості студентів. Виявляються такі якості, як зібраність та наполегливість,
уміння сконцентруватись, інтерес до творчих завдань або його відсутність. 

Так, маючи підвищений рівень домагань, студент, не розв’язуючи простіші зав�
дання, активно виконує більш складні, не зважаючи на можливу невдачу; маючи за�
нижений рівень – зупиняється на таких, що не потребують напруги і не береться за
важчі.

Крім того, суттєва роль тестування полягає в оцінці швидкості розумових
процесів, динаміки мислення, яка має значні відмінності в різних індивідів, але віді�
грає важливу роль у процесі прийняття рішення в умовах невизначеності, характер�
них для реальних економічних ситуацій, і тому час тестування строго обмежений.

Наведемо приклад “вхідного” тесту:
1. Знайти значення параметра t, при якому система рівнянь 

не має розв’язків.

2. Розв’язати рівняння: .

3. Розв’язати нерівність: .

4. Порівняти значення a і b, якщо .

5. Знайти найменше і найбільше значення функції y=f(x) на заданому відрізку:

.

6. Навести приклад функції f(x), для якої .)()(2 xfxf =¢
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7. У магазині ціну на деякий товар вартістю 350 грн. знизили двічі на одну і 
ту саму кількість відсотків. Знайти це число, якщо відомо, що після подвійної 
знижки вартість товару – 283 грн. 50 коп.

8. Площа поверхні кулі збільшилась утричі. На скільки відсотків збільшився її 
об’єм?

9. Наведіть приклад сторін трикутника, площа якого дорівнює 30 см2.

10. Для заданої функції знайти первісну, графік якої проходить через 

точку А: .

Досвід проведення вхідного тестування студентів 1�го курсу економічних спе�
ціальностей з урахуванням їхніх шкільних досягнень із математики та результатів
вступного екзамену дозволяє за рівнем попередньої математичної підготовки
умовно виділити в академічній групі декілька підгруп, що відповідають тому чи
іншому рівню математичної підготовки. 

Як правило, студенти І підгрупи мають загальне уявлення про математику як
науку, але ідентифікація математичних понять та їх практичне застосування при
розв’язанні задач може бути успішною тільки при зовнішньо заданому
алгоритмічному описі, тобто за наявності підказок. Крім того, для них характерний
недостатньо високий рівень математичної культури тотожних перетворень при
застосуванні апарату алгебри, початків аналізу та тригонометрії, при розв’язанні
геометричних задач, нескладних стандартних завдань.

Студенти ІІ підгрупи переважно володіють системою математичних перетворень
(хоч іноді і припускаються помилок), установлюють внутрішні закономірності
взаємозалежності між досліджуваними явищами, але характер цього процесу не ви�
ходить за межі репродуктивної алгоритмізованої діяльності, тобто типових завдань.

Студенти ІІІ підгрупи можуть розв’язувати досить складні завдання на обчис�
лення, доведення, побудову та дослідження, орієнтуючись на відомі теоретичні
положення, при цьому безпомилково виконують математичні стандартні пере�
творення. Крім того, вони намагаються доповнити, уточнити ситуацію і застосувати
вже відомі їм алгоритми для розв’язання нетипових завдань, що вже можна
кваліфікувати як продуктивну діяльність евристичного типу.

IV підгрупа демонструє вміння обирати серед різноманітних методів розв’язання
задач раціональні, віддає перевагу завданням олімпіадного типу, використовуючи
пошукові стратегії для ідентифікації ситуацій та тих чи інших дій. Така діяльність
може бути схарактеризована як продуктивна, творча, що результатом має нову
інформацію, створення нових правил дій, появу оригінальних методів розв’язання
задач.

Таким чином, різні рівні шкільних математичних досягнень студентів�
першокурсників та їх компетенцій вимагають системи коригувальних дій
викладачів кафедри фізики і математики, основою якої є індивідуалізація, рівнева
диференціація, особистісно�діяльнісний підхід до процесу навчання математичним
дисциплінам. Викладачі ВНЗ переконані, що вдосконалення навчальних досягнень уч�
нів із математики та їх компетенцій має велику ймовірність досягнення нової якості
тільки за умови цілеспрямованої співпраці вчителів математики шкіл із кафедрами
математики вищих навчальних закладів освіти.                        
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ІЕНТ (Інститут економіки та
нових технологій) – один із пер�
ших недержавних вищих нав�
чальних закладів як в Україні,
так і на Полтавщині, який було
засновано в грудні 1992 року.
Перший ректор і один із заснов�
ників – Кравченко Юрій Івано�
вич (1948�1997), член�кореспон�
дент Української Академії наук
національного прогресу, канди�
дат економічних наук, доцент.

У 1993 році понад 500 сту�
дентів денної та заочної форм
розпочали навчання на єдиному
на той час економічному фа�
культеті за трьома ліцензовани�
ми спеціальностями, що вперше
з'явилися в Кременчуці: облік і
аудит, маркетинг, переклад (ан�
глійська й німецька мови). На
факультеті було створено чоти�
ри кафедри: менеджменту та
бухгалтерського обліку (завіду�
ючий доц. Ю.І.Кравченко), іно�
земних мов (завідуючий ст. ви�
кладач М.О.Хомський), вищої
математики (завідуючий доц.
В.О.Семенов) та обчислюваль�
ної техніки і програмування (за�
відуючий доц. В.С.Титаренко).
Професорсько�викладацький
штат нараховував лише 26 осіб.
Інститут орендував навчальні
площі Кременчуцької філії Хар�
ківського політехнічного інсти�
туту.

Вже наступного року було
розпочато прийом студентів на
факультет нових технологій (де�
кан – доцент О.Ф.Кір'янов) на
ліцензовані спеціальності "Еко�

логія", "Комп'ютерні системи
управління й автоматики", "Ав�
томобілі й автомобільне госпо�
дарство" та "Матеріалознавство
та термічна обробка металів".
Для організованих випускаючих
кафедр було створено лабора�
торну і матеріальну бази. Зго�
дом з'явилися ще два факульте�
ти: післядипломної освіти (де�
кан – доцент В.В.Святенко) та
довузівської підготовки (декан
– доцент А.В.Власова). 1998 ро�
ку до складу інституту було
включено середній загально�
освітній навчально�виховний
комплекс "Надія України" (ди�
ректор К.А.Смислова).

Зростав контингент студен�
тів, науковий та педагогічний
потенціал інституту, сучасний
комп'ютерний парк, бібліотеч�

ІЕНТ – НОВИЙ ВНЗ, 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

О.В.Третьяков, В.О.Семенов

У статті подано
історію створен�
ня та розвитку
Кременчуцького
інституту еко�
номіки та нових
технологій. Роз�
глядаються умови
вступу до ВНЗ,
аналізується
рівень знань абі�
турієнтів 2000
року. Запропоно�
вані також кон�
кретні заходи, за
допомогою яких
здійснюється удо�
сконалення шкіль�
ної підготовки
абітурієнтів.

The article repre�
sents the short
exposition of estab�
lishing and devel�
oping history of one
first non�state HEE
in Poltava rgn � the
Institute for eco�
nomics and
advanced technolo�
gies in Kremenchuk.
The article speaks
on institute entering
terms and analyses
the 2000 year's
applicants knowl�
edge level, as well
as it proposes cer�
tain ways to
improve their insuf�
ficient school train.

Ректор Кременчуцького інституту
економіки та нових технологій

О.В.Третьяков

Перший проректор Кременчуцького
інституту економіки та нових

технологій В.О.Семенов
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На базі ВНЗ 1999 року під керівництвом

академіка О.В.Третьякова створено Прид�
ніпровське регіональне відділення Ук�
раїнської Академії наук національного про�
гресу, 18 професорів і доцентів обрано її
дійсними членами і членами�кореспонден�
тами. Через регіональне відділення на�
уковці інституту мають безпосередній вихід
до наукової спільноти як регіону, так і Ук�
раїни. 

Всесвітнє визнання мають розробки:
– з технології напівпровідників та еко�

логічно чистих технологій доктора тех�
нічних наук, лауреата Державної премії
проф. К.Р.Курбанова;

– відомого спеціаліста в галузі теоретич�
ної та експериментальної фізики твердого
тіла, одного з організаторів сучасного
вітчизняного виробництва чистих металів,
співавтора відкриття хемографічного ефек�
ту доктора фізико�математичних наук,
проф. О.І.Єлізарова;

– засновника наукової школи
вібраційного деформування тугоплавких
металів проф. В.М.Шаповала та ін.

Останніми роками імідж ІЕНТу як на�
укової установи значною мірою визначає
участь у формуванні і реалізації галузевих
та національних програм. Так, у розроблю�
вану програму "Кольорова металургія Ук�
раїни" інститут запропонував включити
низку організаційно�технічних заходів та
заходи їх наукового супроводження за та�
кими науковими напрямами:

– виробництво напівпровідникових ма�
теріалів нового покоління (науковий ке�
рівник – професор К.Р.Курбанов);

– розробка і організація виробництва
композитів із тугоплавких металів (науко�
вий керівник – професор О.М.Шаповал);

– переробка технологічних відходів (на�
уковий керівник – доцент О.О.Ситник).

Ці пропозиції до програми базуються на
роботах, що мають високий ступінь готов�
ності до впровадження у виробництво.

Окрім публікацій статей у періодичних
виданнях та доповідей в збірниках тез на�
укових заходів, ученими інституту написані
і видані монографії, підручники, конспекти
лекцій тощо.

Кафедрами факультетів розроблено
значну кількість методичних матеріалів, що
допомогають студентам опанувати ту чи ін�
шу дисципліну. Це, зокрема, методичні вка�
зівки до виконання курсових, дипломних та
лабораторних робіт, а також різноманітних
завдань. Такими методичними розробками
забезпечені всі студенти інституту.

Одним із важливих напрямів наукової
міжнародної діяльності інституту є сприян�
ня впровадженню наукових розробок. За�
раз ІЕНТ виступає співзасновником  Між�

ний фонд. Зусилля всього колективу вия�
вилися не марними: 1998 року заклад одер�
жав державну акредитацію за ІІІ рівнем
(спеціаліст) економічних спеціальностей
та спеціальності "Металознавство", наступ�
ного – "Переклад", "Екологія та охорона
навколишнього середовища", "Системи уп�
равління і автоматика", у 2000 році – "Ав�
томобілі та автомобільне господарство" й
акредитацію інституту загалом за ІІІ
рівнем, тому випускники одержують дип�
ломи державного зразка.

За час існування ІЕНТу здійснено три
випуски спеціалістів загальною кількістю
майже 750 осіб, із них 80% працевлашто�
вані. Серед випускників – директори фірм,
головні бухгалтери підприємств, працівни�
ки банків тощо. Маркетингові дослідження
підтверджують, що попит на фахівців�ви�
пускників ІЕНТу є досить стабільним.

Сьогодні Інститут економіки та нових
технологій – це вищий навчальний заклад,
де навчається понад 1700 студентів за 10�
ма спеціальностями, це 5 факультетів: гу�
манітарний, економічний, нових техно�
логій, післядипломної освіти та підвищен�
ня кваліфікації, довузівської підготовки, 13
кафедр, підрозділ "Наука"; це 130 викла�
дачів, серед яких – 29 професорів, докторів
наук, 38 доцентів, кандидатів наук, 2 заслу�
жених діячі України, 3 лауреати Державної
премії. 

Із 1999 року ІЕНТ здійснює прийом ви�
пускників шкіл на безкоштовне навчання за
рахунок фонду підтримки талановитої мо�
лоді. Кількість цих студентів становить 10%
від ліцензованого обсягу прийому.
Абітурієнти, котрі претендують на безкош�
товне навчання, приймаються лише на кон�
курсній основі за результатами трьох
іспитів та середнього бала атестата. Крім
цього, середня підсумкова оцінка кожної
сесії для таких студентів повинна бути не
менша ніж 4,5 бали. Ці заходи стимулюють
найбільш обдаровану молодь незалежно від
соціального стану батьків тощо.

Додатково розроблено гнучку систему
пільг оплати за навчання, а саме: відмінни�
ки отримують знижку 10%, інваліди дитин�
ства ІІ групи, діти з багатодітних сімей ма�
ють знижку 50% за умови успішного на�
вчання.

Створено студентське наукове товари�
ство, щорічно студенти беруть участь у на�
уковій загальноінститутській конференції,
оглядах�конкурсах студентських наукових
робіт, кращі з яких публікуються в різних
збірниках. Студенти, котрі активно працю�
ють у СНТ, отримують рекомендацію вче�
ної ради інституту для вступу в аспіранту�
ру.



народної асоціації сприяння просуванню та
розробці нових технологій (спільно з По�
сольством Словацької республіки в Україні
та Українською Академією наук національ�
ного прогресу). Започатковано й такий на�
прям співробітництва, як обмін студентами
(декілька років поспіль студенти ІЕНТу
проходять стажування в Німеччині, зокре�
ма у Мюнхенському інституті перекладачів,
у концерні "Фольксваген").

ІЕНТ є членом Асоціації навчальних за�
кладів України недержавної форми влас�
ності, а тому крім дипломів державного
зразка видає своїм випускникам й дипломи
міжнародного.

ІЕНТ входить до складу навчально�нау�
кового комплексу "Київський політехніч�
ний інститут", який створено відповідно до
наказу міністра освіти України №164 від
07.05.1998 р., тому студенти мають можли�
вість продовжити навчання у КПІ, одер�
жавши там військову або наукову підготов�
ку.

Головні корпуси інституту розміщені в
центрі Кременчука на вулицях Проле�
тарській та Перемоги. До послуг студентів
7 комп'ютерних класів із виходом у
Internet, лінгафонні кабінети, бібліотека,
читальний зал, лабораторії, оснащені суча�
сними приладами й обладнанням, кабінети
дипломного проектування, методичний ка�
бінет тощо; видається студентська газета. 

Команда веслярів ІЕНТу є призером
всеукраїнських і міжнародних змагань, у її
складі майстри спорту міжнародного класу
– Олексій Шпак та Дмитро Саблін, який у
2000 році виборов першість Європи з вес�
лування на каное�двійці й став фіналістом
Олімпійських ігор у Сіднеї. Команда бас�
кетболістів є призером всеукраїнських зма�
гань, у 2000 році здобула першість на
чемпіонаті Студентської баскетбольної ліги
м.Києва. Прихильники спорту мають мож�
ливість тренуватися в різних секціях: ае�
робіки, шейпінгу, силової підготовки,
бадмінтону тощо. 

Студенти беруть активну участь у фес�
тивалях та оглядах художньої самодіяль�
ності, різноманітних конкурсах, вечорах
відпочинку. Так, Івеліна Говердовська ста�
ла переможницею міського та обласного
конкурсів�оглядів "Студент–2000".

Медичне обслуговування викладачів та
студентів здійснюють, окрім двох медич�
них, кабінети лікувального масажу, фізіоте�
рапевтичний, солярій.

Інститут економіки та нових технологій
не є бюджетним ВНЗ, тому навчання плат�
не. Розмір оплати залежить від спеціаль�
ності. Охочі навчатися безкоштовно по�
винні скласти три іспити і взяти участь у
конкурсі. Абітурієнти, які вступають на за�

гальних умовах, незалежно від обраної
спеціальності, складають лише іспит з ук�
раїнської мови (диктант) і крім того:

– на економічні спеціальності (облік і ау�
дит, маркетинг, менеджмент організацій):

· математику (письмово) – профілюю�
чий;
· іноземну мова;
– на технічні (системи управління й ав�

томатики, гнучкі комп'ютеризовані системи
та робототехніка, інформаційні технології
проектування, автомобілі й автомобільне
господарство):

· математику (письмово) – профілюю
чий;
· фізику (письмово);
– на спеціальність "Екологія та охорона

навколишнього середовища":
· хімію (письмово) – профілюючий;
· фізику (письмово);
– на гуманітарні (переклад, видавнича

справа та редагування):
· українську та зарубіжну літературу
(твір) – профілюючий для спеціальності
"Редагування";
· іноземну мову – профілюючий для
спеціальності "Переклад".
Існують пільги для медалістів та прирів�

няних до них категорій абітурієнтів: якщо
профілюючий іспит складено на "відмінно",
вступник звільняється від решти екзаменів і
зараховується до інституту.

Аналіз рівня знань абітурієнтів 2000 ро�
ку дає підстави зробити загалом досить не�
втішний висновок, адже знижується якість
шкільної підготовки, насамперед із таких фун�
даментальних дисциплін, як математика і
фізика. Половина випускників шкіл, котрі
складали вступні іспити із цих предметів, а
серед них були і медалісти, одержала неза�
довільні оцінки, хоча задачі було підібрано
за принципом зростаючої складності і пев�
ну частину розраховано на середнього учня
загальноосвітньої школи. Наприклад, із ма�
тематики пропонувалося розв'язати просту
дрібно�лінійну нерівність, середньої склад�
ності логарифмічно�показникову систему
рівнянь, середньої складності тригономет�
ричне рівняння:

Абітурієнти, які отримують незадовільні
оцінки, не знають основних математичних
формул, не розуміють, що таке логарифми,
не володіють правилами тотожного пере�
творення тригонометричних виразів, не
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префіксів, суфіксів, прислівників. Низький
рівень знань абітурієнтів з основ пункту�
ації, зокрема у простому, складному та в
складних безсполучникових реченнях. Де�
які показали дуже слабкі знання з літерату�
ри.

Названі недоліки притаманні випускни�
кам передовсім сільських навчальних за�
кладів, а також майже всіх шкіл Кременчу�
ка. Біди загальноосвітніх шкіл відомі, тому
найближчими роками навряд чи відбу�
деться поліпшення середнього рівня знань
абітурієнтів. Інститут економіки та нових
технологій не чекає на "милість від приро�
ди".

Тому, по�перше, при інституті діє за�
гальноосвітній комплекс бізнес�ліцей
"Надія України", де навчається більш як
200 осіб. Наповнюваність класів становить
15�18 учнів, що дає можливість учителю
індивідуально працювати з кожним. Не�
доліки, які щорічно відзначає приймальна
комісія, обговорюються на педагогічних ра�
дах ліцею, методичних секціях учителів�
предметників, а тому рівень знань випуск�
ників ліцею "Надія України" (більшість
яких продовжує навчатися в ІЕНТі) знач�
но кращий за середньоміський.

По�друге, вже протягом декількох років
для студентів�першокурсників діє факуль�
татив із повторення фундаментальних на�
ук, що починає працювати з 20 серпня
(тобто до початку занять). Провідні викла�
дачі ВНЗ читають лекції й проводять прак�
тичні заняття зі шкільних курсів математи�
ки, фізики, хімії, акцентуючи увагу на тих
розділах, що є базовими для подальшого
вивчення вузівських дисциплін. Таким чи�
ном забезпечується поліпшення недостат�
ньої шкільної підготовки майбутніх сту�
дентів.

Нарешті, із 2000�2001 навчального року
спеціально для сільської учнівської молоді
відкрито дворічну заочну форму підготов�
ки для випускників середніх шкіл: протя�
гом цього часу вони повинні виконати 4
контрольні роботи з кожного предмета
(для кожної спеціальності ці дисципліни
зазначені вище) за рік. Їх рецензують, ви�
кладачі можуть надати також кваліфіко�
вані методичні вказівки щодо вивчення ок�
ремих тем і розділів. Учні, котрі закінчать
такі підготовчі курси, матимуть пільги по
оплаті за навчання в інституті.

Запрошуємо на навчання в ІЕНТ –
інститут, потрібний Вам і державі!

знають значень тригонометричних функцій
основних кутів тощо.

Із фізики вступникам було запропоно�
вано п'ять завдань: одне теоретичне (ана�
літичного характеру), інші – практичні се�
реднього рівня складності, дібрані від�
повідно до вимог шкільної програми. По�
ловина абітурієнтів отримала неза�
довільний результат, продемонструвавши
невміння застосовувати фізичні закони
для розв'язання практичних завдань, низь�
ке знання термінології, невміння оперува�
ти арифметичними діями підвищеної
складності (дії зі степенями тощо).

Абітурєнтам важко орієнтуватися у пи�
таннях теорії фізичних явищ, вони припус�
каються помилок, пояснюючи свої дії при
розв'язуванні задач, не точно знають
термінологію. Немає ясного бачення фі�
зичної картини світу.

