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ОБРАЗ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Від професора до студента – усі жадають працювати та вчитися в 

престижному навчальному закладі. Вузів у світі багато, але не такий вже й 
великий перелік тих, які, як-то кажуть, «на поголосі»: Сорбонна, Гарвард, 
Московський державний університет, Київський національний університет. 

Нам поталанило: ми є часткою славнозвісної Києво-Могилянської академії. 
Ми – це перші викладачі, студенти, керівництво, ті, хто заснував Миколаївську 
філію, прийшов до неї навчати і навчатися, хто, за великим рахунком, узяв на себе 
неабияку відповідальність щодо розбудови нового навчального закладу. Яким 
бути гуманітарному університету на берегах Інгулу та Південного Бугу, не в 
останнє залежить від роздумів та вчинків першого колективу. 

Очевидно, що університет повинен бути сплавленням традицій та сучасності. 
У часи виникнення Академія перейняла традиції європейських університетів: 

широка повна підготовка, дидактична методологія, диспути, як один з методів 
пізнання («суперечка виявляє істину»), гуртожительство і земляцтво, аж до самих 
різок для недбайливих і неслухняних. 

Сучасність не відкидає традицій, наприклад, мовну підготовку, разом з тим 
сучасний вуз разюче відрізняється від стародавнього. Черпати досвід з криниці 
світової освіти і вгамовувати спрагу допитливості спудеїв миколаївської 
«Могилянки» – одна з вагомих можливостей при розбудові філії. Але вона не 
єдина. Ще важливішим є власне бачення колективом мети, завдань і перспектив 
становлення вузу нового зразка. 

■ У цій статті пропонується певна методологія синтезу системи вищої 
гуманітарної освіти в окремому вузі. До того ж, з великим ухилом в бік 
становлення в процесі навчання суспільно-визначеної особистості. 

Напевно, існують подібні методології, однак, частково через дефіцит 
інформації, авторові вони не відомі. Саме тому викладаються погляди автора на 
цю тему. 

Якщо узагальнити сутність проблеми, то її можна сформулювати так: 
університет повинен дати молодий людині те, що від неї чекає суспільство та 
вимагає життя і майбутнє. 

Структурно сутність проблеми виглядає як сукупність таких блоків: 
• усвідомлення потреб суспільства у фахових та інших якостях спеціалістів, 
яких університет передбачає або вже намагається випускати; 

• створення системи можливостей здобуття студентами знань, умінь та 
навичок у стінах Alma mater, адекватних громадським потребам; 
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• визначення функції, завдань і процедур життєдіяльності у вузі студентів, 
викладачів, навчального та допоміжного персоналу, адміністрації у процесі 
перетворення можливостей у реалії; 

• нарешті, правове, методичне, етичне, естетичне, наукове забезпечення процесу. 
У короткій статті неможливо докладно розкрити зміст названих блоків. тому 

лише у тезах зазначу головне, що є найбільш вагомим і важливим. 
■ Модель молодого спеціаліста у відповідному ракурсі повинна відповідати 

декільком групам вимог: 
• вимоги до особистих якостей людини: духовність (в першу чергу 
порядність); розвинутий інтелект (культура і здатність мислення); міцне 
здоров’я (фізична культура); 

• вимоги до професії та кваліфікації: фахова компетентність (знання, уміння, 
спроможність до прийняття відповідних рішень та їх реалізація); 
менеджерська культура;  

• вимоги сьогодення до людини з вищою освітою: ініціатива, творчий 
потенціал, лідерство; демократизм; прогресивний світогляд (науково-
природничі засади, уявлення про глобальні проблеми, національні та 
загальнолюдські цінності); комунікабельність (етика спілкування, мовна 
незалежність, ораторська майстерність); світова та побутова культура; 
економічна та комп’ютерна грамотність. 

Навіть з першого погляду зрозуміло – проблема реалізації моделі важка, 
багатопланова, вимагає відповідних зусиль як від університету, так і від студента. 
Певно, від студента в першу чергу. 

Спробуємо прокоментувати вимоги до моделі молодого спеціаліста з метою 
пояснення і розробки деяких рекомендацій по створенню адекватних умов у вузі 
та стратегії поведінки усіх учасників процесу підготовці фахівців. 