Із хімії пропонувалися 5 варіантів за�
дач, різних за рівнем складності. З'ясува�
лося, що абітурієнти не можуть розв'язува�
ти прості задачі, виконувати математичні
розрахунки без калькулятора, використо�
вувати на практиці закони хімії, але відтво�
рюють визначення на пам'ять.

Типові помилки, допущені під час скла�
дання іспиту з англійської мови:

1. Усна відповідь (читання і переказ
тексту).

Читання: недоліки у вимові слів, пору�
шення артикуляції звуків, помилки
при перекладі.
При переказі тексту – огріхи у вжи�
ванні часових форм дієслів, узгодженні
часів, при вживанні артиклів, викорис�
танні множини іменників.

2. Аудіювання.
Недостатнє володіння лексичним запа�
сом на рівні шкільної програми, виходя�
чи з цього – нерозуміння змісту тексту.

3. Письмова відповідь.
Переклад речень з української мови на
англійську: граматичні помилки (вжи�
вання часів дієслова у пасивному та ак�
тивному стані, індивідуальних форм,
множини іменників й артиклів) та ор�
фографічні (правопис слів).

4. Тестове завдання.
Модальні дієслова та їх еквіваленти,
особливості узгодження множини
іменників і відповідних дієслів, часові
форми дієслова, ступені порівняння
прикметників і прислівників.

Вступні диктанти з української мови й
твори з української та зарубіжної літерату�
ри засвідчують також недостатній рівень
знань абітурієнтів із цих дисциплін. Багато
помилок допускається на вживання м'яко�
го знака, апострофа, при правописі
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навчальні заклади ІІІ рівнів
акредитації та отримали дип
ломи молодших спеціалістів
або бакалаврів. У минулому
році, наприклад, таких випуск
ників  на 2й курс зараховано
33 особи, на 3й – дві.

При прийомі на перший
курс університет зберіг пе
ревірену часом методику про
ведення вступних випробувань
у два етапи. На першому про
водяться експресекзамени зi
спiвбесiдою у перiод подачi за
яв з 1 до 12 липня i другий –
класичнi iспити (з 15 по 30
липня) кожного року. Рішен
ням приймальної комісії у
2000 році кількість вступних
іспитів було скорочено до
двох: профілюючий предмет і
диктант з української мови, за
виключенням архітектурного
факультету. Минулорічний
досвід прийому підтвердив
доцільність даного рішення. 

До експресекзаменiв допу
скаються найбiльш пiдготов
ленi абiтурiєнти, якi мають в
атестатi тільки добрі та від
мінні оцінки та пройшли через
систему доуніверситетської
пiдготовки; сюди включаємо
також осіб, які з відзнакою чи
медаллю закінчили навчальні
заклади, переможцiв олiмпiад
та конкурсiвзахистiв МАН.

Полтавський державний
технічний університет імені
Юрія Кондратюка здійснює
підготовку фахівців за 28
спеціальностями і спеціаліза
ціями. Університет орієнту
ється, перш за все, на задово
лення потреб у кваліфікова
них спеціалістах нашого регіо
ну. Навчання у своєму регіоні
виступає вагомим аргументом
під час вибору абітурієнтом
вищого навчального закладу.
За результатами набору 2000
року до університету вступило
1351 мешканців міста Полта
ви і Полтавської області, що
складає 95% від загальної
кількості зарахованих на 1й
курс.

В університеті існує мож
ливість продовження навчан
ня для осіб, які закінчили вищі

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ім. Ю.КОНДРАТЮКА ЗНАХОДИТЬСЯ

ПОРЯД ІЗ БІЗНЕС�ЦЕНТРОМ

Ректор Полтавського
технічного

університету 
ім. Ю.Кондратюка

О.Г.Онищенко

Наша адреса: 
36011, м. Полтава, 
просп. Першотравне
вий, 24 
Полтавський дер
жавний технічний
університет ім. Юрія
Кондратюка, 
приймальна комісія; 
email: stup@pstu.pi.net.ua,
тел.: (805322) 73867

Рiшення щодо будiвництва бiзнес�
центру – потужного готельного ком�
плексу з пiдземними гаражами, рес�
тораном, баром, магазинами, конфе�
ренц�залом прийняв Полтавський
мiськвиконком. Спорудження п'яти�
зiркового велета на Першотравнево�
му проспектi майже завершується.
Студенти технiчного унiверситету,
йдучи на заняття чи повертаючись iз
них, будуть свiдками i зможуть стати
учасниками усiх важливих подiй
бiзнесового життя Полтави.

24.03.200124.03.2001
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нок. Призери отримають значні пільги при
вступі до нашого університету.

Аналіз результатів вступних іспитів
свідчить про достатній рівень знань із
математики у значної частини випуск
ників середніх шкіл та інших навчальних
закладів. Але поряд із цим, на протязі ос
танніх років повторюється низка поми
лок, а саме: при розв’язуванні рівнянь та
нерівностей був відсутній аналіз їх рівно
сильності для врахування розширення чи
звуження області визначення останніх,
що призводило до появи сторонніх
розв’язків чи втрати наявних; не врахову
валась область допустимих значень
невідомого. Допускалися неточності
навіть при виконанні порівняно простих
тотожних перетворень та арифметичних
дій. Мала місце низька обчислювальна
культура окремих вступників. У частини
абітурієнтів недостатньо розвинуте про
сторове мислення для виразного уявлен
ня певної геометричної фігури, відсутня
здатність у думці виконувати конструк
тивні операції над складовими частинами
фігури.

Графічна недбалість, мовна нео
хайність, обчислювальна безпорадність
частини абітурієнтів є проявом низької
їх виконавчої культури, що пов’язано,
ймовірно, з певними прорахунками не
тільки у навчанні, а й у вихованні. Знач
на частина цих недоліків обумовлена
формальним, поверхневим засвоєнням
теоретичного матеріалу та недостатнім
розвитком самостійного мислення, що
знаходить свій негативний прояв якраз у
розв’язуванні практичних задач. Напри
клад, геометричний зміст визначеного
інтеграла використано лише кількома
вступниками.

Вступні випробування з української
мови здійснюються у вигляді диктанту,
що є головним засобом перевірки орфо
графічної та пунктуаційної грамотності.

Тексти диктантів підібрані викладача
ми кафедри українознавства та гу
манітарної підготовки, тематика і зміст їх
відображають профіль спеціальностей,
навчального закладу, актуальні теми з
духовного життя українського народу. За
формою та обсягом тексти диктантів
різного стилю мовлення (художній, нау
ковий, публіцистичний), налічують від
110160 до 210240 слів та до 1520 орфо
грам і пунктограм.

Під час експресекзамену вступники
виконують за пiвгодини три завдання з
математики (хімії) та на протязі наступ
них 30 хвилин пишуть диктант з ук
раїнської мови (120160 слів). При цьому
ми вважаємо, що якщо загальний рiвень
пiдготовки абiтурiєнта дозволяє зосере
дитись i розв’язати за короткий про
міжок часу завдання експресекзамену з
математики, то він зможе виконати й
складнiші та об’ємнiші, розрахованi на 
3 години традицiйного iспиту.

Найбiльш привабливим для абiту
рiєнтiв є те, що, за умови успiшного вико
нання завдань експресекзамену, вони
стають студентами унiверситету за одну
годину й уникають, завдяки цьому, хви
лювань на протязi двох тижнiв участi в
класичних iспитах з математики (хімії) та
української мови (диктанту). За такою
системою до унiверситету зараховується
60% набору.

Якщо абiтурiєнт виконав не всi зав
дання експресекзамену, то пiд час про
ведення усної спiвбесiди вiн може об
грунтувати свої мiркування, матиме
шанс на зарахування за результатами ек
спресекзаменiв або члени комiсiї за
спiвбесiдою вкажуть на його помилки i
вiн ще матиме змогу взяти участь у тра
дицiйних iспитах у перiод із 15 до 30
липня.

Але не всі вступники, які мають право
на експресекзамен, підтверджують
оцінки, отримані в школі. Так, із 393 ме
далістів, які вступали до університету,
витримали випробування і були зарахо
вані до складу студентів 218 осіб. У пер
шу навчальну ж сесію тільки 47 із них
змогли підтвердити свої відмінні оцінки. 

Новою формою профорієнтаційної робо'
ти, яка застосовується в університеті, є по'
переднє тестування майбутніх вступників.
Попереднє тестування проводиться в період
січня'травня 2001 року. Даний вид роботи із
вступниками має на меті, по'перше, виявити
рівень знань абітурієнтів і відібрати з них
тих, хто може навчатися в університеті; по'
друге, тестування є формою підготовки
вступників, так як передбачає поєднання
письмового опитування з індивідуальною
бесідою.

З метою виявлення і залучення до універ'
ситету талановитої молоді у березні 2001
року серед бажаючих учнів 11'х класів пла'
нується проведення  олімпіад з таких дис'
циплін: математика, хімія, креслення, малю'
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* Попереднє тестування розпо
чинається о 900. Бажаючі взяти
участь повинні мати ручку, папір
для записів, паспорт.

Попереднє тестування – фор
ма профорієнтаційної роботи з
майбутніми абітурієнтами, які
планують навчатися в універси
теті за кошти фізичних та юри
дичних осіб (за контрактом). Ус
пішне проходження попередньо
го тестування дає можливість абі
турієнтові заключити контракт
на навчання і переважаюче право
на зарахування під час конкурсу,
набраних під час вступних ви
пробувань, балів. Попереднє тес
тування є також формою підго
товки вступників, так як перед
бачає, крім письмового виконан
ня завдань із математики і напи
сання диктанту з української мо
ви, індивідуальну бесіду з кож
ним абітурієнтом, аналіз допу
щених помилок та рекомендації
щодо подальшої підготовки до
вступних випробувань.

** Початок олімпіад о 900.
Олімпіада – форма профорієн
таційної роботи для майбутніх
абітурієнтів, які планують всту
пати на держбюджетні (без
платні) місця. Призери олімпіад
отримають додаткові бали до на
браних ними під час вступних ви
пробувань; учні, котрі посядуть
місця з 4го по 8е, – переважаюче
право на зарахування при однако
вих набраних балах.

¹ ÇÀÕ²Ä Ì²ÑÖÅ ÄÀÒÀ 
1. Ïîïåðåäíº 

òåñòóâàííÿ*  
ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335  20.01.20

01 
2. Ïîïåðåäíº 

òåñòóâàííÿ*  
ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335  17.02.20

01 
3. Ïîïåðåäíº 

òåñòóâàííÿ*  
ì. Êîáåëÿêè, ÍÂÊ 

¹1 
3.03.200

1 
4. Ïîïåðåäíº 

òåñòóâàííÿ*  
ì. Ç³íüê³â, ÍÂÊ ¹2  10.03.20

01 
5. Îë³ìï³àäà ç 

êðåñëåííÿ*
* 

ÏÄÒÓ, êàôåäðà 
íàðèñ-íî¿ ãåîìåòð³¿ 

òà ãðàô³êè 

10.03.20
01 

6. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335  17.03.20
01 

7. Îë³ìï³àäà ç 
ìàëþíêà** 

ÏÄÒÓ, àðõ³òåêòóðíèé 
ôàêóëüòåò 

17.03.20
01 

8. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ì. Ìèðãîðîä, 
ñåðåäíÿ øêîëà ¹ 5 

24.03.20
01 

9. Îë³ìï³àäà ç 
õ³ì³¿** 

ÏÄÒÓ, êàôåäðà õ³ì³¿  24.03.20
01 

10. Îë³ìï³àäà ç 
ìàòåìàòèêè** 

ÏÄÒÓ, êàôåäðà 
âèùî¿ ìàòåìàòèêè  

31.03.20
01 

11. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ì. Ëóáíè, ñåðåäíÿ 
øêîëà-ë³öåé ¹ 6 

31.03.20
01 

12. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335 7.04.200
1 

13
. 

Äåíü 
â³äêðèòèõ 

äâåðåé 

ÏÄÒÓ 21.04. 
2001 

14. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335  28.04.20
01 

15. Ïîïåðåäíº 
òåñòóâàííÿ*  

ÏÄÒÓ, àóä. 334, 335  19.05.20
01 

Загальний аналіз диктантів з ук
раїнської мови показує, що абітурієнти
переважно володіють орфографічною
грамотністю, 60% з них – навичками
нормативного правопису. Аналіз поми
лок у диктантах виявив такі найтиповіші
орфографічні у правописі:

– слів іншомовного походження;
– часток;
– власних назв;
– простих, складних і складених чис
лівників.
Найтиповіші пунктуаційні помилки –

це відсутність знаків при вставних сло
вах і реченнях, звертаннях, не відокрем
лювалися звороти.

Готуючись до проведення нового на
бору, приймальна комісія університету
надрукувала пакет матеріалів для
абітурієнтів, які допоможуть їм
зорієнтуватися при виборі майбутньої
професії та підготуватися до вступних

іспитів: методичні рекомендації для
абітурієнтів з усіх дисциплін, з яких
здійснюються вступні випробування
(математика, хімія, українська мова, ма
люнок, креслення, композиція, живо
пис) зі зразками екзаменаційних за
вдань, програмою вступних іспитів, пе
реліком типових помилок, критеріями
оцінювання знань; пам’ятка абітурієнта,
де вступники знайдуть необхідну інфор
мацію про університет, його історію, сьо
годення, факультети, характеристиками
кожної з 28 спеціальностей і
спеціалізацій.

Також окремо видані програми для
вступників на всі факультети із матема
тики, української мови, креслення, хімії
й ін. (загальна вартість від 040 коп. до 2
00 грн.), які можна придбати в ре
дакційновидавничому відділі навчаль
ного закладу.

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
ДО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2001 р.

Прийом студентів на 1й курс навчання планується проводити за держзамовленням
(безкоштовно), за контрактами (за кошти юридичних або фізичних осіб) та за рахунок
пільгових довгострокових кредитів на такі спеціальності, спеціалізації та форми навчання:

1.1. До технічного університету ім. Ю. Кондратюка приймаються громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які мають повну загальну середню освіту. 

1.2 Заклад здійснює прийом для підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, після успішного закінчення якої – спеціаліст, магістр (Постанова Кабінету
Міністрів України від 20.01.98).

Íàïðÿì 
ï³äãîòîâêè 

Âñòóïí³ ³ñïèòè òà íàçâè ñïåö³àëüíîñòåé ³ ñïåö³àë³çàö³é  Ñóìà îïëàòè çà 
êîíòðàêòîì 

(äåííà / çàî÷íà 
ôîðìè),  

ãðí. çà ð³ê  

Õ³ì³ÿ (ïèñüìîâî), óêð. ìîâà  (äèêòàíò) – âñòóïí³ ³ñïèòè ³ åêñïðåñ -åêçàìåí  

0708  Åêîëîã³ÿ  Åêîëîã³ÿ ³ îõîðîíà íàâêîëèøíüî ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà  2500 / 1000  

0921  Áóä³âíèöòâî  Òåõíîëîã³ÿ áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, âèðîá³â ³ ìàòåð³àë³â  1800 / 800 

Ìàòåìàòèêà  (ïèñüìîâî), óêð. ìîâà  (äèêòàíò) – âñòóïí³ ³ñïèòè ³ åêñïðåñ -åêçàìåí  

Îáë³ê ³ àóäèò  2500 / 1000 

Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà  2500 / 1000  

Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè ï³äïðèºìñòâà  
 (ñïåö³àë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíîñò³ “Åêîíîì³êà 
ï³äïðèºìñòâà”)  

3000 / 1200  

Ô³íàíñîâî-êðåäèòíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà  
(ñïåö³àë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíîñò³ “Åêîíîì³êà 
ï³äïðèºìñòâà”)  

2500 / 1000  

0501 Åêîíîì³êà ³ 
ï³äïðèºìíèöòâî  

Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà  2400 / - 

0502  
Ìåíåäæìåíò  

Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é  2300 / 1000  

Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà  2000 / -  0801  Ïðèêëàäíà 
ìàòåìàòèêà  ²íôîðìàòèêà  2200 / -  

Òåõíîëîã³ÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ  1800 / 800 

Êîìï’þòåðí³ ôîðìîóòâîðþþ÷³ òåõíîëîã³¿ ó 
ìàøèíîáóäóâàíí³  
 (ñïåö³àë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíîñò³ “Òåõíîëîã³ÿ 
ìàøèíîáóäóâàííÿ”)  

1800 / -  

Ï³äéîìíî-òðàíñïîðòí³, áóä³âåëüí³, äîðîæí³, ìåë³îðàòèâí³ 
ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ  

1800 / 800 

Àâòîìîá³ë³ òà àâòîìîá³ëüíå ãîñïîäàðñòâî  1800 / 800 

0902  ²íæåíåðíà 
ìåõàí³êà 

Îáëàäíàííÿ íàôòîâèõ ³ ãàçîâèõ ïðîìèñë³â  2500 / 1000  

0903 Ã³ðíèöòâî  Âèäîáóâàííÿ íàôòè òà ãàçó  2500 / 1000  

0922 
Åëåêòðîìåõàí³êà  

Åëåêòðîìåõàí³÷í³ ñèñòåìè  àâòîìàòèçàö³¿ òà åëåêòðîïðèâîä  2500 / 1000  

Ïðîìèñëîâå ³ öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî  1800 / 800 

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå áóä³âíèöòâî  
 (ñïåö³àë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíîñò³ “Ïðîìèñëîâå ³ öèâ³ëüíå 
áóä³âíèöòâî”)  

1800 / 800 

Ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â íàôòîãàçîäîáóâíîãî 
êîìïëåêñó (ñïåö³àë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíîñò³ “Ïðîìèñëîâå ³ 
öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî” ) 

1800 / 800 

Ì³ñüêå áóä³âíèöòâî ³ ãîñïîäàðñòâî  1800 / 800 

Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè ³ àåðîäðîìè  1800 / 800 

0921 Áóä³âíèöòâî  

Òåïëîãàçîïîñòà÷àííÿ ³ âåíòèëÿö³ÿ  2000 / 800 

0926  Âîäí³ 
ðåñóðñè 

Âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ  2000 / 800 

Ìàëþíîê  (ïèñüìîâî), êðåñëåííÿ  (ïèñüìîâî ), óêð. ìîâà (äèêòàíò) – âñòóïí³ ³ñïèòè  

Àðõ³òåêòóðà áóä³âåëü ³ ñïîðóä  1800 / -  

Ì³ñòîáóäóâàííÿ  1800 / -  

1201  Àðõ³òåêòóðà  

Äèçàéí àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà  1800 / -  

Ìàëþíîê  (ïèñüìîâî), æèâîïèñ  (ïèñüìîâî), êîìïîçèö³ÿ (ïèñüìîâî ),  óêð. ìîâà  (äèêòàíò ) – 
âñòóïí³ ³ñïèòè  
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3. Зараховуються до ВНЗ за результата

ми експресекзамену певні категорії, а саме: 
а) випускники ВНЗ ІІІ рівнів акреди

тації та професійних навчальновиховних
закладів (на базі основної школи), які от
римали дипломи з відзнакою;

б) абітурієнти, які навчалися в системі до
університетської підготовки (в т.ч. випускни
ки закладів освіти, що входять до навчальних
комплексів) Полтавського державного
технічного університету ім. Ю. Кондратюка,
випускники сільських шкіл, із якими підпи
сано відповідні угоди, – за умови наявності в
документі про середню освіту тільки добрих і
відмінних оцінок;

в) абітурієнти, які вступають на місця,
що фінансуються за рахунок фізичних та
юридичних осіб.

Співбесіди та експресекзамени прово
дяться у період прийому документів. Прове
дення їх передбачає комплексну рейтингову
перевірку знань абітурієнтів із профілюючих
дисциплін (знання теоретичного матеріалу
та вміння розв'язувати запропоновані за
дачі), що зі вступниками на місця держза
мовлення закінчується 11 липня 2001 року.

4. Вступні іспити на всі спеціальності та
форми навчання, крім спеціальностей
архітектурного факультету, проводяться у
період із 16 до 25 липня (на заочну форму –
до 17 серпня). Абітурієнти складають
вступні іспити, вказані в 1.1. 

5. Для формування контингенту сту
дентів на контрактну форму навчання про
водяться адаптаційні випробування і тесту
вання за профілюючими предметами. Пози
тивне проходження тестування є основою
для складання контракту на навчання. Тес
тування проводяться по мірі надходження
заяв, починаючи з лютого 2001 р.

Якщо Ви вирішили навчатися у нашому
університеті, крім основної спеціальності мо
жете оволодіти професією водія автомобіля.
В університеті діє шість клубів вільного часу,
спортивний клуб нараховує 13 секцій. У Ва
шому розпорядженні буде санаторій
профілакторій та база відпочинку.

Усі студенти повністю забезпечуються
гуртожитком, вартість проживання у якому
складає 1820 гривень за місяць.

У закладі працюють підготовчі курси. 
Більш детальні дані Ви можете одержа

ти у приймальній комісії ВНЗ, яка працює
у робочі дні з 800 до 1700 годин. Сторінка в
Interneti: www.pstu.pi.net.ua. Будемо вдячні,
якщо Ви зателефонуєте нам або напишете
листа – відповідь гарантовано.

Сажко В.В., заступник відповідального сек'
ретаря приймальної комісії      

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
1. Прийом документів на денну і заочну

форми навчання проводиться з 14 червня до
14 липня, крім спеціальностей архітектур
ного факультету, та до 17 серпня на заочну
форму.

2. Укладання контрактів про підготовку
фахівців проводиться до 28 серпня.

3. Абітурієнти подають заяву про вступ
до університету, де указують напрям підго
товки, обрану спеціальність та форму на
вчання. До заяви вступник додає документ
про повну загальну середню освіту (в
оригіналі або його завірену копію), медичну
довідку за формою 086У, 6 фотокарток
розміром 3х4 см , три конверти і довідку про
ідентифікаційний код. Паспорт, військовий
квиток або посвідчення про приписку до
призовної дільниці та документи, що дають
право на пільги, вступник пред'являє особи
сто у строки, визначені для її подання.

Особи, котрі вступають на спеціальність
"Образотворче та декоративноприкладне
мистецтво", подають також домашні роботи
з малюнка та живопису і проходять творчий
конкурс. 

Абітурієнти, які беруть участь у конкурсі
щодо зарахування до декількох вищих нав
чальних закладів, у п'ятиденний термін
після складання вступних випробувань та
оголошення списку тих, кого рекомендують
до зарахування на навчання за державним
замовленням, зобов'язані подати оригінал
документа про освіту до приймальної
комісії університету, який зберігається у
закладі протягом усього терміну навчання.
Ті, що в установлений термін (5 днів) не по
дали даного документа – не зараховуються
на навчання на місця держзамовлення.

5. Громадяни, які вступають на навчання
за державні кошти й уклали договір про
проходження практик та працевлаштування
з виробництвами державного сектора, ма
ють перевагу при зарахуванні на навчання
при інших рівних умовах.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
1. На цiльовi мiсця за окремим конкурсом

зараховуються особи, котрі мають цiльовi
направлення i користуються пiльгами згiдно
Закону України "Про статус та соцiальний
захист громадян, якi постраждали внаслiдок
Чорнобильської катастрофи" або Постано
вою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про підго
товку фахівців для роботи в сільській місце
вості".

2. Зараховуються до університету за ре
зультатами співбесіди певні категорії, серед
яких особи, яким Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які по
страждали внаслідок Чорнобильської ката
строфи" надане таке право.



праці [1]. За півтора десятиріччя, розпо�
чинаючи з 1960 р., у країнах Європи і
Північної Америки з’явилося майже 250
молодих “нових університетів”. Хоча на�
далі темпи зростання чисельності універ�
ситетів зменшилися, та все ж за 50�80�ті
рр. у розвинених країнах практично под�
воїлася кількість закладів університетсь�
кого рівня. 

Головну роль у створенні молодих за�
кладів із класичним комплектом суто
університетських факультетів і відділень
відігравали місцеві і регіональні влади,
зокрема керівництво міст другого і тре�
тього рангів, які постійно заздрили
столицям і мегаполісам, що здавна мали
університети. Їх прагнення зменшити
відставання від столиць отримало
солідну матеріально�фінансову підтрим�
ку не лише батьків і всього місцевого на�
селення, але й абсолютної більшості про�
мисловців. Останні небезпідставно
сподівалися на розширення сфери й об�
сягу своєї економічної діяльності в разі
появи у місті університету й тисячних
контингентів студентів – майбутніх висо�
кокваліфікованих працівників, здатних
швидко й ефективно підвищити вироб�
ничий та культурний потенціал і міста, і
регіону. 

Роль нових університетів, очевидно,
була дуже різноманітною і комплексною: 

– забезпечення отримання високо�
якісної вищої освіти; 

– випереджальна підготовка високо�
кваліфікованих кадрів для забезпечення
потреб державного і недержавного сек�
торів ринку праці; підготовка вчителів,
оскільки практично всюди відбувався
процес збільшення тривалості обов’язко�
вої освіти; 

– активна участь у локальних інно�
ваційних проектах у рамках проведення
наукових досліджень, надання консуль�
тативних послуг; унесок у культурний
розвиток регіонів. 

У західних країнах наприкінці 50�х і
на початку 60�х сформувалися потужні
об’єднання значних обсягів і впливу.
Регіональна база нових університетів бу�
ла дуже міцною й активною (особливо

I. “Нові університети” як результат
регіоналізаціі в 60�і роки
Як відомо, виникнення і становлення

вищої освіти на теренах Європи відзнача�
лося кількома спільними рисами, серед
яких домінували: 

а) орієнтація на підготовку вищих дер�
жавних службовців і фахівців із макси�
мально високими показниками освіче�
ності та інтелектуальних можливостей; 

б) використання університетів як єди�
ної форми закладу та локалізація їх у то�
гочасних столицях; 

в) обмеження змісту навчання групою
дисциплін, що призвело до формування
так званих “класичних університетів”
кількох моделей (паризької, оксфорд�
кембриджської, меритократично�фран�
цузької, гумбольдтівської й ін.), відмінності
між якими зумовлені різницею в частині
цілей діяльності закладів та особливостями
соціально�політичного і культурного ото�
чення у період їх виникнення й розвитку. 

Спільним для цих “старих універси�
тетів” було також використання селекції
молоді. До них вступали лише випускни�
ки ліцеїв та інших спеціалізованих за�
кладів старшої середньої освіти, куди із
системи народної освіти потрапляли
тільки декілька відсотків найбільш
здібних і вмотивованих учнів. Не дивно,
що якість навчання у більшості класич�
них університетів була по�справжньому
високою. 

Після Другої світової війни, з появою
конвенцій про невід’ємні права людини,
поширенням демократичних засад ор�
ганізації та діяльності суспільства стався
поштовх до “відкритості” вищої освіти, її
однакової доступності для представників
усіх суспільних верств. Єдиним засобом
досягнення цієї мети могло стати лише
розширення системи вищої освіти, на по�
чатковій стадії якого головним засобом
вважали створення великої кількості “но�
вих” університетів. 

Отже, значне прискорення створення
нових університетів припало на роки, ко�
ли перші масові випуски із середніх шкіл
обрали шлях у вищу освіту, а не на ринок
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широку пресу отримали дії громад міст
Мюлуз у Франції, Маастріхт у Нідерлан�
дах та інших [2], чиє населення у той
період не сягало і 100 тис. чол.). До їх ви�
мог змушені були прислухатися уряди
Франції, Нідерландів, Бельгії і багатьох
інших країн. 

Кількість новоутворених універси�
тетів була такою великою, що вони не
могли виникнути внаслідок однакових
процедур і підходів. Дослідники з країн
Заходу вказують, що були використані
принаймні шість методів. 

1. Найчастіше відбувалося “акаде�
мічне титулування”, під час якого наяв�
ний невеликий заклад офіційно перево�
дився в розряд університетів без попе�
редніх змін чи істотного розширення. За�
уважимо, що в Україні 90�х років ака�
демічне титулування було головним за�
собом невпинного збільшення кількості
тих закладів вищої освіти, у назвах яких
тепер є слово “університет”. 

2. Другим варіантом можна вважати
значне розширення наявного закладу шля�
хом створення в ньому нових факультетів
чи відділень. Це ставало серйозною
підставою для надання університетського
статусу, оскільки заклад ставав більш ба�
гатопрофільним. В Україні цей метод
практично не застосовувався, оскільки
економічна криза виключала можливість
значних матеріальних і фінансових вит�
рат на капітальне будівництво.

3. У разі існування у певному місті
двох чи кількох невеликих закладів із
близькими характеристиками, небажан�
ня уряду виділяти один із них і надавати
йому значної переваги під час створення
університету на його базі найчастіше
призводило до застосування моделі
“злиття”. У цьому разі зникають повно�
важення кожного з фрагментів нового
університету і постає нове об’єднання –
заклад вищого рангу формується з
кількох закладів нижчого. Ця модель
зустрічалася на Заході досить рідко. Да�
не твердження може бути поширене і на
Україну. 

4. Досить часто розташована у
провінційному місті філія “старого” уні�
верситету отримувала автономію від
центрального закладу (хоча методичний
нагляд, допомога і взаємодія, як правило,
не розривалися) і ставала новим універ�
ситетом. В Україні 90�х років кілька
університетів і досить багато інститутів
були створені з філій. 

5. Значною подією не лише для
провінційного міста, але й усієї країни,
ставало заснування цілковито нового
університету за повної відсутності почат�
кової бази. Кожного разу місце розташу�
вання обиралося на основі серйозних
досліджень освітніх потреб, можливостей
інфраструктури міста�кандидата, роз�
поділу потоків імовірних студентів та ін.

6. Чи не найбільш унікальною була
модель “поділу”, коли наявний універси�
тет перетворювався на два. Після віднов�
лення незалежності України її уряд із ба�
гатьох причин не міг піти на застосуван�
ня моделі “поділу” в кількох областях, то�
му вона в нас не була використана під час
створення нових університетів. 

ІІ. Ефекти регіоналізації в новітніх
змінах вищої освіти

Поява нових університетів не розв’яза�
ла всіх проблем вищої освіти, бо небачена
за тривалістю, інтенсивністю і наслідка�
ми науково�технічна революція, перехід
від “нових” до “високих” і “надвисоких”
технологій, їх матеріальне втілення мож�
ливе тільки за умови безперервного
підвищення середнього рівня освіченості
і професійної компетентності всього ак�
тивного населення. Почався перехід
індустріального суспільства до пост�
індустріальної стадії, що призвело до втра�
ти на цій стадії старшими поколіннями
можливості повного контролю тієї інфор�
мації, на основі якої відбувається розви�
ток, навчання і соціалізація молоді. Вимо�
ги суспільства щодо обсягу і рівня первин�
ної підготовки нових поколінь підви�
щилися, а постійна виробнича потреба у
некваліфікованих працівниках знизилася. 

Почалося перетворення “людства” з
абстрактного поняття у ефективну ці�
лісність, свідому небезпеки глобальних
загроз і необхідності спільних дій у всіх
сферах – від виробництва і торгівлі до
навчання і виховання. 

Серед найбільш виразних відгуків сис�
тем освіти на нові вимоги – постійне
збільшення тривалості первинної освіти
(education initiale) та удосконалення її
змісту. Цей термін означає ту багаторічну
загальну та професійну освіту і підготов�
ку, яку отримують нові покоління з мо�
менту вступу в дошкільний заклад чи по�
чаткову школу до часу завершення регу�
лярного щоденного навчання довільної
форми й початку іншої діяльності (праці,



періодів виробничої праці і навчання в
спеціалізованих професійно�технічних
та інших закладах). Отже, розвинені
країни постійно удосконалюють те, що в
них позначається терміном “vocational
education”, а в нас узагальнюється понят�
тям “професійно�технічна освіта” (базова
і середня). Очевидно, що на цьому шляху
постійно зростає роль і значення “нецен�
тральних” ВНЗ, формуються сприятливі
умови для створення багаторівневих
регіональних освітніх комплексів. 

Наприклад, використовуючи вдалий
приклад Німеччини, все більше країн
розширює доступ молоді до вищої освіти
шляхом створення неуніверситетського
сектора, що включає заклади напіввищої
освіти і заклади вищої професійної освіти
(tertiary vocational and professional educa�
tion). Серед зарубіжних закладів цього
рівня переважають ті, що в нас
відносяться до ІІ�ІІІ рівнів акредитації.
Досить рідкісні випадки (про них мова
нижче у прикладах) існування в розви�
нених країнах вищих закладів, ана�
логічних за програмами і призначенням
до українських закладів І рівня акреди�
тації, оскільки вони там входять у систе�
му середньої технологічної і професійної
освіти. 

Аналіз зарубіжними експертами
освітньої ситуації в країнах�лідерах із
групи розвинених засвідчив тенденцію
подолання порогу масовості вищої освіти
(“критерій Троу” – охоплення понад 50%
вікової групи 20�23 років вищою освітою
різних видів) у все більшої кількості дер�
жав. На практиці це означає першу
стадію переходу до обов’язковості після�
середньої освіти значної тривалості. 

Головний засіб, який вони використо�
вують для включення вищої освіти у
первинну – створення некласичних варі�
антів закладів, застосування професі�
оналізованих програм, масова підготовка
фахівців із дипломами рівня молодшого
спеціаліста (напіввища освіта). Все це
поєднується зі структурним урізнома�
нітненням систем вищої освіти і розвит�
ком неуніверситетського сектору і (чи)
застосуванням скорочених програм нав�
чання. Поряд із суто соціальними ціля�
ми (зниження для молоді ризику потра�
пити у безробітні) ці нові види програм
частково розв’язують і проблему фінан�
сової ефективності, знижуючи суспільні
витрати на підготовку молодого фахівця.
Важливим для соціальної стабільності є і

виконання обов’язків дорослого члена
сім’ї тощо). 

Якщо на початку ХХ ст. було мало
країн з обов’язковою початковою осві�
тою, то до його середини поширеною ста�
ла обов’язковість неповної середньої
освіти. Друга половина ХХ ст. ви�
різняється тим, що соціально�економічні
потреби примусили продовжити первин�
ну освіту до межі отримання не тільки
середньої, але й частково вищої освіти. 

Різноманітність вимог до обов’язкової
освіти і висока неоднорідність її учнів�
ських контингентів примусила більшість
розвинених країн піти на створення
багатопрофільної диференційованої стар�
шої середньої школи. Взагалі йдеться про
три види закладів середньої освіти: 

І. Гімназії чи ліцеї, завданням яких
найчастіше є не просто підготовка молоді
до обов’язкового вступу у вищі заклади
освіти (ВЗО) університетського рівня,
але й закладення загальної бази з обра�
них дисциплін шкільної спеціалізації
шляхом їх поглибленого вивчення.

ІІ. Технічні середні заклади, що готу�
ють до виробничої праці, але надають
право вступу в технічні чи спеціалізовані
ВЗО неуніверситетського рівня за отри�
маним у школі фахом.

ІІІ. Середні і базові профшколи, які на�
дають виробничу спеціальність і
кваліфікацію, але, як правило, не готу�
ють свій контингент до вищої освіти і не
скеровують його в класичні чи про�
фесійні вищі заклади освіти. 

“Освітні” лідери з групи розвинених
країн (Японія, Франція, Нідерланди, Ка�
нада, США та ін.) поставили собі за мету
виключити випадки отримання непридат�
ного для сучасного ринку праці варіанта
первинної освіти. На початковій стадії
йдеться не про надання всім 100% молоді
загальної середньої і класичної вищої
освіти, а про забезпечення кожній моло�
дій людині індивідуальної освітньо�про�
фесійної кваліфікації та комплексу
соціально�виробничих компетентностей,
які б гарантували їй зайнятість і різко
зменшили б шанси опинитися серед без�
робітних. 

На практиці це означає поглиблення
тенденції диверсифікації заключної
стадії первинної освіти, розширення
кількості і різноманітності денних за�
кладів професійної підготовки і створен�
ня сприятливих законодавчих умов для
розвитку класичного учнівства чи на�
вчання типу “сендвіч” (чергування
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регіональний аспект – значне розширення для молоді з провінції можливості отри�
мання неповної чи повної вищої освіти. 

Із регіоналізацією безпосередньо пов’язана друга найпомітніша тенденція сучас�
них змін систем освіти. Йдеться про швидке розширення різних видів того, що вхо�
дить у групу різноманітних понять – “віртуальна освіта”, “дистанційна освіта”,
“освіта дорослих”, “після�середня освіта”. Всі розвинені країни намагаються макси�
мально повно використати навчально�інформаційні можливості світової мережі
Інтернет. Якщо в даний момент переважають досить прості варіанти інтерактивного
групового навчання на зразок підвищення кваліфікації через платні освітні послуги,
то у майбутньому багаті держави чи окремі спонсори створять можливості для
різноманітних форм безоплатної освіти і самоосвіти громадян практично всіх країн
світу. Очевидно, що спершу це навчання спиратиметься на англійську мову, але у
майбутньому номенклатура програм і кількість мов навчання зростатимуть. Заува�
жимо також, що нині вплив цих нових засобів на первинну освіту незначний, але це,
без сумніву, тимчасове явище, пов’язане з недосконалістю і обмеженістю світових
інформаційних мереж. 

ІІІ. Приклади організації підготовки фахівців 
середнього рівня за рубежем

ІІІ.1. Франція. Висока централізація управління системою освіти і збереження
стратегічно�керівних функцій у освітній сфері центральними державними органами є
тією особливістю французької системи освіти, що зближує її з українською. Наведемо
схему головних структурних елементів французької системи освіти. 

Франція має дуже розвинену систему підготовки дітей до школи й однакові для
всіх учнів програми навчання до 15 років включно. Надалі успіхи в навчанні,
здібності та індивідуальні нахили дають змогу учням обрати один із трьох головних
потоків середньої освіти – загальноосвітній, технологічний чи суто професійний. Як�
що перші два безпосередньо виводять учнів на університети чи спеціалізовані заклади
аналогічного рівня, то професійний потік для більшості учнів завершується отриман�
ням посвідчення кваліфікованого робітника. Лише частина їх навчається досить доб�
ре для отримання атестата про середню професійну освіту і права вступу у ВЗО.

У Франції немає вищих закладів низького рівня, аналогічних до наших закладів 
І�ІІ рівнів акредитації, та є досить широкі можливості для отримання напіввищої
освіти. Два головні варіанти: 

1) навчання в університетах протягом двох років і отримання диплома про “загаль�
ну” вищу освіту;

2) інтенсивна профільна підготовка всередині університетів за особливими програ�
мами, що виводять на посвідчення технолога чи вищого техніка (схема 1, що створена з
використані джерела [3�5] та ін.). 

Схема 1
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Франція є прикладом країни, що ставить собі за найближчу мету вдосконалення

первинної освіти до такого рівня, який би виключав випадки виходу молодої людини із
системи підготовки без кваліфікації, без якогось диплома чи сертифіката. Це складне
завдання, але за 90�ті роки кількість подібних осіб скоротилася приблизно втричі, хоча
все ще складає тисячі чоловік щороку. Один із резервів – ширше використання мало
поширеного у Франції класичного учнівства “німецького” зразка і винайденого в Англії
навчання “сендвіч”. 

Іншим значним досягненням Франції є посилення суспільної поваги до неакаде�
мічних варіантів первинної освіти, цікавості молоді до вищої і напіввищої техноло�
гічної і професійно�технічної освіти. Втілення цих амбіційних планів у життя можли�
ве лише за умови розширення можливостей навчання у провінції, створення в се�
редніх і невеликих містах нових закладів чи підвищення статусу існуючих. 

ІІІ.2. Німеччина. Це приклад країни з максимально високою суспільною повагою
до всіх форм і рівнів професійно�технічної підготовки, де давно встановився консен�
сус щодо бажаності отримання того чи іншого професійного сертифіката більшістю
нових поколінь. Для досягнення цієї мети об’єднані зусилля і ресурси всіх промис�
ловців і державного бюджету. 

Німеччина створила й удосконалює досить складну систему профтехосвіти (схема 2).
Впадає у вічі головна відмінність обов’язкової освіти ФРН та Франції – рання (вік 10
років) селекція учнів і скерування їх у кілька потоків основної школи, з яких тільки
гімназія дає класичну середню освіту, а решта виводить молодь на різноманітні види
професійно�технічної підготовки. Німеччина була і лишається серед демократичних
країн світовим лідером у створенні неуніверситетського сектора вищої освіти, надаючи
значної уваги поступовому підвищенню статусу відповідних закладів.