■ На перше місце ми поставили порядність. Не тільки тому, що цей критерій 
все частіше використовують служби, які працюють з кадровим персоналом. По-
перше, в зв’язку з тим, що від порядності залежать усі інші якості людини. Вона 
визначає етичний рівень стосунків між людьми. Хіба треба доводити, наскільки 
усе це впливає на успіхи в будь-якій діяльності. 

Порядність, мабуть, найбільш універсальне з понять етики. У 
розшифрованому вигляді вимоги до порядності закладені в десяти заповідях 
Старого Заповіту. У концентрованому – в Євангелії: не роби нічого з того, що ти 
не бажав би, щоб зробили тобі. 

Порядність набувають усе життя. Однак, основи її опановують у молодості. 
Жорстке самовиховання – єдиний з відомих шляхів стати порядною людиною. 
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Університет може лише допомагати студентові у цій справі відповідною 
атмосферою у колективі, особистими прикладами викладачів, наставників, 
демократизмом внутрішнього життя вузу. Але не треба перебільшувати цей 
вплив, бо людина стає порядною лише тоді, коли вона того дуже бажає і докладає 
багато особистих зусиль для досягнення цієї мети. 

Яким чином розпізнати рівень своєї порядності? Питання настільки важке, 
наскільки ж зайве, бо абсолютної порядності не існує. Непрямо можна казати: 
ступінь порядності прямо пропорційний узгодженню твоєї поведінки з заповіддю 
Євангелія при відсутності будь-яких свідків. Як ти себе поводиш, коли ніхто 
тебе не бачить – такий ти і є насправді. 

■ З прадавніх часів усі народи з особливою шаною ставились до людей 
розумних, мудрих. Вони корисні суспільству, цікаві. Їх небагато. На жаль, тих, 
хто інтелектуальним надлишком не страждає, значно більше. Чим далі людство 
просувається вперед по шляху науково-технічного прогресу, тим більше 
відчувається дефіцит фахівців з розвинутим, глибоким інтелектом. 

У 1911 році німецький психолог Вільям Штерн запровадив термін 
«коефіцієнт інтелектуальності». З тих часів вивчення інтелекту людини було 
поставлено на наукову основу. Відкриваються дивовижні властивості розуму. 
Наприклад, у 1989 р. Гарсія з Боготи (Колумбія) за 15 секунд добув корінь 13-го 
ступеня зі стозначного числа; у 1947 р. Б. Вісічара з Бірми прочитав напам’ять 16 
тисяч сторінок буддійських канонічних текстів. 

Чи можна чекати, що кожна людина здатна концентрувати свій мозок на 
подібні результати? На жаль, відповідь на це запитання негативна. Кожна людина 
має свій генетичний інтервал інтелектуальних можливостей (ГІІМ). Розвиток 
інтелекту природно може здійснюватися у суворих рамках генетики. Вийти за межі 
ГІІМ, певно, неможливо. Сутність проблеми полягає у тому, яким чином людина 
спроможна розвивати свій інтелект до рівня вищої межі ГІІМ. Що у розв’язанні цієї 
проблеми залежить особисто від студента, а що від навчального закладу? 

Відомо, мозок в’язня, який весь час перебував один у камері, або людини, яка 
виховувалася у тваринному середовищі, залишається без суттєвих якісних змін. 
Звідси – інтелект розвивається лише у суспільній праці, спілкуванні з 
сучасниками або з ідеями, думками попередніх поколінь. До університету 
вступають юнаки та дівчата з досить розвинутим інтелектом. Принаймні, більша 
частина. Тому тут потрібні методи удосконалення інтелекту, штучного 
огранювання, як при перетворенні грубого алмаза на блискучий діамант. Але в 
цьому процесі успіх залежить найбільшою мірою від володаря розуму, ніж від 
вчителів. Будь-який орган людини без тренування атрофується. Це рівною мірою 
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стосується і розуму. Постійні розумові вправи, розв’язування завдань, 
головоломок, логічних ситуацій – стовповий шлях загострення та поглиблення 
інтелекту і становлення інтелектуальної особистості. 

Напевно, тут доречно зробити декілька зауважень. По-перше, усі вищі 
навчальні заклади тим і займаються, що готують інтелігенцію – фахівців, які 
спроможні виробляти інтелектуальний продукт (наукові відкриття, винаходи, 
нову техніку і технологію, концепції і бізнес-плани, алгоритми і розрахункові 
програми тощо). По-друге, треба розрізняти поняття: роздумливість і отримання 
знань. Перше – уміння пізнавати невідоме з безліччю властивостей і законів, 
безліч речей і явищ природи. Друге – узнавати і запам’ятовувати відоме. 
Спільним у цих принципово відмінних процесах є те, що обидва призначені для 
задоволення суспільних потреб: матеріальних, допитливості, безпеки тощо. 

У цій статті мова йде про розумовий процес і особливо про методи і способи 
його удосконалення у часи навчання в університеті. 

Що можна пропонувати в цьому напрямку? 
Насамперед, треба кожного дня виділяти окремий час для роздумів. З першого 

погляду це може виглядати як щось надумане. У підтримку наведу билицю. 
Якось увечері Резерфорд (провідний вчений-ядерник) зайшов до лабораторії. 

Час був вже досить пізній, але біля приладів сидів один з його численних учнів. 
– Що ви тут робите так пізно? – запитав вчений. 
– Працюю, – відповів той. 
– А що ви робите вдень? 
– Працюю. 
– А вранці? 
– Те ж саме. 
– Вибачте, коли ж тоді ви думаєте?! 
Упевнений, славетний вчений торкнувся коріння інтелектуальної проблеми. 

Без практики мислення взагалі не існує у будь-якій діяльності, тим більше, у 
розумовій праці. 

В освіті античних часів роль інструменту, який удосконалює розум, надавався 
так званому квадривіуму. Він складався з арифметики, геометрії, музики й 
астрономії. Вважалося, що опанування цих дисциплін дає змогу людині піднятися 
від почуттєвого світу до непогрішимого, безпомилкового вищого пізнання, вони 
надають розуму проникливості і гостроти. Лише засвоївши квадривіум, можна 
було приступати до опанування філософії, «мудрості сущого» та «розуміння 
істини»*.  

Очевидно, і у сучасній освіті дисципліни аналогічного характеру грають щодо 
удосконалення інтелекту ту саму роль. На жаль, деякі сучасні освітянські 



менеджери бачать у цих дисциплінах тільки суто прикладні, утилітарні риси і 
скорочують їх кількість та обсяги. 

Взагалі забута логіка – інструмент організації мислення. Математика – 
практика логічного мислення – існує майже в усіх навчальних планах, а 
елементарні закони мислення не вивчаються. Нісенітниця! 

Наприкінці ХХ століття все гостріше відчувається дефіцит фахівців-
інтелектуалів. Багаті держави і фірми буквально полюють на таких спеціалістів, 
шукаючи перспективних молодих людей по університетах. Вуз повинен 
адекватно реагувати на цю суспільну проблему. По-перше, треба по кожній 
спеціальності відпрацювати систему аналітичних дисциплін, маючи за мету 
відновлення функції удосконалення інтелекту. Природно, не погіршуючи 
прикладну функцію – аналітичного забезпечення фаху. Дисципліни цієї системи 
повинні підпорядковуватися єдиній методичній логіці: від простого до складного, 
чітка послідовність і взаємозалежність, зв’язок змісту вправ з фахом тощо. 
Напевно, прийшов час повернути до навчальних планів логіку. Логіка 
обґрунтовує мислення невблаганними законами. Ці закони діють і при роздумах 
щодо постановки задачі, і при відшуканні методів розв’язування проблеми, і в 
дискусії, – скрізь, де людина думає з кимсь або сама з собою. 

Предмет логіки – університетський курс, і його треба вводити, хай тільки 
основи і логіку висловлювання, логіку наукових досліджень. 

Нарешті, усі дисципліни навчального плану мусять бути розглянуті у 
напрямку впливу на процес удосконалення розуму студентів. Доцільними є 
вправи на складання (умови – висновки) теорем і їх доведень, аналіз ситуацій, 
введення у практику навчання якнайбільшої кількості ділових і взагалі логічних 
ігор, розробка логічного тестування тощо. 

Докладно зосередитися на темі удосконалення інтелекту студентів в стінах 
університету примусила мене та обставина, що у світі на ринку праці це коштує 
дуже дорого. 

Престиж вузу – порядний інтелектуал, людина, яка вміє думати, в змозі 
працювати у широкому полі людської діяльності. 