Схема 2

Наприклад, у минулому “вищі фахові школи” вважалися закладами другого сорту
і неуніверситетського рівня. Кінець ХХ ст. для цих закладів став періодом розквіту,
збільшення контингентів і тривалості навчання, що врешті призвело до надання їм
статусу повноправних вищих закладів освіти з відділами підготовки аспірантів та ін.
Тому на схемі ці заклади віднесені до університетського сектора. Але у ФРН лишає�
ться багато інших закладів, які німці вважають закладами напіввищої освіти. Призна�
ченням їх є підготовка фахівців за короткими програмами (приклад – підготовка
соціальних працівників, середнього медичного персоналу й ін.). 

Нарешті, саме в Німеччині вершин досконалості досягло класичне учнівство, за�
сноване на контракті “учень�підприємство”, коли приблизно 75% усього часу учень
засвоює професію на робочому місці під керівництвом майстра, решту (зазвичай, це
день на тиждень) поповнює фахові знання у професійно�технічному закладі освіти.
Ця стадія життя вважається престижною і не створює перешкод для отримання ви�
щої чи напіввищої освіти після складання випускних учнівських екзаменів. 
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Зауважимо, що згаданий тип учнівства коштує досить дорого, але німці вважають

його прийнятним варіантом, оскільки він розв'язує багато соціально�політичних
проблем, а також гарантує високий рівень професійної підготовки практично всієї
молоді. 

ІІІ.3. Швеція. Якщо Нідерланди, Люксембург, Данія, Австрія, Швейцарія мають си�
стеми загальної і професійної освіти, що в головних рисах відповідають Німеччині, а
країни Півдня Європи близькі до французького варіанту, то держави Півночі часто
йдуть власним шляхом. 

Наприклад, Швеція має гранично просту структуру системи освіти, де до 15 років
усі діти отримують однакову базову освіту, а пізніше вчаться у “гімназієшколі”, де
зроблена унікальна спроба логічно об’єднати загальну і професійну середню освіту.
Вона вдалася лише частково, як і намір обійтися у вищій освіті лише закладами
університетського рівня. 

Причина – висока вартість “шведського” варіанту навчання молоді 16�19 років, не�
обхідність забезпечення старших середніх шкіл дорогим обладнанням, викладачами
сотень різних фахових предметів та ін. Кінець ХХ ст. позначений зменшенням ма�
теріально�фінансових ресурсів країни, що призвело до часткової ерозії шведської
мрії про злиття загальної і професійної середньої освіти, введення у неї елементів
французької і німецької моделей професійної освіти. Та загалом радикальних змін не
сталося і шведи “йдуть своїм шляхом”. 

ІІІ.4. Великобританія. Дуже характерною ознакою системи освіти Англії, Уель�
су, Шотландії, частково Ірландії тощо є майже повна відсутність звичної для нас і
більшості європейських континентальних країн системи професійно�технічної
освіти (схема 3). Вже з віку 16 років у країні застосовується “подальша освіта”
(Further Education), що найчастіше розглядається як засіб боротьби з молодіжним
безробіттям і фінансується за відповідними статтями. 

Схема 3

Тому більшість молодих англійців має змогу отримати порівняно короткі фахові
програми тільки після виходу із системи обов’язкової освіти. 

Суспільний клімат для подібного навчання не надто сприятливий, але останніми
роками завдяки впливу більш успішних систем професійно�технічної освіти конти�
нентальних країн ситуація змінюється на краще. Зауважимо, що чимало молоді і до�
рослих навчається у відомому Британському відкритому університеті дистанційним
способом. У разі успіху вони можуть отримати дипломи бакалавра і вище. 

ІІІ.5. США і Японія. Структури систем освіти обох країн мають чимало спільного
і відмінного, але обидві відзначаються підвищеною увагою до третинного сектора
професійно�технічної освіти. Наведемо для прикладу схему структури системи
освіти Японії. 
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Зі схеми стають очевидними дві важливі обставини: 
1) Японські технічні коледжі є малопоширеним у світі аналогом наших закладів 

І�ІІ рівнів акредитації, що працюють на базі неповної середньої освіти. 
2) Японія має досить розвинену систему напіввищої освіти. Зазначимо, що програ�

ми цих закладів узгоджені з програмами закладів вищого рівня, тому випускники мо�
жуть переходити в університети із зарахуванням кредитів без втрат чи з мінімальними
втратами часу навчання. 

Схема 4

Американська система освіти відзначається від японської тим, що початку
напіввищої освіти передує навчання в загальноосвітніх школах до досягнення 18
років. У подальшому все відбувається як у Японії – лише в США “молодші коледжі”
мають англійську назву, але в обох країнах у цих закладах напіввищої освіти студен�
ти одержують еквівалентні дипломи “асоціата”.

Зауважимо, що повна тривалість навчання до їх отримання складає (12+2) 14
років, пришвидшити процес досить важко. Наш молодший спеціаліст може отримати
свій диплом навіть за 11 років (частіше це 12 років), що живить небажання наших за�
рубіжних партнерів вважати диплом “молодшого спеціаліста” рівним диплому
“асоціата”. 
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ВИСНОВКИ. З нашого викладу
досвіду створення мережі нових універ�
ситетів та інтенсифікації роботи сектора
напіввищої професійно�технічної освіти
в демократичних країнах випливає вис�
новок щодо зростання загальної уваги до
розширення та удосконалення всієї сис�
теми вищої освіти, зокрема поглиблення
явищ демократизації управління та лібе�
ралізації у доступі до навчання, децент�
ралізації управління й розширення
регіональної мережі закладів різного
рівня та різноманітних форм власності. 

Вища освіта в розвинених країнах дав�
но стала багатоступеневою, а в наш час
помітні тенденції її подальшого удоско�
налення шляхом розширення застосуван�
ня моделі “гнучкої” (flexible) вищої
освіти, мова про яку йтиме в інших
публікаціях.
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На сторінках
"ПМ" уже не раз
наголошувалося на
необхідності вико�
ристання досвіду
бізнес�менеджмен�
ту для управління
сучасними на�
вчальними закла�
дами (див. "ПМ",
№ 1 (27), 2000).
Цю тему продов�
жуємо оглядом
публікацій вітчиз�
няного "журналу
ефективного
керівника"
"OFFICE" (голо�
вний редактор
В.Юхимов).
На жаль, до Пол�
тавської області
надходить лише
декілька примір�
ників цього журна�
лу, ознайомлення з
яким народжує
цікаві ідеї щодо
удосконалення уп�
равління в різних
галузях. 
Директорові ос�
вітньої установи
інформацiя  про
нові технології уп�
равління в бізнесо�
вих організаціях
допоможе вироби�
ти стратегiю  пе�
ретворення учи�
тельської чи клас�
ної кімнати на су�
часний офіс із пе�
редовими техно�
логіями – інфор�
маційними, ко�
мунікаційними,
управлінськими, у
чому "ПМ" 
вбачає один iз
шляхiв зростання
якостi української
освiти.

Аби не бути приреченим на
поразку в конкурентній бо�
ротьбі, компанії, які займаються
"традиційним бізнесом", усе
більше і більше перетворюють
свої бізнеси на електронні.

Якими слід бути контент�проек�
там (корпоративним сайтам),
що супроводжують основний
бізнес, але самостійно бізнесом
не є?
Будь�який сайт солідної фір�

ми, а тим більше – хоч якось
пов'язаної з Internet, повинен
бути інформаційним контент�
проектом: – на сервері має
розміщуватися вичерпна інфор�
мація про послуги, останні но�
вини компанії.

Як визначити ефективність кон�
тент�проекта – корпоративного
сайта?
1. Необхідно визначити, чого

ви хочете від сайта. Якщо ви
зібралися заявити про себе на
весь світ, то ефективним буде
розкручений за допомогою рек�
лами ресурс. Якщо залучити
нових клієнтів, то при появі
кожного нового замовника (по�
купця) необхідно ставити йому
питання, – чи не з Internet він
дізнався про ваше існування.

2. Дані опитувань необхідно
порівняти з кількістю відвіду�
вачів. Якщо відсоток відвіду�
вачів сайта, які стали вашими
клієнтами, до смішного малий,
– сайт потребує докорінної пе�
ребудови, а програма для його
просування – докорінного пере�
гляду.

"Досліди з управління
якістю" (с. 16�17)

Чому підприємство починає ви�
робляти брак?
Одна з причин – неспромож�

ність керівництва. Як вважає
Максим Агєєв, віце�президент
відомої компанії "Квазар�
Мікро", більшість менеджерів
не закiнчували Академiй бiзне�
са i є самоучками, а тому "ди�
ректор тільки думає, що керує
процесом, насправді – він лише

Ознайомлення з конструк�
тивним потенціалом публікацій
«Office» розпочнемо з квiтнево�
травневого (2000 р.) номера.
Він вiдкривається публiкацiєю
"10�рiччя Мiжнародного
iнституту менеджменту". Iз
цього приводу редакцiя часопи�
су згадує "Курс самоменедж�
менту", написаний генеральним
директором МІМ�Київ
Б.П.Будзаном, який "Officе"
публікував у 1998�1999 роках.
Репринти кожного випуску
можна замовити в редакції за
адресою: 

пр. Перемоги, 56;
Київ, 03057; 
тел. (044) 441�25�81. 
E�mail: office@officemag.
kiev.ua (можлива підготовка
СД�версії).

"Занурюючись у контент"
(с. 18�20)

Контент (англ. content –
змiст, суть) – це все, що "заплу�
талося" у Всесвітній павутині,
це зміст Internet.

Електронна комерція (e�co�
mmerce), спрощено, – це
купівля й продаж товарів через
Internet. 

Електронний бізнес (e�busi�
ness) – це концепція ведення
бізнеса, заснована на викорис�
танні Internet�технологій, яка
дозволяє досягти "персо�
налізації" послуг для спожи�
вачів.

Електронний бізнес транс�
формує конкурентне середови�
ще, оскільки дозволяє залучити
велику кількість клієнтів на
різних географічних ринках,
фокусуючись на унікальних по�
требах кожного клієнта. Не
менш важливо, що це призво�
дить до колосальної економії на
витратах підприємства за раху�
нок інтеграції й автоматизації
усього ланцюжка створення
вартості, від постачальника до
споживача кінцевого продукта.

У СВІТ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ – РАЗОМ ІЗ «ОFFICE»
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отримує директорську зар�
платню й відповідає на якісь за�
гальні питання". Відтак під�
приємство стає некерованим.

Де реальний вихід із кризи?
У якісній системі контролю.

На "Квазар�Мікро" (продукт –
комп'ютерна техніка) дiє систе�
ма якостi ISO, яка дозволила
суттєво полiпшити якість про�
дукції. 

Що таке система ISO?
Система стандартів ISO9000

– універсальна система, яка мо�
же бути застосована до будь�
якого виду діяльності. Вона
дозволяє випускати товар чи
послугу з абсолютно однаковою
якістю. Сертифiкат ISO ви�
дається на три роки за умови
щорiчного аудиту.

Що потрібно, аби побудувати на
підприємстві (в установі) систе�
му якості?
1. Відповідальність: для сис�

теми дуже важлива наявність
людини, яка відповідає за якість.
Усі процеси повинні бути замк�
нуті на когось.

2. Жорсткий внутрішній ау�
дит.

Якщо групою аудиторiв і ге�
неральним уповноваженим з
якостi накладається табу на
випуск неякiсного товару (це ве�
де до збитків у компанії, втра�
ти замовлень), ніхто не має
права його зняти. Якщо пору�
шується закон, то це веде до по�
вторюваності цього явища –
оскільки порушувати закони
значно легше, ніж їх виконува�
ти.

3. Зовнішній аудит.
"Після внутрішнього аудиту

ми проходили зовнішній аудит
відразу у двох інстанціях – TUV
CERT й Укрдержстандарті.
TUV CERT – приватна німецька
компанія, що входить до сімки
найбільших компаній світу.
Сумніватися в їх чесності й
непідкупності нікому не спадає
на думку, – значок якості не
можна купити, а можна лише
заробити".

4. Відсіювання недобросо�
вісних працівників.

Якщо ж брак усе ж допус�
кається, треба здiйснити пере�
кваліфікацію робітника або
відсторонити його від виконува�
них операцій.

5. "Чорний список" для не�
добросовісних постачальників.

Якщо хтось потрапив до цьо�
го списку, то які б вигідні умови
вiн потім не пропонував, більше
з ним не слiд мати ніяких справ.

Ефективнiсть ISO9000
Підприємство поступово

"обростає" цією системою, удос�
коналює її і стає, врешті�решт,
прибутковішим. І не лише, як
переконались на "Квазар�
Мікро": "Економічна оцінка сис�
теми може йти за двома напря�
мами. Перше – це економія за
рахунок скорочення браку. Ми
уже набагато менше витра�
чаємо грошей на гарантійне об�
слуговування. Друге – можна
оцінювати ефективність за
кількістю нових клієнтів, залу�
чених завдяки тому, що ми
маємо сертифікат ISO9000.
Особливо це стосується
західних покупців. Побачивши,
що у нас є сертифікат, а вар�
тість техніки менша, вони те�
пер воліють купувати її в нас".

"Брендстройбат" (с. 22�24).

"Office" продовжує публіку�
вати фрагменти книги Ела Рай�
са "22 незаперечних закони
брендінгу", що присвячена
технологiям створення i розвит�
ку бренда.

Бренд – торгова марка.
Брендінг – це стратегія успіш�
ного регіонального і глобального
продажу.
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пошуковими атрибутами, за�
нести в списки розсилки, про�
маркувати)

· Найбільш прикро, що
відсутні служби доставки еле�
ктронного документа до вико�
навця (й повідомлення його
про це).

Новий погляд на розв'язан�
ня проблеми документообiгу –
це підхід, запропонований мос�
ковською фірмою ОПТИМА в
її новому клієнт�серверному
програмному комплексі
ОPTІMA�WorkFlow.

Переваги системи ОPTІMA�
WorkFlow:

· зосередження уваги не на
рухові документів, а на опе�
раційному процесі, який ці до�
кументи реалізує;

· своєчасна і точна доставка
документів адресатам;

· накопичення резолюцій
посадових осіб у визначеному
порядку;

· доведення до відома
термінів виконання;

· криптографічний захист
(!) документів й засвідчення їх
електронним підписом;

· контроль виконавчої дис�
ципліни співробітників;

· нагляд за порядком в
архівах користувачів;

· захист даних від не�
санкціонованого доступу;

· скорочення тривалості ау�
диту від кількох місяців до
кількох днів;

· збільшенння швидкості
руху документів майже вдвічі;

· утричі дешевша за ана�
логічні західні системи.

"Принципи доміно" (с. 54�58)

Нові інформаційні техно�
логії – Lotus Domino/NOTES
(38.6% світового ринку пошто�
вих систем клієнт/сервер),
Microsoft Exchange (30.8%)
відкривають розширені можли�
вості в галузі управління. 

Додатки Lotus Domino
Він об'єднує в собі, можна

сказати, все: Lotus Sametime –
засіб спілкування в середовищі
користувачів (корпоративний
засіб), Domino Work Flow –

Деякі із 22�х непохитних за�
конів брендінгу

· Закон Паблісіті 
(Англ.publicity – публiчнiсть,

гласнiсть, неособистiсне стиму�
лювання попиту на товари чи по�
слугу через публiкацiї або отри�
мання сприятливих презентацiй
на радiо, ТБ чи сценi, котрi не оп�
лачуються спонсором).

Народження бренда дося�
гається паблісіті, а не рекламою.

· Закон Реклами
Одного разу народившись,

бренд потребує реклами для
свого існування.

· Закон Якості
Якість важлива, але бренд

тримається не тільки на одній
якості.

· Закон Категорії
Бренд�лідер повинен просу�

вати не бренд, а категорію.
· Закон Розширення
Найпростiший спосiб зни�

щити бренд – це таврувати ним
усе що потрапить.

· Закон Кольору
Бренд повинен використову�

вати колір, протилежний до ко�
льорів його основних конку�
рентів.

· Закон Кордону
Не існує кордонів для будь�

якого брендінгу.

"ОПТИМАльний підхід до
документообігу" (с. 49�51)

Сучасний офіс (як i школа)
неможливий без зміни техно�
логії роботи з документами, пе�
реходу від паперової технології
до паперово�електронної, роз�
робки нових регламентів праці.

Для ефективного документо�
обігу недостатньо комп'ютера

Вiн не дозволяє радикально
скоротити обсяги документо�
обігу, навпаки, дарує "троянсь�
кого коня": безліч нових неозо�
рих можливостей потопити
один одного у морі службових
паперів.

У чому недолік iснуючих ком�
плексних систем автоматизації
управління (work�flow)?
· Щоб скористатися доку�

ментом, треба додатково по�
працювати над ним (постави�
ти на облік у БД, оснастити
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графічний засіб для документо�
обігу, Domino.doc – ведення
індивідуальної та індексованої
БД та ін. Наприклад, дуже важ�
ливий засіб роботи з web�
сторінками– Lotus QuickPlace.
Цей додаток дозволяє без
спеціальних навичок, додатко�
вих капіталовкладень і трудоза�
трат створювати web�сторінку.

Lotus Domino допомагає уп�
равлінцям i менеджерам:

· здійснювати керівництво,
координацію горизонтальних
зв'язків;

· надає чудові можливості
підтримки прийняття рішень
про необхідні зміни на основі
всебічної інформованості;

· дозволяє менеджеру по�
вноцінно збирати, аналізувати
і поширювати інформацію.

Що кажуть про Lotus користу�
вачі?
"Я не уявляю, як фірма може

жити і працювати без Lotus.
Зараз у Lotus є чотири базових
напрями роботи, один із них на�
зивається "Управління знання�
ми". Наприклад, я повертаюся з
ноутбуком із відрядження. Всю
отриману інформацію я здаю в
робочу базу, – особливо "кон�
такти", обговорення тощо. І во�
на стає набутком усіх співро�
бітників. Окрім того, Lotus
представляє нашу інформацію у
"зовнішньому світі": що ми
вміємо, проекти, пропозиції. Ну
і, звичайно, тут же, у БД, –"бю�
рократія": контракти, акти,
картки співробітників.

У 4�5 номерi "Office" вмiщенi
також статті: "Де навчають мар�
кетингу" (про переваги навчан�
ня у Мiжнароднiй школi бiзнесу
в Києвi), ст. 25�26; "Кадри
вирiшують всiх" (про
дослiдження потреб україн�
ських пiдприємцiв в бiзнес�
освiтi, проведене МIМ�Київ в
рамках програми Консорцiуму з
удосконалення бiзнес�освiти в
Українi (CEUME ), ст. 27;
"Жовта майка лiдера" (iнтер�
претацiя результатiв теста для
визначення лiдерських якос�
тей), ст. 30�36; "Новi продукти
для мобiльного офiсу", ст. 44�
45.

У нових номерах (№7�8 (39)
/2000; 9�10 (40)/200; 1�2 (41) /
2001) «Office» надрукував: у ру�
бриках «Історія успіху» – статті
«Одни из лидеров ХХІ столе�
тия», «Рожденные управлять»;
«Менеджмент» – «Теория ме�
неджмента о стилях управле�
ния», «Бизнес�логопедия»,
«Эффективный управляю�
щий»; «Бизнес�сервис» – «Мер�
чандайзинг – искусство иску�
шения»; «Рабочее место» –
«Компактное размежевание»;
«Маркетинг» – «Никто не лю�
бит маркетолога», «Календарь
как инструмент маркетинга»,
«Как упакуешь – так продашь»;
«Электронный офис» – «Когда
Internet не бьет по карману»;
«Персонал» – «Инвестиции в
будущее», «Черно�белое лицо
PR», «Учимся бизнесу»; «Кор�
поративные системы» – «БУМ
и РАНГ компьютерных систем
управления предприятием»,
"Внедрение системы автомати�
зации", "Основные проблемы и
задачи".

Можливо, цей матеріал для
декого із читачів здасться фан�
тастичним. Але «ПМ» переко�
нана: щоб управління в освіті
відповідало викликам сучасно�
го українського суспільства і
світу, воно має поступово ово�
лодівати новими технологіями
управління, які є нормою для
успішного функціонування су�
часних бізнесових і державних
підприємств. Тож будемо учи�
тися й «цілити на вершину»
офісних технологій, сподіваю�
чись «отримати середину» – до�
сягти якісного менеджменту в
освіті. 

«Постметодика» і надалі
планує інформувати про
публікації «Office», потрібні
освітянським керівникам.

Підготувала О.Стоцька

ДОВIДКА "ПМ":

ОФIС (англ.
office) – контора,
канцелярiя,
служба;
примiщення, у
якому розмiщена 
фiрма, найчас�
тiше її керiвна
частина.

(Росiйсько�український
словник  iншомовних
слiв. – Харкiв:
"Прапор", 1999)
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Навчально	вихов	
ний процес у ви	
щому закладі
освіти, з одного
боку, є сферою
проектування
значущих для
суспільства ме	
ханізмів відтво	
рення соціального
досвіду, а з іншо	
го, – середовищем
для цілеспрямо	
ваного формуван	
ня особистості
майбутнього
фахівця. З метою
оптимізації на	
вчального процесу
пропонуються
різні види моде	
лей, які надають
можливість про	
аналізувати його
організацію і
зменшити
ступінь ризику
управлінських
рішень щодо
якісно нового
впровадження
технологій викла	
дання. У статті
розглядається
досвід моделю	
вання навчально	
го процесу
Харківського
бізнес	коледжу.

3. Визначення місця коледжу в
структурі загального процесу не�
перервної освіти з урахуванням
специфіки організації навчальної
діяльності студентів за освітньо�
кваліфікаційними рівнями.

4. Конкретизація змісту науко�
во�методичного, соціально�психо�
логічного забезпечення процесу
навчання, виховання і розвитку
особистості.

5. Створення інтегрованих на�
вчальних планів для відповідної
номенклатури спеціальностей з
урахуванням регіональних особ�
ливостей.

6. Обгрунтування перспектив
розвитку коледжу в умовах інтег�
рації української освіти у світову.

На нашу думку, важливим є
перехід навчальних закладів типу
«коледж» на традиційну для за�
кладів освіти ІІІ�ІV рівня акреди�
тації організацію підготовки
фахівців: від відділення – до фа�
культету, від предметно�циклової
комісії – до кафедри, від класно�
урочної організації навчання – до
лекцій, практичних і семінарських за	
нять. Це дозволяє об'єднати нако�
пичений досвід практичної підго�
товки фахівців у технікумах із
фундаментальною теоретичною
підготовкою. 

Прикладом такого переходу
може бути Харківський бізнес�ко�
ледж, структуру якого складають
кафедри, об'єднані у факультети. 

Вищим колегіальним органом са	
моврядування коледжу є конфе�
ренція, порядок роботи якої вста�
новлено Статутом коледжу. При
цьому не менш 75% загальної
кількості делегатів конференції
становлять викладачі. На нiй роз�
глядається проект колективного
договору і надаються повноважен�
ня профспілковому комітету
підписувати договір із власником
або уповноваженим органом від
імені колективу коледжу; обира�
ються представники до складу
конкурсної комісії з питань
заміщення вакантної посади ке�
рівника; визначається рейтинг
претендентів на посаду керівника
закладу освіти шляхом відкритого
або таємного голосування і пода�

Аналіз наукової літератури
свідчить, що не існує єдиного виз�
начення навчального закладу «ко�
ледж» у системі освіти [1]. У бага�
тьох країнах навчальні заклади,
які називаються «коледж», мають
різні цілі, різні терміни навчання.
У Росії, наприклад, коледжем на�
звано заклад професійно�
технічної освіти. Такий статус
одержували вищі професійні
технічні училища [2, с.40]. Закон
України "Про освіту" визнав ко�
ледж як заклад вищої освіти, ок�
реслив загальні його цілі та за�
вдання.

Їх реалізація потребує моделю�
вання відповідної технології й ор�
ганізації навчального процесу як
об'єкта управління. Проте майже
не досліджені теоретичні основи
організаційно�управлінської побу�
дови навчального процесу в ко�
леджі ІІ рівня акредитації; прогно�
зування його розвитку; врахування
взаємозв`язку і динаміки соціаль�
но�економічних, науково�
технічних і педагогічних умов
функціонування. Зокрема, не�
обхідне дослідження і переосмис�
лення таких важливих для освіт�
нього простору України проблем,
як:

1. Визначення оптимальної
структури коледжу.

2. Розробка загальних соціаль�
но�педагогічних принципів і ме�
тодів організації навчального про�
цесу в коледжі.

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ

Т.І.Красікова

Проректор з навчальної роботи
Харківського бізнес	коледжу

Т.І.Красікова 



ються пропозиції конкурсній комісії; оби�
рається комісія з трудових спорів.

Відповідно до Статуту створено і дорадчий
орган – педагогічну раду, склад, функції та по�
рядок її роботи визначаються положенням. Го�
лова педагогічної ради – керівник коледжу.

Адміністративна рада створюється для
розв'язання поточних питань діяльності коле�
джу. Її діяльність спрямована на ефективну
організацію навчально�виховного процесу,
визначення змісту і форм науково�дослідної,
адміністративно�управлінської, адміністра�
тивно�господарської, профорієнтаційної
роботи.

Функції деканату факультету складаються
з навчальної, виховної, науково�методичної
діяльності, контролю за якістю знань і про�
фесійних умінь студентів, отримання не�
обхідної інформації про стан і перспективи
розвитку навчального процесу.

Організація навчально�виховної роботи на
рівні кафедри передбачає:

– визначення змісту й оптимального обсягу
програмного матеріалу для навчання студентів з
урахуванням фаху і профілю (напряму) підго	
товки та перспектив розвитку науки;

– обгрунтований розподіл педагогічного скла	
ду на виконання навчального навантаження;

– комплексне і цілеспрямоване планування на	
вчальної, методичної, організаційної роботи
відповідно до сучасних педагогічних і ор	
ганізаційних вимог;

– визначення найбільш доцільних методів на	
вчання.

Необхідні умови для засвоєння студента�
ми програмного матеріалу на рівні сучасних
державних вимог здійснюються відповідно до
інтегрованих цільових установок: 

· Освітньо�кваліфікаційний рівень підго�
товки фахівців.

· Робочі навчальні плани.
· Гуманізація і гуманітаризація освіти.
· Практична підготовка фахівців.
· Поточний і семестровий контроль знань

студентів, їх аналіз і мотивація.
· Маркетинг і менеджмент викладацького

складу, підвищення його професійно�
кваліфікаційного рівня, організація науково�
дослідної роботи.

· Науково�методичне і навчальне забезпе�
чення дисциплін, їх взаємозв'язку і послідо�
вності вивчення.

· Конкурентоспроможність випускників
на ринку праці та їх працевлаштування.

· Застосування прогресивних технологій,
форм і методів організації навчально�вихов�
ного процесу.

· Організація самостійної роботи сту�
дентів.

· Узагальнення і систематизація науково�
практичного і професійного рівня знань і
умінь, корегування програм і текстів лекцій.

· Використання науково обгрунтованих
принципів, форм, методів аудиторної і позаа�
удиторної роботи студентів, підвищення
якості навчально�методичних матеріалів.

Навчально�виховний процес слід розгля�
дати як цілісну систему методів і засобів її ре�
алізації і визначення їх результативності, що
потребує тісної взаємодії усіх служб закладу
освіти, обгрунтування прав і обов'язків кож�
ного підрозділу з певним рівнем централізації
і децентралізації управління [3, с. 26].

Система, якою є коледж, характеризується
ієрархічною сукупністю цілей, тому для їх до�
сягнення необхідна розробка ієрархічної су�
купності моделей. Для більш повного обліку
всіх взаємозв'язків необхідно мати загальну
модель системи підготовки фахівця з її де�
композицією на такі взаємопов'язані підсис�
теми:

1. Професійна орієнтація молоді.
2. Прийом студентів.
3. Навчальний процес.
4. Розподіл і формування фахівця після
ВНЗ. 
Навчально�виховний процес – це цілісна

система, в якій пов'язано все: мета, рівень роз�
криття навчального матеріалу, методи і засо�
би організації, структурна побудова занять,
результати навчання, що взаємно комплексно
впливають на формування професійних і осо�
бистих якостей студентів. 

Головними із них необхiдно вважати: стан
матеріально�технічної бази, рівень навчально�
го і наукового забезпечення, кваліфікацію ви�
кладацького складу.

Організація навчальної роботи в ко�
леджі повинна забезпечити:

– об'єднання в єдину систему всіх складо�
вих частин навчально�виховного процесу;

– використання сучасного наукового рівня
підготовки фахівців за рахунок оптимального
співвідношення теоретичного і практичного
навчання;

– упровадження у навчальний процес най�
новіших досягнень науки і техніки, передово�
го педагогічного досвіду;

– логічно правильне, науково і методично
обгрунтоване співвідношення і послідовність
викладання навчальних дисциплін;

– взаємозв'язок і оптимальне співвідно�
шення аудиторної і самостійної роботи сту�
дентів;

– удосконалення методики навчання на
основі раціонального поєднання традиційних
методів викладання з новими технологіями,
які передбачають широке використання
технічних засобів і активних форм навчання;

– оптимальне навантаження викладачів;
– високу організованість, планомірність і

ритмічність навчання, створення необхідних
умов праці і відпочинку студентів;

– комплексне використання навчально�
матеріальної бази коледжу.

Процес підготовки конкурентоспромож�
них фахівців вимагає постійного розвитку й
удосконалення зв'язку теорії з практикою, до�
сягнення локальних і глобальних цілей на�
вчання й виховання.

Виключно важлива роль в організації на�
вчального процесу відводиться трансферу
інформації, яка характеризує стан системи
навчального процесу, з метою відповідного
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– визначення мінімуму знань, умінь і
практичних навичок студентів, необхідних
для виконання поставлених професійних за�
вдань;

– використання діагностики якості знань і
вмінь студентів;

– безперервне удосконалення навчально�
методичної документації: навчальних планів,
навчальних програм, методичних рекомен�
дацій щодо організації індивідуальної, са�
мостійної роботи студентів тощо.

Організація педагогічної праці, ефек�
тивність наукових досліджень, інтен�
сифікація використання матеріально�
технічної бази та багато інших аспектів діяль�
ності коледжу тісно пов'язані з успішним
вирішенням питань раціональної організації
праці в його основних структурних
підрозділах. 

У мінімальний комплект науково�мето�
дичної документації, що забезпечує опти�
мальне функціонування підготовки молод�
ших спеціалістів і бакалаврів з економіки,
входять:

1. Програма навчальних дисциплін.
2. Робоча програма.
3. Підручники і навчальні посібники.
4. Візуальне супроводження лекцій.
5. Інструктивно�методичні матеріали до
практичних, лабораторних, семінарських
занять.
6. Методичні вказівки до індивідуальних
завдань для самостійної і науково�
дослідницької роботи студентів.
7. Екзаменаційні та залікові питання (біле�
ти).
8. Тематика курсових робіт, методичні
вказівки до їх написання.
Неодмінною умовою побудови моделі ко�

леджу є визначення інваріантних сталих і
змінних параметрів управлінського процесу.
Після всебічного аналізу і «перебору» множи�
ни параметрів, які складають процес ор�
ганізації управління навчальною роботою в ко�
леджі, були відібрані найбільш суттєві з них:

– Об'єктивно існуючий зміст управління
фаховою підготовкою студентів, зокрема, з
розділів планування й організації, створення
навчально�матеріальної бази, удосконалення
навчального процесу.

– Наявність нормативного циклу навчаль�
них дисциплін і їх зміст.

– Єдина структура навчального року, ре�
жим теоретичних і практичних занять.

– Обсяг навчального часу протягом року.
– Структурні підрозділи та їх функціо�

нальне призначення, що визначається
відповідними Положеннями.

Управлінські рішення вимагають розгляду
численної кількості варіантів досягнення
кінцевих результатів, що мають відповідати
на такі питання: «Чому навчати студентів?»,
«Як оптимально організувати і реалізувати
навчально�виховний процес?», «Яким пови�
нен бути конкурентоспроможний фахівець?».

При системному підході як методі науко�
вого дослідження об'єкти та явища розгляда�
ються як сукупність закономірно взаємо�

впливу як на всю систему, так і на її компо�
ненти. Таку роботу в коледжі здійснюють
інформаційно�аналітичний центр і навчаль�
ний відділ.

Головними напрямами роботи науково�ме�
тодичного центру, що знаходять своє кон�
кретне втілення у офіційно затвердженому
плані на кожний навчальний рік, є:

– розробка науково обгрунтованих і прак�
тичних рекомендацій iз підвищення ефектив�
ності форм і методів організації й управління
навчально�виховним процесом по кафедрах,
деканатах і спеціальностях;

– підготовка звітів про своєчасну розробку
і виконання планів роботи кафедр, оцінка їх
конкретного змісту за окремими напрямами,
пов'язаними з організаційно�методичним за�
безпеченням навчального процесу, науково�
дослідною діяльністю і підвищенням квалі�
фікації викладачів;

– експертиза, аналіз та розробка мотивова�
них відгуків про науково�методичне забезпе�
чення кафедрами й окремими викладачами
закріплених за ними дисциплін;

– рецензування змісту підготовлюваних
кафедрами і викладачами окремих компо�
нентів навчально�методичних комплексів,
оцінка їх відповідності вимогам державних
стандартів;

– вибіркова оцінка змісту, оформлення і
якості курсових і випускних робіт, розробка
рекомендацій з усунення недоліків і підви�
щення навчально�прикладного рівня;

– аналіз стану навчально�виховного про�
цесу і самостійної роботи студентів, їх науко�
во�методичного забезпечення по окремих
дисциплінах, кафедрах і спеціальностях, об�
грунтування напрямів упровадження передо�
вого досвіду;

– участь у підготовці матеріалів проектів
постанов та аналізу їх виконання для розгля�
ду на навчально�методичній раді коледжу
згідно плану її роботи;

– участь в організації і проведенні науко�
во�прикладних конференцій, семінарів, роз�
робка заходів зi встановлення творчих
зв'язків з іншими навчальними закладами.

Навчально�виховний процес здійснюється
згідно з навчальною і науково�методичною
документацією, державними стандартами
освіти, законодавчо�нормативними докумен�
тами. Серед них велике значення має доку�
ментація, що розробляється безпосередньо в
навчальному закладі: навчальні плани, про�
грами вибіркових дисциплін, графіки нав�
чального процесу, розклад аудиторних за�
нять, консультацій та інше. Але впроваджен�
ня нових технологій, форм і методів навчан�
ня, розробка навчальних планів і програм
оновлення змісту освіти повинні відповідати
єдиному державному освітньому стандарту і
враховувати особливості регіону. Робота з
цього напряму складається з декількох етапів:

– визначення освітніх і професійних за�
вдань, видів, об`єктів діяльності випускників
коледжу;

– розробку кваліфікаційних характерис�
тик для всіх рівнів освіти;
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пов'язаних елементів чи компонентів при збе�
реженні головних їх властивостей і принципу
цілісного аналізу суті даної проблеми. Мето�
дологічно це означає, що об'єкт дослідження
нібито закритий від досліджувача, а його ком�
поненти розглядаються у вигляді «чорного
ящика» із такими складовими частинами:

«Вхід системи» – це параметри навчально�
го плану, що повинні бути реалізовані при
підготовці фахівця. 

«Процес у системі» – об'єктивна оцінка
основних напрямів функціонування навчаль�
но�виховного процесу. 

«Вихід» – кінцеві результати підготовки
фахівців згідно кваліфікаційної характерис�
тики професійної діяльності.

Кожна система має зв'язки зi «зовнішнім
середовищем», що суттєво впливають на її
функціонування, бо вони характеризуються
динамічністю та ієрархічністю побудови сис�
теми освіти, законодавчими і правовими акта�
ми її регулювання, конкурентоспроможністю
окремих її ланок й іншими факторами. «Зво�
ротний зв'язок» пов'язаний з одержанням
інформації від споживачів�фахівців за прий�
нятими управлінськими рішеннями.

Будь�яка керуюча система повинна бути
замкненою, тобто мати стійкий і постійно
діючий зворотний зв'язок. Для цього не�
обхідна ланка, що здійснює контроль резуль�
татів навчання й виховання. 

"Процес у системі» характеризується
професійною якістю викладачів та ор�
ганізацією самостійної роботи студентів, ви�
могливістю й об'єктивністю оцінки одержа�
них знань; «Вихід» – рівнем одержаних теоре�
тичних знань, умінь і практичних навичок;
«Зовнішнє середовище» – оптимальними ма�
теріально�технічними і соціально�еко�
номічними умовами навчання, рішеннями ке�
руючої системи (ректорату, деканату, кафед�
ри); «Зворотний зв'язок» – індивідуальним
відношенням і різноманітним характером дій
студентів по відношенню до навчання, рівнем
їх поточної і підсумкової успішності.

При системному підході до розробки уп�
равлінського рішення його складовими час�
тинами мають бути, перш за все, формування
«Виходу» із метою досягнення якісних кінце�
вих результатів; далі визначаються параметри
«Входу» та їх відповідність державним й
іншим стандартам освіти; «Зворотний
зв'язок» забезпечує підтвердження наслідків
функціонування системи, на які вона повинна
відреагувати для підвищення якості підготов�
ки фахівців.

Теорія і практика системного підходу до
управління навчальним процесом використо�
вується не тільки для об'єктивної оцінки
рівня фахової підготовки до праці з обраної
спеціальності, а й професійної діяльності ви�
пускаючої і суміжних кафедр чи факультету
як цілісних об'єктів раціонального регулю�
вання складовими компонентами в їх органіч�
ній єдності. До них належать: найбільш важ�
ливі дисципліни, які формують майбутнього
фахівця з урахуванням принципу опори на�
ступних знань на попередні; оптимальне спів�

відношення між окремими видами і формами
занять, питомою вагою самостійної роботи,
виробничої практики й інших складових час�
тин навчального процесу; організація контро�
лю поточної успішності студентів і мотивація
її підвищення.

Номенклатура спеціальностей, кваліфі�
каційні характеристики, освітньо�професійні
програми, навчальні плани і навчальні про�
грами – документи, які в сукупності визнача�
ють концептуальні основи формування
змісту освіти і навчально�виховного процесу
підготовки фахівців. Їх комплексне і системне
дослідження пов'язане з необхідністю роз�
крити зміст сучасних проблем і перебудови
освіти і навчання, виявити місце, призначен�
ня, структуру і взаємозв'язок кожного з її
складових елементів. У зв'язку з тим, що сис�
темна модель використовується для
дослідження складних ієрархічних об'єктів,
то вона може проводитись як на макро�, так і
мікрорівнях взаємопов'язаних елементів, при
оцінці функціонування системи в цілому й
окремих її складових елементів.

Управління професійною підготовкою
фахівців є складною ієрархічною системою і
може розглядатися як сукупність підсистем,
що за головну мету мають підвищення якості
навчального процесу. Ця робота може прово�
дитись за такими напрямами, як: удоскона�
лення структури управління, уточнення
функцій та організація зв'язків між її ланка�
ми. У першу чергу необхідно встановити пе�
релік функцій, що містяться у посадових
інструкціях, які регламентують роботу ланок,
визначають її повноваження і документообіг.
Усе це дозволяє виявити і ліквідувати дублю�
вання функцій управління, налагодити чітку
взаємодію між його ланками, а також ор�
ганізувати ефективний контроль за виконан�
ням усіх видів робіт.

У вигляді компонентів «чорного ящика»
можна проводити також дослідження кожної
дисципліни, «вхід» у яку характеризується
затвердженим навчально�методичним ком�
плексом та рівнем підготовки студентів.

Створена у коледжі сукупність взаємоуз�
годжених моделей, які описують окремі ас�
пекти навчального процесу і дозволяють здо�
бути об'єктивну інформацію про його резуль�
тативність, надає можливість прогнозувати
ефективність управлінських заходів iз роз�
витку навчального закладу.
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ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  ІІ   ББІІЗЗННЕЕСС��ООССВВІІТТАА
УКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР
МІЖНАРОДНОЇ

ОСВІТИ

Bournemouth – у цьо�
му чудовому місті на
морському узбережжі
проводилася програма
навчання з проблем
міжнародної освіти.
Вибір цей – не випад�
ковий. Охайне, дуже
зелене місто, в якому
знаходиться універ�
ситет і інститут ди�
зайну та мистецтв є
батьківщиною справ�
жньої індустрії
лінгвістичної підго�
товки іноземців. Де�
сятки місцевих мов�
них шкіл пропонують
різноманітні програ�
ми лінгвістичної
підготовки. 

МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
Навчальна програма для керівників ВНЗ 
та менеджерів з міжнародної освіти

Київ – Bournemouth 2001

Однією з нагальних проблем вітчизняної освіти є реформування існую�
чої системи набору і підготовки міжнародних (іноземних) студентів у нав�
чальних закладах України.