■ Вимоги особисто до людини на цьому не закінчуються. З двох однаково 
розумних фахівців фірма запросить до роботи того, хто має краще здоров’я. За 
кордоном здоров’я ставиться майже на перший план. Ми теж до цього йдемо і 
прийдемо. Добра постановка фізичного виховання в університеті працює на 
престиж не тільки не менше за інші види діяльності, а навіть більше. Деяка 
частина фірм і окремих майбутніх студентів дізнаються про вуз спочатку по 
* Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт, 1996. 
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улюблених спортивних командах. Фізичне виховання не тільки справа 
відповідної кафедри, а всього колективу, ректора особисто. 

Але ніхто не здатен зробити з кволої людини Геркулеса, якщо вона сама того 
не бажає і не докладає достатніх зусиль. Університет є тим місцем, де молода 
людина обирає своє спортивне хобі. Безумовно, не лежачи в ліжку, а шляхом 
випробувань себе у різних секціях. Як на мою думку, дуже корисним може 
виявитися досвід західних університетів, де студент, щоб увійти до складу збірної 
вузу, висуває свою кандидатуру для участі у відповідному конкурсі. 

■ Фахова компетентність – найбільш змістовна частина всього процесу 
підготовки спеціаліста. Заради фаху йде державне замовлення і фінансування. 
Відносно фаху складається навчальний план. Навколо фаху здійснюються усі 
події, пов’язані з життям викладачів, студентів, адміністрації. 

Вимоги держави до спеціаліста закладені у програмі за напрямком підготовки, 
навчальних планах, кваліфікаційних характеристиках, де є перелік того, що 
фахівець повинен знати та вміти.  

Кращі університети вже тривалий час здійснюють підготовку спеціалістів 
широкого профілю. Що це значить? Випускник має добру базову теоретичну 
підготовку. Викладання дисциплін будується за проблемним принципом. 
Формулюються окрема проблема і задачі, які з неї випливають. Аналізують методи 
розв’язання задач і доведення адекватності. За методами розробляють алгоритми 
основних професійних рішень і відповідні обчислювальні програми. Виконують 
практичні вправи в аудиторії і вдома. Широко запроваджують ділові ігри, 
ситуаційні дискусії, тренажери. Особливу увагу приділяють тестовому контролю.  

Мабуть, найбільш вагома різниця між цією системою і банальним навчанням 
у наших вузах полягає в тому, що студент західного університету вчиться сам. 
Більшу частину часу він працює самостійно за допомогою консультацій 
викладачів, підручників, тренувальних тестів тощо. Найважливішим у підготовці 
вважаються не знання фахівця, а його вміння приймати професійно важливі 
рішення, глибина і дисципліна його розумової праці, знання проблем відповідної 
галузі, де він працює. 

■ Важливим елементом є також вміння реалізувати прийняті рішення, тобто 
отримання менеджерської культури. Менеджерські основи і навички корисні як 
для самореалізації, так і для управління людьми, бізнесу, наукових робіт тощо. Зі 
всього менеджерського арсеналу особливу увагу треба приділяти вмінню 
планувати, приймати рішення, організовувати їх виконання, використовувати 
методи мотивування діяльності людей, контрольним заходам. 
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■ Слід зауважити, що ніколи фахівець не буде здатним відповідати сучасним 
вимогам, якщо він не буде мати достатньої практики у спеціалізованих фірмах. Так 
само, як університет має джерела постачання абітурієнтів, він мусить мати відповідні 
установи для проходження практики, потенційних замовників вихованців. 

■ Нарешті, зі стін Alma mater може вийти фахівець з великої літери лише тоді, 
коли усі роки навчання над цією проблемою будуть наполегливо працювати він 
сам і усі, без винятків, учасники процесу: викладачі, лаборанти, адміністрація. А 
це може здійснитися лише за деяких умов. Кожен учасник повинен знати «свій 
маневр», свої обов’язки і права. Ніхто не повинен мати права втручатися в 
компетенцію працівника, якщо він виконує свої обов’язки. Методи виконання – 
це його і тільки його прерогатива. Не буде цього – не буде в університеті творчої, 
ділової атмосфери, не спалахне вогонь ініціативи і тієї відповідальності, яка не 
потребує прямого настирливого контролю. 