За часів Радянського Союзу в Україні було сформовано досить розвину�
ту мережу навчальних закладів, де навчалися тисячі представників майже
всіх континентів планети. 

Незалежність України принципово змінила пріоритети і завдання міжна�
родної освіти в нашій країні. Зміна геополітичних реалій і відкритість країни
зумовили перегляд завдань міжнародної освіти. 

Актуальним для українських ВНЗ став вихід на світовий ринок ака�
демічних послуг, завдяки якому можливо сформувати сучасну ринкову сис�
тему рекрутування міжнародних студентів.

Найбільш гострою є проблема нестатку коштів для виконання повного
курсу навчання у ВНЗ студентами, котрі навчаються на контрактній основі. 

Одним із можливих джерел додаткового надходження коштів має стати
підготовка міжнародних студентів. Досвід останніх років посіяв сумнів у ба�
гатьох ректорів стосовно цієї можливості внаслідок відсутністі в Україні су�
часної системи рекрутування міжнародних студентів шляхом ефективного
маркетингу міжнародної освіти, яка б сприяла якісному зростанню міжна�
родного студентського контингенту. 

Українським центром міжнародної освіти 28 січня – 11 лютого 2001 ро�
ку було проведено навчальну програму для керівників ВНЗ та менеджерів з
міжнародної освіти.

Навчання здійснювалося у Великобританії. Щороку тільки міжнародні
студенти ВНЗ залишають у Об'єднаному Королівстві понад 12 млрд. доларів
(В Україні цей показник міг би досягти 1 млрд.). Університети і коледжі
країни рекрутують нове поповнення майже з усіх куточків світу. При цьому
вартість навчання є найдорожчою. 

Bournemouth University, Bournemouth & Poole College of Further Education,
Anglo European School of English – навчальні заклади, що представляють різні
рівні британської освіти, взяли участь в організації і проведенні навчальної
програми. 

До проведення програми разом із викладачами і менеджерами освітніх за�
кладів були запрошені фахівці маркетингових компаній і організацій, які
працюють на світовому ринку академічних послуг – NEXUS Media, HOB�
SONS, EAIE, ICEF.               

Під час щодених занять розглядалися різні аспекти організації надання
академічних послуг міжнародним студентам:

Організація роботи міжнародних відділів і офісів з прийому міжнарод�
них студентів.

Специфіка маркетингу міжнародної освіти:
а) класифікація міжнародних академічних послуг;
б) види рекрутингових заходів для різних рівнів послуг;
в) ринки праці і пропозиції академічних послуг.
Робота радників із питань міжнародних студентів.
Служба розміщення міжнародних студентів.
Проблема культурного шоку і шляхи вирішення.
Мовна підготовка і незалежне лінгвістичне тестування в процесі рекрутингу.
Ціноутворення і якість академічного продукту.
Робота з агентами, формування агентської мережі.
Міжнародні освітянські виставки і воркшопи – завдання, організація і   

зміст роботи.
Міжнародні асоціації і об'єднання впроваджувачів академічних послуг: 

завдання і форми участі.
Розповсюдження інформації в довідникових мережах і виданнях.

Інтенсивний курс англійської мови також був передбачений у змісті на�
вчальної програми: покращання рівня володіння англійською мовою (або за�
своєння основ) для подальшого використання в практиці міжнародної ака�
демічної діяльності, знайомство з комунікативною методикою вивчення іно�
земної мови, з організацією роботи закладу (підрозділу) мовної підготовки.

Вивчення досвіду host family accommodation – дуже розповсюджену в
Англії і мало відому у нас практику розміщення гостей і студентів у приват�
них оселях, практика з англійської мови – дало можливість учасникам про�
грами ближче ознайомитися з культурою і побутом англійців. 

Приємні спогади залишилися від дружньої вечері з британськими коле�
гами на честь закінчення програми.

Більшдетальна
інформація за
адресою: 
01021, м. Київ,
вул.Липська,16;
е�mail: ucie@ukrnet.net, 
ICQ – 57921052,
www.study.org.ua.
Тел./факс: (044)
2534144, 2938073 



компьютерные системы и сети (5);
информационная безопасность (5);
социология (6,7);
право и лингвистика (4,1);
информатика и вычислительная техника
(3,9);
английский и итальянский языки (6,7)
право (6,17);
экономика и менеджмент;
эстрадное пение;
режиссура эстрады;
диктор и ведущий телевидения;
режиссура телевидения;
Наименее рейтинговые специальности фа!
культетов:
физического (1,65);
радиофизического (1,7);
механико!математического (1,7);
прикладная математика (1,88);
история (1,87);
фармация (2,3); 
аграрный менеджмент (1,3);
подъемно!транспортные, строительные, до!
рожные машины и оборудование (1,56);
мосты и транспортные тоннели (1,4);
собственно авиационные специальности (1,8);
технические специальности;
физика и астрономия (1,2);
машины и оборудование;
библиотечное дело.
Как видим, молодежь ринулась в культуру. В

Университете культуры и искусств даже на кон!
трактную форму обучения конкурс – от двух до
пяти человек на место. 

В технические вузы нынче спешат за образо!
ванием не техническим, а экономическим. А в
КПИ так и вовсе “в фаворе” гуманитарные специ!
альности – они и стоят дороже остальных. Что
еще отличает нынешнюю кампанию от прежних:
едва ли не половина будущих студентов – киев!
ляне. А это уже сигнал тревоги: неужто они по!
едут “поднимать” регионы?

По материалам  газеты 
"Факты и комментарии", 03.08.1999

Прием документов в вуз на обучение по гос!
заказу завершен. Абитуриенты и их родители не
перестают взвешивать, правильно ли выбрали
вуз, факультет, и куда можно податься, если
здесь ждет фиаско. Проведенное редакцией ис!
следование нынешней вступительной кампании
поможет сориентироваться участникам абиту!
риентского марафона. 

Конкурс (человек на место):
Киевский национальный университет 
им. Т.Г.Шевченко – 2,6;
Национальный медицинский университет –
3,5;
Киевский национальный экономический уни!
верситет – 2;
Киевский национальный университет строи!
тельства и архитектуры – 1,56!2,8;
Украинский транспортный университет – 1,6;
Киевский международный университет граж!
данской авиации – 2;
Киевский национальный технический уни!
верситет (КПИ) – 2!6,7;
Киевский национальный педагогический уни!
верситет – 2,6;
Украинский государственный университет
пищевых технологий – 2!4;
Киевский национальный университет культу!
ры и искусств – 4!16.
Наиболее рейтинговые специальности (кон!
курс):
английский язык (7,2);
международные отношения (4,96);
юриспруденция – все специальности юриди!
ческого факультета (3,8);
медико!профилактическое дело (4,6);
правоведение (2,8);
банковское дело (2,8);
учет и аудит (2,8);
финансы (2,6);
информационные и управляющие системы и
технологии (2,8);
экономика и управление (2,2);
системы защиты от несанкционированного
доступа к информации (6);
экология (5);
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САМЫЙ ДОРОГОЙ ВУЗ В СТОЛИЦЕ – УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Т.Г.ШЕВЧЕНКО 

"ПМ" гадає, що ця архівна інформація  за 1999 р. буде корисною для цьогорічних абітурієнтів

С 1!го курса преподаватели рекомендуют студен!
там подыскивать работу, впоследствии трудности сов!
мещения ее с учебой не  позволяют получить полное
высшее образование. Кроме того, неужели в магистра!
туру с “четверками” “вход запрещен”? С этими вопро!
сами я обратилась к начальнику Департамента высше!
го образования МОиН Украины Н. Дмитриченко: 

– В Украине сейчас реализуется многоступенчатая
система подготовки  специалистов: бакалавр – специа!
лист – магистр, – пояснил Николай Федорович.

В соответствии с ней формируется и госзаказ на
подготовку кадров. На третью ступень высшего образо!
вания – магистратуру – выделяется меньше средств,
поэтому количество мест в любой "бюджетной" магис!
тратуре  ограничено. Но вузы вправе обучать желаю!
щих за средства физических и  юридических лиц. 

Что касается системы отбора студентов в магистра!
туру на государственную форму обучения, то вузы

имеют право отбирать претендентов по знаниям и  на!
личию специфических навыков. Ведь магистр – это уз!
кая специализация: студенты должны заниматься ис!
следовательской деятельностью. Магистратура чем!то
сродни аспирантуре, поэтому конкурс довольно жест!
кий. И если из двух претендентов в магистратуру у од!
ного все пятерки, а у другого – четверки, то возьмут
лучшего. 

Многоступенчатая система образования, – подыто!
жил Николай Дмитриченко, – должна развеять стерео!
тип: раз поступил в вуз – значит, диплом о полном
высшем образовании в кармане. Сейчас иная реаль!
ность: окончил бакалаврат – получи соответствующий
диплом; хочешь учиться на специалиста – пройди кон!
курс. И уж тем более подтверди свое право учиться в
магистратуре за счет государства. 

По материалам  газеты 
"Факты и комментарии", 22.02.2001

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА О ПОЛНОМ ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ГОДЫ ХОРОШО УЧИЛИСЬ



52

ДДООВВІІДДККИИ

IНСТИТУТ СУЧАСНИХ ПРО�
ФЕСIЙ

Пропонує постiйно дiючi курси з
наступним сприянням у працевлаш�
туваннi за спецiальностями:

· бухгалтер iз вивченням ПК;
· менеджмент у торгiвлi (з ПК);
· користувач ПК;
· комп’ютер для дiтей;
· секретар керiвника;
· продавець продовольчих i непро�
довольчих товарiв;
· бармен�офiцiант;
· повар�кондитер.
Адреса: 36000, м.Полтава, 
вул. Шевченка, 52, к.406.
Тел.: 2�56�74.

ПОЛТАВСЬКИЙ ФIЛIАЛ
IНСТИТУТУ СТАТИСТИКИ,
ОБЛIКУ ТА АУДИТУ
Надає першу та другу вищi освiти

рiвня спецiалiста за спецiальностями:
· облiк та аудит;
· фiнанси;
· економiчна кiбернетика;
· економiчна статистика.
Адреса: 36000, м.Полтава, 
вул. Монастирська, 6.
Тел.: 7�26�94.

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ
Дiє на базi Полтавського держав�

ного технiчного унiверситету 
iм. Ю.В.Кондратюка.

Тут можна здобути другу вищу
освiту всього за 1 рiк за спецiальнос�
тями:

· банкiвська справа;
· фiнанси.
Адреса: 36000, м.Полтава, 
вул. Жовтнева, 40.
Тел.: 2�56�99.

IНСТИТУТ ЕКОНОМIКИ I
ПРАВА

Готує фахiвцiв за такими спецiаль�
ностями:

· облiк i аудит;
· фiнанси;
· маркетинг;
· менеджмент органiзацiй;
· менеджмент зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi;
· правознавство;
· лiнгвiсти�перекладачi;
· соцiальна робота;
· фiзична реабiлiтацiя.
Адреса: 36000, м.Полтава, 
вул. Котляревського, 1/27.
Тел.: 50�99�64.

ПОЛТАВСЬКИЙ
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ
ПIДРОЗДIЛ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
УНIВЕРСИТЕТУ ФIНАНСIВ,
IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ,
МЕНЕДЖМЕНТУ I БIЗНЕСУ
Проводить пiдготовчi курси для

вступу до ЄУФIМБ на факультети
економiчного профiлю. 

Адреса: 36040, м.Полтава, 
вул. Героїв Сталiнграду, 5.
Тел.: 56�46�23.

ПОЛТАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ
ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
УНIВЕРСИТЕТУ ВНУТРIШНIХ
СПРАВ
Здiйснює пiдготовку фахiвцiв за

спецiальнiстю “Правознавство”, освiт�
ньо�квалiфiкацiйного рiвня  “юрист�
спецiалiст”. Бажаючi одночасно ма�
ють змогу одержати освiту за спе�
цiальнiстю “Iнформацiйнi системи та
технологiї”, спецiалiзацiя аналiтично�
правова.

Адреса: 36000, м.Полтава, 
вул. К.Маркса, 2�А.
Тел.: 2�28�79, 7�31�38.

У ПОЛТАВІ НАВЧАЮТЬ І ТАКІ ВНЗ...

МIЖРЕГIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Готує спецiалiстiв iз правознавства.
Адреса: 36011, м.Полтава, 
пр. Першотравневий, 10.
Тел.: 7�23�20.
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У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського створюються спеціальні дослідницькі групи (Special
Research Group, СДГ), метою яких є:

дослідження актуальних педагогічних проблем;
експериментальна апробація нових педагогічних технологій та підручників;
підвищення педагогічної майстерності вчителів.

Запрошуються до співпраці вчителі шкіл, викладачі, студенти педагогічних
ВНЗ і  училищ та наукові працівники. 

Активна участь у роботі СДГ протягом двох років зараховується як
проходження курсів підвищення кваліфікації, про що видається відповідний
сертифікат.

Запис до спеціальних дослідницьких груп триває. Бажаючим необхідно
надіслати заяву за формою:

Для подання пропозицій звертатися до керівників за вказаними телефонами
та адресою: 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 
ВЧИТЕЛЯ'ДОСЛІДНИКА В СДГ ПОІППО

Прошу зарахувати мене до спеціальної дослідницької групи ПОІППО 
з проблеми __________________________________________________

Мої пропозиції до роботи СДГ: __________________________________

1. Місце роботи _______________________________________________                 

посада ____________________________________________________

2. Адреса ____________________________________________________

3. № телефону: роб. _________ дом. ________ е$mail _______________

Дата Підпис

Полтавський обласний інститут
післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського
вул. Жовтнева, 64,
м.Полтава, 36029;
e*mail: root@ipe.poltava.ua
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¹ 
Êåð³âíèê, 

òåë.  
Ïðîáëåìà Íàóêîâèé êåð³âíèê 

1 Г.М.Заєць 
2$49$56 

Філософія в школі та ВНЗ I $II рівнів акредитації      С.Ф.Клепко, êàíä. ô³ëîñîô. 
íàóê, äîöåíò  ÏÎ²ÏÏÎ  

2 О.П.Коваленко 
2$49$56 

Елементи логіки в шкільному курсі словесності  І.Г.Слюсаренко, 
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

3 В.В.Чирка 
2$49$56 

Діалог культур і художній переклад у школі  Я.Г.Вовк, êàíä. ô³ëîëîã. íàóê, 
äîöåíò ÏÄÏÓ 

4 Р.О.Гелеверя 
7$49$26 

Формування комунікативної компетенції учнів на уроках 
російської мови 

Ю.І.Калюжна,  êàíä. ïñèõ. íàóê., 
äîöåíò ÏÄÏÓ 

5 В.О.Цехановська 
2$49$56 

Інтернет і навчання англійської мови  С.Ф.Клепко,  êàíä. ô³ëîñîô. 
íàóê, äîöåíò  ÏÎ²ÏÏÎ  

6 І.І.Дмитренко 
2$76$75 

Internet в освіті  С.Ф.Клепко,  êàíä. ô³ëîñîô. 
íàóê, äîöåíò  ÏÎ²ÏÏÎ  

7 О.О.Магдик 
2$49$56 

Громадянська освіта в школах області  І.Г.Слюсаренко,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

8 В.О.Сліпак 
7$46$36 

Теорія, практика й проблеми громадянського виховання 
учнівської молоді  

П.І.Матвієнко,  
äîöåíò ÏÎ²ÏÏÎ 

9 Г.О.Сиротенко 
7$49$26 

Управління оцінюванням  навчальних досягнень учні в у 
навчальних закладах області  

Г.О.Сиротенко, 
ñò. âèêëàäà÷ ÏÎ²ÏÏÎ  

10 О.В.Савельєва, 
Н.К.Павлова 

7$46$36 

Внутрішній контроль за початковою школою  
і реформування  

Н.Д.Карапузова,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

11 Н.В.Настенко 
7$49$26 

Профілізація навчання і профе сійна орієнтація учня  Л.М.Кравченко,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÎ²ÏÏÎ  

12 Л.О.Нечаєва 
7$46$36 

Формування мовної та мовленнєвої компетенції дітей 
дошкільного віку 

Ю.І.Калюжна,  êàíä.  
ïñèõ. íàóê, äîöåíò ÏÄÏÓ  

13 А.І.Сікач 
7$46$36 

Оцінювання навчальних досягнень  уч нів допоміжної школи  Г.О.Сиротенко, 
ñò. âèêëàäà÷ ÏÎ²ÏÏÎ  

14 О.П.Сімон 
7$46$36 

Упровадження  спадщини В.О.Сухомлинського у практику 
роботи дошкільних закладів  

І.Г.Слюсаренко,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

15 Л.П.Дзюба 
7$46$36 

Формування гармонійної особистості учн я в системі 
розвиваючого навчання  

В.Ю.Стрельніков,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÎ²ÏÏÎ  

16 Т.О.Кравченко 
2$76$75 

Диференціація змісту  хімічної освіти в технології модульно $
рейтингового навчання  

Н.І.Шиян, 
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

17 Н.П.Ткаченко 
2$76$75 

Критерії тематичного оцінювання навчальних досягнень 
учнів з курсу біології за 12 $бальною системою 

В.І.Бобрицька,  
êàíä. á³îë. íàóê  

ÏÄÏÓ 
18 Н.І.Ляшенко 

2$76$75 
Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики  А.М.Капіносов, äîêòîðàíò ÊÄÏÓ 

19 Л.П.Третьякова 
2$76$75 

Інтегративний  потенціал сучасної шкільної географії  Л.М.Булава, 
êàíä. ïåä. íàóê ÏÄÏÓ  

20 Л.О.Стрюк 
2$76$75 

Моніторинг оцінювання якості знань із фізики  
за 12$бальною системою 

Є.В.Коршак,  
ïðîôåñîð ÊÄÏÓ 

21 Л.М.Кравченко 
56$54$23 

Стиль роботи менеджера освіт и Л.М.Кравченко,  
êàíä. ïåä. íàóê ÏÎ²ÏÏÎ  

22 І.В.Охріменко 
56$54$23 

Проблеми менеджменту розвитку шкільної організації 
(група "Пошук") 

І.В.Охріменко,  êàíä. ïåä. íàóê, 
äîöåíò ÏÎ²ÏÏÎ 

23 Т.В.Водолазька, 
О.М.Шихалкіна 

7$30$63 

Інтегрований курс “Довкілля”. Зв ’язок фундаментальних 
закономірностей природи та засад народної педагогіки  

В.Р.Ільченко, дійсний член АПН 
України, професор 

 
 

СДГ ПОІППО на 2001 рікСДГ ПОІППО на 2001 рік
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Комплексна про�
грама виховання,
розвитку молоді
розроблена для за�
безпечення діяль�
ності Науково�
просвітницького
товариства імені
В.І.Вернадського
при Кременчуцько�
му інституті еко�
номіки та нових
технологій. 

Програму створено
за сприяння профе�
сорсько�
викладацького
складу КІЕНТ. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Владимир
Иванович
Вернадский:
Материалы к
биографии //
Прометей. – 1998. –
Т.15. – С. 352.

СТВОРЮЄТЬCЯ НАУКОВО�

ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 

ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО 

А.П.Самодрин

"Людиною ХХ століття" визнаний в Україні академік В.І.Вернадсь�
кий, котрий визначив освіту основою розбудови демократичного
суспільства [1]. Та чи наділена наша освіта випереджаючим ефектом що�
до забезпечення людини  майбутнього відповідними параметрами
людського досвіду? Саме таку проблему через взаємодію вищих на�
вчальних закладів і школи в освітньому просторі Полтавщини нама�
гається розв'язувати Науково�просвітницьке товариство ім. В.І.Вер�
надського, що створюється при КІЕНТ.

Ще на початку ХХ століття В.І.Вернадський застережливо констату�
вав факт входження людства у масштабну екологічну кризу, що загро�
жує майбутньому земної цивілізації. Сформульовані конференцією
ООН в Ріо�де�Жанейро (1992 р.) основи концепції стійкого розвитку
земної цивілізації, спираючись на науковий здобуток нашого земляка, по�
кликали до життя проект програми "Україна – 2010", яка виступає важ�
ливим орієнтиром для освіти на сучасному етапі її розвитку.

Виховання сучасного фахівця у ВНЗ фундується ще в середній школі.
Настав час віддати належне авторові теорії про біосферу на переході її до
ноосфери, в особі якого переплелися сучасна філософська наука, нату�
ралізм і гуманітарні початки – ціннісні орієнтири сучасного суспільства.
Науково�просвітницьке товариство ім. В.І.Вернадського за підтримки
ректорату Кременчуцького інституту економіки та нових технологій,
Української академії наук національного прогресу з метою сприяння
інтеграції України у світове співтовариство провело 19�20 квітня 2001
року Міжнародну науково�практичну конференцію "Ідеї В.І.Вер�
надського та взаємообумовленість стратегічного партнерства
ВНЗ і школи у освітньому просторі регіону".

Першочерговими завданнями Науково�просвiтницького товариства
iм. В.I.Вернадського є:

1. Створення умов реалізації творчих зв'язків студентської молоді та
учнів шкіл  шляхом залучення до спільної діяльності в межах товарист�
ва.

2. Ведення власних досліджень із визначених проблем; активна
участь у різноманітних конференціях, семінарах, читаннях, а також роз�
виток власного прес�центру, створення експозицій, проведення еко�
логічних акцій тощо.

3. Підтримування дружніх стосунків із послідовниками ідей В.І.Вер�
надського як у нашій країні, так і за кордоном, активне сприяння діяль�
ності комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка
В.І.Вернадського.

Для розв'язання цих проблем товариство планує організацію:
науково�пошукової роботи молоді з вивчення ідей В.І.Вернадсько�

го;
щорічних конференцій, семінарів, читань для молоді (студентів,

учнів, інших категорій слухачів);
ознайомлення з проблемами освітнього розвитку через організацію

зустрічей iз науковцями України та ближнього i дальнього зарубіжжя,
активного листування та використання мережі Internet;

накопичення банку інформації про В.І.Вернадського, його послідо�
вників;
 проведення "круглих столів" у навчальних закладах (ВНЗ, коле�

джах, ліцеях, школах тощо);
запровадження заохочень (грантів, стипендій тощо) для номі�

нантів, які мають значні досягнення з академічного, науково�пошуко�
вого, просвітницького, культурного, мистецького напрямів утілення
ідей В.І.Вернадського.
Таким чином, ефективність соціально�економічного розвитку регіону

залежить від взаємообумовленої діяльності освітніх установ на засадах
ідей В.І.Вернадського.

В.І.Вернадський

(18631945)



Відповідно до рішення 30�ї сеcії Генераль�
ної конференції ЮНЕСКО до списку річниць
видатних діячів освіти, науки, культури та
історичних подій, у відзначенні яких у 2000�
2001 роках візьме участь ЮНЕСКО, включе�
но також 200�річчя від дня народження нашо�
го земляка Михайла Васильовича Остро�
градського.

Ушановуючи 24 вересня 2001 р. 200�річний
ювілей М.В.Остроградського, на Полтавщині
у навчальних закладах рекомендується прове�
сти низку заходів, серед яких – математичні
тижні і вечори пам`яті видатного вченого.

Тиждень математики 
у Бутенківській школі 
Кобеляцького району

Віддаючи шану академіку з Пашенної, учні
та вчителі Бутенківської школи Кобеляцького
району провели “тиждень математики”.

У підготовці тижня активну участь взяли:
оргкомітет у складi учнів та вчителів, учні 1–11�х
класів, адміністрація школи, класні керівники,
вчителі початкових класів та математики. 

Заздалегідь було підготовлено оголошення і
план проведення математичного тижня. На
шкільній дошці оголошень регулярно з`являлися
різні ребуси, кросворди, загадки, задачі�жарти,
софізми, задачі для кмітливих, предметні газети,
малюнки тощо. 

Розпочався тиждень математики бесідою
для учнів початкових класів на тему “Матема�
тика – цариця наук”, яку підготували старшо�
класники. Учні 11�х класів провели для мо�
лодших школярів математичні вікторини, ор�
ганізували розв`язування ребусів, задач�
жартів, математичних загадок на краще знан�
ня основ математики. Другого дня учні 4–6�х
класів прослухали бесіди “Числа і цифри” та
“Математика в житті людини”. Для учнів 6–8�
х класів відбулася заочна зустріч із видатним
математиком М.В.Остроградським та його
правнуками, для учнів 4–6�х класів – матема�
тична вікторина.

Наступного дня 8�класники взяли участь у
математичному “Брейн�ринзі”, учні 1–3�х
класів провели конкурс на кращий зошит iз
математики, а школярi 5–11�х класів
виготовляли стінні газети з урахуванням та�
ких критеріїв: інформативність,
оригінальність, актуальність, художнє оформ�
лення. Найкращими було названо математичні
газети: “Юний Остроградець”, “Остроградець”,
“Юний математик”, “Вектор”, “Інтеграл”, “Ко�
нус”, “Комета”. Такі математичні заходи в
школі є підтвердженням думки М.В.Остро�
градського: “Зацікавити розум дитини – ось
що є одним із основних положень нашої докт�
рини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити

учневі смак, ми сказали б, навіть пристрасть
до навчання”.

Четвертого дня відбулася науково�прак�
тична конференція для учнів 9–11 класів
“М.В.Остроградський – наш земляк, славет�
ний математик і механік”.

План проведення конференції
1. Видатні люди Кобеляцького краю.
2. М.В.Остроградський – патріарх серед
вітчизняних математиків. 
3. Дерево роду Остроградських.
4. Їх єднала рідна Україна: дружба М.Ост�
роградського з Т.Шевченком, С.Гулаком�
Артемовським, М.Лисенком, М.Максимо�
вичем, А.Мокрицьким та іншими.
5. Краєзнавчі дослідження учнів школи
(Про правнуків Михайла Васильовича:
С.В.Остроградського, Н.В.Пташинську,
Б.В.Бокія і Г.І.Бокія та дітей правнуків).
6. Гідна зміна. Науковці – випускники Бу�
тенківської школи.
Конференція привернула увагу вчителів

історії, української літератури, краєзнавців.
Вчителі Бутенківської школи використо�

вують у своїй роботі принцип особистісно
орієнтованого навчання учнів, реалізують ідеї
М.В.Остроградського, що він їх висловлював
у праці “Роздуми про викладання”: “На певно�
му етапі треба знаходити тих учнів, яким
доцільно дати можливість працювати з додат�
ковою літературою, скеровувати їхню діяль�
ність у потрібне русло”.

На завершення тижня учні 5�А і 6�А класів
провели захоплюючий математичний поєди�
нок “Клубу веселих і винахідливих”.

Математичний тиждень у школі відкрив
учням, вчителям і батькам чимало таємниць
математики, історії і краєзнавства. Усі ма�
теріали тижня зберігаються у математичному
кабінеті і будуть використовуватися й надалі
у навчальній і виховній роботі.

Цікаві матеріали краєзнавчо�пошукової
роботи, зібрані учнями та вчителем ма�
тематики Бутенківської школи Кобе�
ляцького району О.М.Барабашем на ос�
нові розповідей жителів Пашенної, Гене�
ралівки, Мар`янівки
1. У будинку Остроградських була велика

бібліотека, яку пограбували 1917 року. Почес�
не місце в ній належало творам Т.Г.Шевченка,
В.Г.Короленка, М.В.Гоголя, зарубіжній літе�
ратурі. 

2. Навчаючись у Харкові, Парижі, працюю�
чи у Петербурзі, Михайло Васильович
приїздив додому у Пашенну, бо надавав пере�
вагу відпочинкові в рідних місцях, а не в Кри�
му і за кордоном.

3. Купався в ставку біля маєтку, а не у
Пслі.
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4. Любив гуляти в гаю поблизу дому.
5. Його зачаровував спів дівчат і парубків

над Пслом у вечірній час.
6. Любив зустрічатися з людьми.
7. М.В.Остроградський любив брати участь

в українських весіллях, шанував пісню.
8. Мав надлишкову вагу і сидів на двох та�

буретах.
9. Любив багато їсти, а особливо сало.
10. Добре відомо, що Михайло Васильович

щиро дружив із відомим українським компо�
зитором Семеном Гулаком�Артемовським, а
також із Т.Г.Шевченком і М.Д.Стасовим.

11. Жителі села Пашенної стверджують,
що Остроградські прагнули дати освіту
сільським дітям.

12. Від мешканців села учні�дослідники не
почули нічого негативного про сім`ю М.В.Ос�
троградського.

13. Знаменитий математик і механік, Ост�
роградський наполягав, щоб його поховали в
рідному селі Пашенній.

14. Селяни були обурені, що хтось зруйну�
вав двоповерховий маєток iз колонами й по�
грабував родинний склеп Остроградських.

15. Частина старожилів пам`ятає внука
Михайла Васильовича В’ячеслава Васильови�
ча Бокія, за освітою лікаря. Він був членом Ко�
беляцької думи. Працював після 1917 року на
ХТЗ не за фахом.

16. У ювілейні дні у Будинку культури
с.Хорішки і на могилі М.В.Остроградського
завжди багато шанувальників. 

Майбутні плани краєзнавців Бутенків�
ської школи Кобеляцького району
1. У Т.Г.Шевченка є картина “Стінка у

Біликах”. З`ясувати, чи відображає ця карти�
на пейзаж с.Білики Кобеляцького району, ад�
же село з такою назвою є і на Миргородщині, і
в інших областях України.

2. Відомо, що Микола Миколайович Бокій
(за освітою – юрист, є його фото) – онук
М.В.Остроградського – працював директором
Полтавського художнього музею. Був репре�
сований. Подальша доля його невідома.

3. Є фото сім`ї, яка належить до родини
М.В.Остроградського. На ньому зображено
Володимира Дмитровича Гриценка, котрий
проживає у м. Донецьку і є внуком Михайла
Сергійовича Остроградського. Встановити до�
стовірність цього факту, прослідкувати ро�
динні зв`язки.

4. У США живе правнук М.В.Остроградсь�
кого, який є священнослужителем. Хто він?

5. У музеї Т.Г.Шевченка в Каневі немає
портрета М.В.Остроградського. Чому? Від�
повіді не одержали...

ШЛЯХ ДО НАУКИ

Н.I.Ляшенко, С.Є.Пасько

Пам`яті М.В.Остроградського 
Вірш учениці ЗОШ №14 м.Полтави Г.Мосієнко (за матеріалами О.М.Барабаша)

Михайло Остроградський... Це – великий 
вчений.
Він народився у селі Пашенній,
Губернії Полтавської, Кобеляцького повіту,
І за життя відомим став усьому світу.
Гігант�мислитель і гігант фізично,
Він з діда�прадіда вкраїнець корінний.
Як не кажи, а факт це історичний,
Родився, вчився і помер, – на ній,
На Україні... Де Шевченка слово
За душу не його лише взяло,
В країні, де ненавидять кайдани,
Де має геніїв найменшеє село.
Він до Парижа iз Пашенної дорогу
Прокладав. І всім зміг довести,
Що з хутірця незнаного, малого,
Думки сміливі вирвуться в світи.
З країн далеких серцем рвався у країну,
Де дух козацький прадідів літав.
Вiн так любив домiвку – Україну,
Що з усiх дорiг сюди лиш повертав.

Своїм талантом в математиці�науці
Він світ учений приголомшив так,
Що перед ним схиляли голови учені –
Фур`є і Пуассон, Коші й Лаплас.
Він теореми недоведені доводив,
І неможливе прагнув довести,
До всього розумом своїм доходив,
І не згубив при цьому доброти.
Він до останньої хвилини був фанатом
Науки із гармонії й краси,
А синові сказав: "Про це весь вік я думав,
Бери скоріше олівець, пиши, пиши..."
Й закрив вуста... Заплющив мудрі очі,
Навік забрав з собою відкриття.
Можливо, вічний як двигун зробити,
А чи продовжить як людське життя...
Він тайну забрав у вічність із собою,
А нам залишив спадщину навік.
Михайле Остроградський! Горді ми тобою!
Ти мудрий вчений наш! 
І в нашій пам'яті повік!

Сценарій шкільного вечора, присвяченого пам`яті М.В.Остроградського
(до 200�річчя від дня народження), проведеного у школі №14 м.Полтави

вчителем�методистом С.Є.Пасько



“З усього, що під силу людському розумові,
немає нічого відраднішого й достойнішого,
ніж пізнання істини”. 

Дж.Кардано

І ведучий. Ці слова можуть стати девізом на�
уковця, бо саме потяг до відкриттів відрізняє
звичайну людину від тієї, яка присвячує все
життя пізнанню істини й отримує від цього
найбільше задоволення. Який він – шлях до
науки? Саме це питання ми ставимо сьогодні в
нашій науковій вітальні. І розуміємо, що одно�
значно на нього відповісти не можна.

ІІ ведучий. Коли народжується дитина,
ніхто не може сказати, ким вона буде, та до�
сить важко визначити це і для нас – шістнад�
цятирічних. Шлях до науки може бути досить
незвичайним. 

Мить чи якась випадкова обставина круто
змінюють все життя людини. Чи є випад�
ковість у цьому? Спадають на думку спогади
Софії Ковалевської – першої російської
жінки, яка отримала звання професора мате�
матики Стокгольмського університету в 1883
році.

І ведучий. Студенти і викладачі з повагою
називали її: “Наш професор Соня”. Роз�
повідаючи про свої перші зустрічі з математи�
кою, вона із задоволенням згадувала про одну
курйозну обставину, що збудила її зацікав�
леність цією наукою. 

Софія. Коли ми приїхали до села влітку,
весь будинок довелося обклеювати новими
шпалерами, але на одну з дитячих кімнат їх не
вистачило – її обклеїли звичайним папером.
Дякуючи щасливому випадкові, це були
аркуші літографованих лекцій Остроградсь�
кого з диференційного та інтегрального чис�
лення, що їх придбав мій батько замолоду. Ці
аркуші, списані дивними і незрозумілими
формулами, незабаром привернули мою ува�
гу.

Я пам`ятаю, як проводила цілі години пе�
ред цією таємничою стіною, намагаючись
розібрати хоча б окремі фрази й знайти той
порядок, у якому аркуші повинні були йти
один за одним. Від довгого щоденного спо�
глядання зовнішній вигляд формул врізався
у мою пам`ять так, що багато років поспіль,
вже п`ятнадцятирічною дівчиною на першо�
му уроці диференційного числення я раптом
відчула, що це мені вже відомо, навіть мій ви�
кладач здивувався, як швидко я засвоїла по�
няття про границі та похідну. Це пам`ятні
аркуші з лекціями Остроградського раптово
заговорили зі мною на зрозумілій мові...

І ведучий. Як бачите, папір для об�
клеювання кімнат, що замінив шпалери,
зіграв таку незвичайну роль для Софії, але це
не означає, що для того, аби виховати розум�
ну дитину, треба терміново обклеїти стіни
кімнат сторінками книжок із математики,
хімії, літератури. Звичайно, це випадок.

ІІ ведучий. Але зізнаємося, що згадали про
цей факт не випадково. Він пов`язаний з
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ім`ям незвичайної людини, нашого земляка
Михайла Остроградського, чий шлях до на�
уки є цілою поемою. Михайло Васильович
народився 24 вересня 1801 року на Полтав�
щині в маленькому селі Пашенній у зви�
чайнісінькій селянській хаті і став академіком
Петербурзької, Американської, Туринської,
Римської, Паризької академій наук, а також
почесним професором Московського та
Київського університетів. Це про нього один
із учнів Карл Янош скаже: “Центром усієї ма�
тематичної діяльності в країні можна назвати
Остроградського. Його наукові праці, його
уроки і поради, можливо, є основою всього,
що робиться в нас у галузі математичних на�
ук...”.

ІІ ведучий. Сьогодні ми не ставимо за мету
досліджувати наукову діяльність цієї людини,
для цього в нас немає належної підготовки,
але ознайомитися з нею, створити образ цього
вченого, пройшовши разом із ним деякі стеж�
ки його шляху до науки, ми спробуємо і, мож�
ливо, зробимо для себе висновки.

ІІІ ведучий. Михайло Васильович Остро�
градський народився 1801 року в селі Пашен�
ній Кобеляцького повіту Полтавської гу�
бернії. Батько – Василь Іванович – військо�
вий службовець, пізніше колезький асесор,
мати – Ірина Андріївна. Вони поміщики се�
редньої руки (270 душ кріпаків). У сім`ї було
п`ятеро дітей: Олена, Осип, Марія, Михайло,
Андрій. Кожна дитина мала свій характер,
звички, улюблені ігри. Маленький Михайлик
більш за все полюбляв... вимірювати. Він
вимірював усе: іграшки, хату, паркан, глибину
ями, колодязя. Для цього у нього в кишені
завжди лежала мотузка.

IV ведучий. Найбільшим святом для Ми�
хайла була прогулянка з батьком до млина, де
він годинами стежив за падінням води, рухом
водяного колеса, спостерігав за роботою жо�
рен. І треба сказати, що синові вподобання
хвилювали батьків.

ІІІ ведучий. Але про те, що хлопчик у май�
бутньому стане видатним ученим, навіть дум�
ки не виникало. 

Опонент. А якби і виникла, то зникла б
після перших повідомлень про його успіхи в
гімназії.

Спостерігач. Чому?
ІІІ ведучий. Справа в тому, що навчання

хлопчика розпочалося дійсно досить дивно.
1809 року Михайлика привезли до Полтави
навчатися і готуватися до служби. Восени
1810 року він вступив до Полтавської гімназії. 

Опонент. Так, і саме там, у перший місяць
навчання, у гімназичних відомостях відзначе�
но: “Михайло Остроградський за здібностями
– посередній”.

Документаліст. Але в цих же відомостях
наприкінці року: “Здібності – посередні, по�
ведінка – добронравна”.

Опонент. Стосовно поведінки прошу зачи�
тати лист вихователя Ротмістрова від
27.09.1813 року до батьків.



університету, провчивши Михайла два місяці,
був вражений неабиякими здібностями свого
учня. Він писав: “Я швидко відчув, яка коло�
сальна різниця між мною і Остроградським.
Якщо я тільки наполегливою працею набу�
ваю знання, то мій учень від природи мав
блискучу обдарованість, швидко засвоював
готове і одразу ж творив своє. За три місяці
занять Остроградський уже міг спрощувати
найскладніші математичні формули”. 

Біограф. Остроградського дуже швидко
помітив і ректор Т.Ф.Осиповський – талано�
витий учений і викладач, який багато років
читав майже всі дисципліни трьох кафедр:
чистої математики, прикладної математики,
астрономії. 

І ведучий. Підтримка цих двох незвичай�
них людей допомогла розкритися неабиякому
талантові майбутнього вченого. Вже 1818 ро�
ку Остроградський, якому тільки виповнило�
ся сімнадцять, склав іспити за трирічний курс
університету, провчившись там усього півто�
ра року.

Документаліст. Чекайте, ось ще один до�
кумент, можливо, він допоможе з'ясувати це
питання? Маємо уривок із спогадів Роммеля,
професора Харківського університету (1811�
1815 рр.). Він пише: “Як члена навчального
комітету мене відрядили для огляду гімназії,
причому я відкрив два головних недоліки: мо�
ральна зіпсованість учнів, що перебували у
постійній змові проти вчителів; і безмірне са�
моправство директорів гімназії, більшою час�
тиною напівграмотних офіцерів. Вони дозво�
ляють собі переміщувати довільно вчителів,
сприяють своїм улюбленцям і звільняють
тих, хто не до серця”.

Архіваріус. А ось ще уривок із листа
Ротмістрова від 6 травня 1813 року. “Навчан�
ня в гімназії Полтавській усім учням мало ко�
ристі приносить, навіть ті, що закінчили
арифметику, насправді її зовсім не знають...,
або, краще сказати, чому їх навчають, і самі не
відають...”

Ведучий. Отже, не дивно, що кмітливому
хлопцю, яким був Михайло, були не до впо�
доби гімназичні заняття, і він із радістю
сприйняв рішення батька забрати його з
гімназії і віддати до одного з гвардійських
полків. Тим більше, що мав високий зріст
(190 см), могутню статуру, гучний голос і
сильний характер. Остроградському не один
раз у житті доводилося потрапляти у складні,
навіть небезпечні ситуації, але він завжди
зберігав присутність духу, знаходив незви�
чайний вихід зі становища.