Дуже чітко одного разу висловився про це відомий диригент Ю. Темірканов: 
«…нет… простите за банальность, врага страшнее бюрократа… бюрократ – это 
тот, кто учит меня дирижировать, учит меня, как жить в музыке, кто душит 
«ценными» указаниями ученого, писателя, артиста, педагога, не обладая при этом 
ни соответствующей компетентностью, ни элементарной культурой». 

Як зрозуміло, бюрократом може бути кожний, хто стоїть хоча б на сходинку 
вище за іншого. 

Але наведу приклад, який стосується найвищого рівня управління, не маючи 
на увазі конкретну установу. 

Що повинен робити ректорат і що не повинен? 
Не повинен вчити мене викладати, давати цінні методичні вказівки у 

проведенні лекцій, лабораторних і практичних занять, вказувати як співвідносити 
ці види навчання, диктувати зміст практик, курсових робіт… Не повинен 
визначати замість мене, як виконувати науково-дослідницькі роботи, будувати 
стосунки зі студентами тощо. Не уніфіковувати навчальний процес, внутрішнє 
життя університету, бо кожний викладач у вищій школі – це оригінальна 
особистість. Іншому викладачеві у вузі немає місця. 

Ректорат має свої багатозначні функції. Він повинен займатися: 
забезпеченням ресурсів навчального процесу і науково-дослідних робіт; 
контролем за додержанням технологічної дисципліни навчального процесу і 
внутрішнього розпорядку; спеціалізованим контролем рівня знань і умінь 
студентів у відповідності до кваліфікаційної характеристики; утворенням 
наукових шкіл; відкриттям нових спеціальностей, рад з питань захисту 
дисертацій, утворенням факультетів, кафедр; арбітражними функціями; 
підвищенням престижу університету у зовнішньому середовищі. 
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Це далеко не повний перелік функцій, які ніхто, крім ректорату, виконати не в 
змозі. Бажаю лише підкреслити, що у добре організованому вузі усі повноваження 
чітко закріплені за виконавцями, усі мають владу у межах своєї компетенції, і усі 
позбавлені права втручатися у повноваження інших учасників життєдіяльності 
закладу, якщо це не суперечить чинному законодавству і кодексу. 

■ Природно, університет повинен мати сучасну матеріальну базу для 
навчання і виконання науки. Досвід свідчить, найкращі молоді фахівці 
виховуються в умовах поєднання навчального і наукового процесів. Тому 
доцільно в університеті створити студентський науково-дослідний інститут під 
керівництвом провідних вчених, аспірантів та студентів. Робота такої установи – 
перевірений шлях до утворення наукових шкіл і підготовки педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації. 

■ Є у народі таке прислів’я – «кожні часи мають свої пісні». Дійсно так. 
Сучасні часи ставлять жорсткі вимоги до працівників розумової праці. 

Фахівець повинен бути ініціативним, мати високий творчий потенціал і 
властивості лідера. Усі ці якості здобуваються у праці, як правило, методом 
випробувань і помилок. 

Студент в університеті, крім опанування знань, повинен мати можливість 
спробувати себе у різноманітних іпостасях: науковим працівником, менеджером, 
журналістом, оратором, спортсменом, гідом канадця українського походження і 
гідом американця, який говорить тільки англійською, програмістом, 
користувачем ЕОМ тощо. Він повинен навчитися проводити виборчу кампанію, 
створювати свій бізнес, відстоювати суспільні інтереси, наприклад, екологічні, 
подружитися з пресою, періодикою, зміцнити в собі світоглядні принципи, 
розширити почуття національного й інтернаціонального, визначитися з 
пропорціями самолюбства, пихатості, шанолюбства, альтруїзму, з поняттями 
«моє» і «наше»… 

Боже, чого тільки не мусить знати і вміти сучасний молодий фахівець!.. 
Вихованець університету повинен відпрацювати у собі внутрішнє почуття 

нового, бути націленим на відкриття, винаходи. Разом з тим, сприйнятливість до 
нового, якщо не загрозлива властивість, то й не така вже безпечна. Маю на увазі 
те, що будь-яка нова ідея минає три стадії: 

1. Цього не може бути… 
2. Тут щось є. 
3. Це ж очевидно. 
Нове майже завжди люди зустрічають з підозрою, частіше з активною 

протидією. Тому фахівець разом зі сприйнятливістю до нового мусить 
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загартувати свою волю, свій розум, щоб не розгубитися під натиском, і 
впровадити нове у життя. 