Спостерігач. Можливо, став би він військо�
вим, якби не порада дядька по матері Устимо�
вича. На півдорозі з Петербурга батько повер�
нувся із сином на батьківщину і відправив йо�
го в Харків для підготовки в університет. Та
що там казати: бути військовим – це дорога
справа, за звичаями гвардійських офіцерів
прожити на “довольствіє” було неможливо, а
батько Остроградського великих грошових су�

Архіваріус. “Повинен повідомити про сина
вашого, Михайла Васильовича, неприсутність
в класах після обіду з власної волі і, можна ска�
зати, з недбальства. Він губить час і зранку,
встаючи о дев’ятій, та й то, коли я сам його роз�
буджу”.

І ведучий. Так, Михайло не дуже тягнувся
до науки під час навчання в гімназії, незважа�
ючи на те, що серед його вихователів був Іван
Петрович Котляревський, який служив у
гімназії після відставки з армії. Саме з його
ініціативи вихованці були вдягнені у форму й
у вільний час займалися військовими справа�
ми, кресленнями, танцями. Можливо, завдя�
ки впливові І.П.Котляревського Михайло
Остроградський до кінця своєї наукової
діяльності зберіг дитяче захоплення військо�
вою наукою, що пізніше переросло в глибокі
наукові дослідження.

Документаліст. Так, вірогідно, але сказа�
ти, що в гімназії в Остоградському прокинув�
ся майбутній науковець, неможливо, бо, як
свідчать документи про успішність за оцінка�
ми у дев`ятибальній системі, 1814 року він
мав: з математики – “5”, історії і географії –
“6”, метафізики і моральної філософії – “6”,
французької і німецької мови – “1”. В журналі
на сторінці “Латинь” взагалі записано : “не
вчиться”, “не буває в класі”, “не має бажання
до латинської”. Висновки в кінці року: “Учень
Остроградський, котрий був переведений з
класу до класу без знання латинської мови, і
сей рік не бував у класі і ніколи не знав уроків
латині. Заважає навчанню всього класу”.

Спостерігач. Безперечно, документ є доку�
мент. Але чому ж сталося, що майбутній уче�
ний зі світовим ім`ям так вперто не хотів на�
вчатися? Мабуть, були якісь об’єктивні при�
чини, можливо, особливості характеру, бо са�
ме в цьому віці у Михайла вироблялася
звичка виокремлювати для себе найго�
ловніше, а те, що не цікавило його зовсім,
відкидати.

Біограф. 27 серпня 1817 року Остроградсь�
кого зараховано студентом Харківського уні�
верситету. Проте надія стати військовим не за�
лишає його, він не мріє вже про блискучий
мундир гвардійця, згоден змиритися навіть зі
становищем гусара або хоч артилериста, але
батько був непохитний.

Спостерігач. Знову�таки: випадок чи зако�
номірність?

Біограф. Батько навіть не підозрював, як
різко зміниться синова доля в Харкові. Мож�
ливо, це сталося завдяки тому, що Михайло
зустрів двох незвичайних людей, талановитих
учених і педагогів. Це наставник Остро�
градського Андрій Федорович Павловський і
ректор Харківського університету Тимофій
Федорович Осиповський. Саме вони переко�
нали юнака відмовитися від мрій про військо�
ву кар`єру і присвятити себе новим цілям й
ідеалам – її величності науці.

Архіваріус. Андрій Федорович Павловсь�
кий, професор, викладач Харківського
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м не мав. Отже, навчатися в університеті було
дешевше і надійніше для майбутньої кар`єри.

ІІ ведучий. Він отримав атестат, де було за�
значено, що будучи студентом Харківського
університету, Михайло Васильович Остро�
градський навчався таким наукам: алгебрі,
тригонометрії, криволінійній геометрії, гро�
мадській архітектурі, практичній геометрії,
історії, географії, статистиці, загальній історії
з дуже хорошим успіхом; військовим наукам,
теорії функцій, інтегральному й варіаційному
численням і російській словесності – з блис�
кучими успіхами.

ІІ ведучий. Як бачите – найвищі оцінки. 
Опонент. Але, наскільки мені відомо, він

був позбавлений атестата. 
Біограф. Так, більше того, обурений, 1820

року він сам віддав атестат професорам із
проханням і ім`я його зі списків студентів ви�
креслити.

Спостерігач. Як це сталося?
Біограф. Двома словами це досить важко

пояснити. Потрібна невеличка історична
довідка.

Історик. Росію, як і всю Європу, охопили
роки жорстокої реакції. Міністерство народ�
ної освіти було перетворено на Міністерство
духовних справ народної освіти на чолі з го�
ловою Біблейської спілки князем А.Н.Голіци�
ним. За словами історика ХІХ сторіччя
Буліча, “...явища сумнішого, безпліднішого і
безглуздішого за російську реакцію другої по�
ловини правління Олександра немає”. Ця
епоха стала часом переслідування думки, сло�
ва, науки. Ледве розпочавшись, розвиток
суспільства зупинився надовго. 

Біограф. Як ви пам`ятаєте, Остроградсь�
кий закінчив університетський курс достро�
ково – 1818 року. Пробувши рік у батька, він
повернувся у Харків з метою отримати науко�
вий ступінь кандидата і “вдосконалити себе” з
тієї частини наук, що належать до прикладної
математики”.

Ведучий. Він блискуче складав іспити, і йо�
го ім`я відзначили навіть на урочистих зборах
університету. Залишався екзамен із філо�
софії, який мав приймати професор Дудро�
вич. На жаль, той самий Дудрович, що
постійно писав доноси на ректора Осиповсь�
кого, звинувачуючи його в тому, що більшість
студентів не відвідують ні богопізнання і хри�
стиянського читання, ні лекцій із філософії.

Біограф. Так, саме цей Дудрович катего�
рично відмовився приймати іспит в Остро�
градського. Ось декілька рядків із його доно�
су наглядачеві Кормєєву: “Студент Остро�
градський... протягом усього часу свого в
університеті з власної волі нехтував
публічними лекціями з філософії і ніколи їх
не відвідував, ...я змовчую вже про те, що він
не слухав богознання і християнського вчен�
ня, незважаючи на настанову керівництва”.
Крім того, він наполягав на тому, щоб атестат
Остроградському не був виданий, оскільки

студент не засвоїв затвердженого курсу.
Ведучий. Адміністративна тяганина трива�

ла майже рік. Остроградський тричі складав
іспити, але врешті�решт його звинуватили у
вільнодумстві і бажанні обдурити універси�
тетське керівництво. Остроградський, обуре�
ний таким поворотом справи, відмовляється
від права “досягти вчених звань”, а відтак –
від атестата. 

Ведучий. Чудова мелодія, чудова мова
французька. Недарма нею у ХІХ столітті роз�
мовляло пів�Європи. На відміну від інших
держав, Франція на той час була джерелом
науки. Так званий Паризький університет
мав велику кількість факультетів, що діяли в
різних містах країни. В цей час у Франції пра�
цювали талановиті вчені, і саме сюди моло�
дий учений вирішив їхати для продовження
своєї освіти. 

ІІ ведучий. Здивовані родичі, сусіди проро�
кують йому загибель, а батька звинувачують,
що він не сповна розуму, оскільки фінансує
сина в такій небезпечній справі. 

Опонент. Особливо після того, як Михай�
ла під час першої спроби виїхати за кордон
обікрали біля Чернігова, і він повернувся до�
дому пішки. 

І ведучий. І все ж із серпня 1822 року Ми�
хайло Васильович Остроградський у Парижі.
Тут він має можливість слухати лекції видат�
них учених, імена яких ми зараз зустрічаємо
на сторінках підручників: Коші, Пуассон, Ам�
пер, Біо, Дюлонг, Гей�Люссак, Лаплас, Ле�
жандр. Тут він зустрівся і потоваришував із
майбутнім світилом російської науки Буня�
ковським.

ІІ ведучий. Щоб оволодіти новими те�
оріями і виробити навички самостійної мате�
матичної творчості, він не прив`язує себе до
якогось одного навчального закладу: його
можна було зустріти в аудиторіях Паризького
коледжу, Всефранцузького університету,
Політехнічної школи.

ІІІ ведучий. На Остроградського звернув
увагу сам Лаплас. Читаючи лекції, він зазви�
чай давав студентам каверзні задачі. В такий
спосіб учений залучав до математичної твор�
чості найпідготовленіших слухачів. Але з дея�
кого часу помітив: щойно він продиктує умову
задачі, як підводиться здоровенний чорнявий
юнак і відразу дає відповідь. Такого у його
практиці ще не було. Лаплас зацікавився ве�
летнем і навіть запросив його додому.

IV ведучий. Математична обдарованість
юнака з України не проходить повз увагу й
Коші та Пуассона. Вже 1925 року Коші, не
приховуючи захоплення, писав: “Остро�
градський, обдарований великою проник�
ливістю і дуже обізнаний у численні нескін�
ченно малих, дав нове доведення формул,
уміщених мною в 19�му зошиті”. 

Біограф. Такому визнанню міг би позаздрити
не один математик. А Павловський навіть пла�
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ми. На одну з барикад, що перегороджувала
вулицю Святого Якова, насідали національні
гвардійці. Повстанці відстрілювалися, зміц�
нювали барикади, відтягували поранених,
убитих. Раптом на барикаді з`явився височез�
ний чоловік, який із дивовижною легкістю
ввергав у пробоїни барикади все, що тільки
потрапляло йому до рук. Ось він підхопив
книжкову шафу і поніс на барикади. Та рап�
том поряд із ним вибухнув снаряд. Від шафи
в усі боки полетіли уламки, а велетень якось
неприродно похитнувся і впав. Кілька чо�
ловік кинулося до нього: 

– Хто ти? – ледве почув він голос, повер�
нув голову, але нічого не побачив. 

– Хто ти і звідки? – почув він з іншого бо�
ку, але і там була темрява.

– З України, Остроградський. Нічого не
бачу... Якщо можете, допоможіть дістатися до
готелю Святої Жільберти. 

Біограф. Саме так описують біографи при�
чину виникнення тяжкої хвороби очей під час
перебування Михайла Васильовича у Па�
рижі. Йому загрожувала повна сліпота. Ост�
роградський повернувся у Петербург тільки у
травні 1831 року без одного ока.

Біограф. Наукові інтереси Остроградсько�
го дуже широкі: це математична фізика, ме�
ханіка, балістика, математичний аналіз, те�
орія чисел, геометрія, теорія ймовірностей. І
найголовніше, Остроградський займається
педагогічною діяльністю. Серед його учнів –
кращі вітчизняні вчені. Розповідь про них мо�
же стати окремою темою. Бо завдяки таланту
педагога Остроградський умів підтримати і
розпізнати здібну людину, і учні з вдячністю і
повагою згадували його. Микола Павлович
Петров, який уперше встановив закони
рідинного тертя, писав: “Тепер я часто згадую
ті щасливі години, коли, дякуючи його май�
стерності, якась магічна сила незабутніми
штрихами записувала у мій розум нові знан�
ня, завжди показуючи широту, красу та силу
знання в таких формах, котрі зароджували в
нас віру у могутність. Наука притягувала нас,
спонукаючи вивчати її глибше й служити їй,
не очікуючи на іншу винагороду, крім усвідо�
млення високої честі бути її слугою. Ось які
корисні наслідки випливли з того, що я мав за
щастя бути учнем Остроградського”. Учень,
який слухав лекції Остроградського,
згадував: “...Він читав так, що захоплював
усіх. Найскладніші речі він викладав із такою
простотою і ясністю, що не зрозуміти його бу�
ло неможливо. Але помітивши, що і тут ще
деякі учні нібито плуталися, він швидко сти�
рав написане і наводив інший спосіб доведен�
ня, нітрохи не задумуючись”.

Біограф. “Перебуваючи на вершині слави,
користуючись повагою за свої наукові
здобутки у Європі, він тримався надзвичайно
просто і не любив говорити про власні заслу�
ги. Маючи богатирську зовнішність, Остро�

кав від радості, показуючи в Харкові опубліко�
вану працю Коші із цими рядками.

І ведучий. Саме у Парижі була написана
перша наукова праця М.В.Остроградського
“Мемуар про розповсюдження хвиль у
циліндричному басейні”. 

Опонент. До речі, існує така версія, що Ос�
троградський написав цю роботу, перебуваю�
чи... у тюрмі. 

Біограф. Дійсно, ходили чутки, що за яки�
хось причин Михайло Васильович 1826 року
не отримав від батька грошей і хазяїн готелю
подав на нього позов за борги. Остроградсь�
кий, сидячи в тюрмі, закінчив свою роботу і
переслав її О.Коші, який і представив мемуар
Паризькій академії з найкращим відгуком.
Академія дала роботі найвищу оцінку: мемуар
було надруковано у виданні “Записки вчених,
сторонніх академії”.

І ведучий. Більше за те, сам Коші, котрий
не був багатою людиною, викупив Остро�
градського з боргової тюрми. 

ІІ ведучий. До речі, послідовник Остро�
градського Б.Ф.Сабінін розповідав, що він за�
питав колись свого вчителя, чи сидів той у
борговій тюрмі, на що Михайло Васильович
відбувся якимось жартом.

Біограф. На початку 1828 року Остро�
градський повертається на батьківщину.
Звернемося до архіву. 

Архіваріус. Лист поета Н.М.Язикова, сту�
дента Дептського університету, своїм рідним
від 5 травня 1828 року: “Днів п`ять тому
з`явився до мене невідомий російський
пішохід із Франкфурта. Йому ми допомогли:
вимили, взули, одягли і нагодували, а також
допомогли знайти гроші і повернутися в Пе�
тербург. Його прізвище Остроградський. Він
прийшов в Депт майже голий: біля Франк�
фурта його обікрали, а він їхав у Париж, де 7
років навчався математиці, навіть працював
учителем у школі Генріха ІV”.

Ведучий. Повернувшись у Росію за таких
незвичайних обставин, Остроградський
відразу потрапив під нагляд поліції, але їй ба�
гато клопоту не завдав, оскільки був дуже
зайнятий наукою.

Біограф. За роки перебування у Франції
Михайло Васильович остаточно сформувався
як учений. Повернувшись на батьківщину, як
і шість років тому, без університетського дип�
лома, Остроградський подає три наукові ро�
боти, що привертають увагу російських уче�
них, які були зацікавлені у створенні власної
вітчизняної наукової школи. У 1828 році його
обирають ад`юнктом академії з прикладної
математики. З листопада 1829 року він почи�
нає читати свій перший публічний курс із не�
бесної механіки і збирає небачену на ті часи
кількість слухачів – близько тридцяти. Він
ставить перед собою нелегку наукову задачу і
знову повертається у Париж для консуль�
тацій із французькими вченими. 18 липня
1830 року Париж клекотів барикадними боя�
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градський разом із тим був сором`язливим і
здатним іноді розгубитися”. 

Опонент. Людям, котрі хочуть пізнати істи�
ну, важливо знати також і про відхилення. 

Спостергігач. Про що ви хочете сказати? 
Опонент. Про те, що в науковій кар`єрі

Остроградського є і не дуже приємний факт,
більше за те, його вороги наводять цей при�
клад із біографії, як ознаку традиційності по�
глядів і недалекоглядності. Я просив би
архіваріуса оголосити уривок із відгуку
М.В.Остроградського на роботу Лобачевсько�
го “Про начала геометрії”. 

Архіваріус. Повинен сказати, що відгук на�
писаний у дуже різних тонах. Ось деякі фра�
зи: “Автор, мабуть, поставив перед собою ме�
ту писати таким чином, що його не можна
зрозуміти. І треба сказати, що це йому вдало�
ся: більша частина книги залишилася для ме�
не такою ж незрозумілою, якби я не бачив її
зовсім...  Книга Лобачевського зганьблена по�
милкою, вона викладена абияк, отже, не за�
слуговує на увагу Академії”.

Опонент. Як ви вважаєте, шановний біог�
рафе, чи не зіграли тут роль елементи гордо�
витості у ставленні до провінційного вченого? 

Біограф. Можливо, це заважало Остро�
градському зрозуміти нетрадиційні думки, що
дійсно були досить важко викладені. Але тре�
ба пам`ятати, що Михайло Васильович більш
за все цінував простоту і чіткість викладу.
Йому навіть на думку не спало, що він, пер�
ший математик Росії, міг чогось не зрозуміти
відразу, що може бути видатним математич�
ним результатом. Але він був не один. На
жаль, більшість учених не зуміли зрозуміти
думок Лобачевського, що випередили свій вік
на 50–100 років.

Ведучий. Кінець кінцем Остроградський
був просто людиною, якій властиво помиля�
тися. Коли говорять про вченого, називають
його наукові праці, професорські звання, до�
сягнення, але часто�густо забувають найго�
ловніше, що вчений – перш за все людина.

Ведучий. Дійсно, студентам офіцерського
корпусу важко було уявити свого велетня�
професора, який грається зі своїми трьома та
ще й дітьми брата. Або влаштовує на річці із
сільськими дітьми “війну”, закидаючи їх “ка�
люкою”, а вони відповідають йому так само.

ІІ ведучий. До речі, Остроградський
завжди приїжджав на літо до батькової оселі
в Україну, на все життя зберіг пошану до ук�
раїнської мови, навіть під час лекцій викорис�
товував народні приказки і слова. До старості
зберіг малоросійський акцент. Колись Ми�
хайлова тітка, зустрівши його після повернен�
ня з Парижа, сказала сумно: “Ох, Мишку,
Мишку, і чому ти навчився у Парижі? Ти
навіть російською не вивчився розмовляти”.

Ведучий. На що Остроградський відповів:
“Проте досконало володію французькою!”
Взагалі портрет ученого був би неповним, як�
би ми не згадали про його захоплення літера�

турою і мистецтвом. Улюбленим письменни�
ком Остроградського був Тарас Шевченко.
Цих двох геніїв українського народу єднала
багаторічна щира дружба. Шевченко повер�
нувся із заслання, деякий час жив у сім`ї Ост�
роградського (батька). Дуже подобались йо�
му українські пісні, що нагадували про
батьківщину. Видатний оперний співак, автор
безсмертного “Запорожця за Дунаєм” Семен
Степанович Гулак�Артемовський був щирим
приятелем геніїв поезії і математики. 

Ведуча. Михайло Васильович часто гостю�
вав у самої Голіциної, де зустрічалися,
обмінювалися думками і новинками літерату�
ри, науки, мистецтва відомі вчені, літератори,
діячі культури. Гостями тут були Пушкін,
Жуковський, Батюшков, В`яземський, Одо�
євський. Тут велися наукові дискусії, читали
вірші, співали і слухали романси.

Ведучий. Але все ж таки найбільше Остро�
градський любив гостювати вдома. Особливо
коли йому випадало  бувати в селі під Новий
рік. Повертаючись від гостей, підходячи до
вікна своєї хати, він гукав: “Благословіть щед�
рувати”. І починав відому з дитинства коляд�
ку: “Щедрик�ведрик, дайте вареник, грудочку
кашки, кільце ковбаски, ще цього мало – дай�
те сало”.

Біограф. Подорожуючи майже по всій
Європі, Росії, Україні, в останні свої дні він
знову повернувся на батьківщину. 

Улітку 1861 року Остроградський за�
хворів. Утворився нарив, і зовсім несподівано
для всіх Михайло Васильович, будучи на вер�
шині слави і визнання, пішов із цього світу.
Це сталося 20 грудня 1861 року. Його похова�
ли в селі Пашенній у сімейному склепі Ост�
роградських. Під час святкування 100�річчя з
дня народження вченого Н.Жуковський біля
його могили сказав: “Коли дивишся на це
мирне місце заспокоєння, на широкі лани, що
сягають у безмежну широчінь, мимоволі ви�
никає думка про вплив природи на людину. У
математиці є також своя краса, як у живописі
та поезії. Ця краса в чітких, яскраво окресле�
них ідеях, де помітний кожен ланцюжок вис�
новків, а інколи вражає вона нас широкими
задумами, що приховують у собі щось недо�
мовлене, багатообіцяюче”. 

У творах Остроградського нас приваблює
загальність аналізу, основна думка, така ж
широка, як широкий простір його рідних
полів. 

...Стиха, поволі котять свої хвилі до обрію
полтавські степи. В глибокій задумі стоять
старезні дуби. Вони ще пам`ятають того юна�
ка, котрий прийшов із Пашенної у математич�
ну науку. 

24 вересня 2001 року весь світ відзначати�
ме 200�річчя від дня народження нашого зем�
ляка.

Ми гордимося визначним математиком,
механіком і педагогом М.В.Остроградсь�
ким.
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