■ Поради щодо виховання з себе людини сьогодення настільки специфічні, 
що я дозволю собі на них не зупинятися. Головне полягає в тому, щоб університет 
був спроможний дати студентові можливість відчути себе у різних ситуаціях, 
подібних до таких, що існують у реальному житті. 

Студентів за прикладами я відсилаю до літератури мемуарного зразка. 
Наприклад, як робили з себе сучасну людину Білл Клінтон і Лі Якокко. 

Хочу лише зауважити, що атмосфера життя західного університету будується 
на демократичних засадах. Насамперед, це стосується того, що всі провідні 
студентські посади управління студенти займають шляхом виборчої кампанії на 
альтернативній основі. Як на мою думку, це дуже важлива риса в 
університетському житті. Тут не тільки гра, тут серйозне навчання демократії, 
знайомство з гласністю, плюралізмом поглядів, підлеглість меншості більшості. 

Демократичне життя в університеті – це життя з найменшою кількістю 
заборон і найбільшого кола питань, які повинні вирішувати самі спудеї. 
Наставникам завжди треба пам’ятати мудрі слова: «Якщо не можна нічого – 
значить можна усе». Тому – якнайменше наказового і найбільше моральності. 

Яким чином студент може сам перевірити, наскільки він відповідає вимогам 
сучасності? Критерії, безумовно, треба знаходити у житті. Тепер кожна зі 
славетних фірм добирає фахівців за своїми власними тестами. Наприклад, у 
Резерфорда (я вже його згадував) було своє випробування при доборі своїх 
співробітників. Коли до нього приходили вперше, він давав завдання. Якщо після 
цього новий працівник запитував, що робити далі, його звільняли. Оце так 
критерій щодо ініціативи!.. 

■ Не менш за все інше, дуже важливою є така властивість фахівця, як 
комунікабельність. Особливо для натур замкнених, соромливих. Етика та майстерність 
спілкування добре розроблені теоретично, на прикладі і вправах. Тому такі курси 
повинні бути у навчальних планах усіх спеціальностей. Але цього замало. Потрібні 
факультативні курси, кращі за прикладні, із застосуванням аудіо- та відеотехніки. 
Неабияким навчанням у цьому напрямку можуть бути (або не бути) приклади 
спілкування наставників – викладачів, адміністрації, навчально-допоміжного 
персоналу. Тому етики спілкування повинен вчитися увесь колектив університету. 

Другий бік проблеми комунікабельності є проблема залежності мовної. Як 
мінімальний критерій мовної інтелігентності має бути тріада: українська, 
російська, одна з європейських – їх повинен опанувати фахівець університету. 

У вузі мусить бути своя мовна атмосфера. З урахуванням того, що російську 
мову на побутовому рівні знає кожний, добре було б кожного дня розмовляти чи 



українською, чи англійською. Так робили у стародавніх університетах – на 
перервах розмовляли чи латиною, чи грецькою мовою. 

Взагалі ж мовна проблема вимагає окремої розмови. У цій статті цього не 
зробиш. Додам лише, що мовна проблема – це суто особиста проблема. 
Університет має кваліфікованих викладачів, на мову (українську і англійську) 
відведено досить з лишком годин навчання, є система INTERNET, комп’ютерна 
мережа з відповідними посібниками. Тому не вивчити мови може тільки дуже і 
дуже ледачий. 

До мовної незалежності впритул торкається питання ораторської 
майстерності. Ораторське мистецтво – це інструмент викладати свої думки, 
спілкуючись з аудиторією. Кажучи про ораторів, на думку одразу йде Цицерон. 
Але хіба менш майстерним є наш сучасник М.М. Амосов? Усі, хто його слухав, 
були однаково у захваті від його думок, порівнянь, прикладів, підібраних цитат 
тощо. 

Університет повинен дати заслужене місце дискусіям. Дискусійні клуби – це 
не тільки прикмета часу, це один з критеріїв оцінки належності вузу до сучасності. 

■ Вихованці всіх спеціальностей університету повинні вміти працювати за 
фахом за допомогою комп’ютера. Певно, було б доцільно розробити плани для 
всіх спеціальностей неперервної комп’ютерної освіти протягом усіх років 
навчання. Ідеал – навчання тільки за інформаційними технологіями. Для цього з 
кожної дисципліни треба створити комп’ютерні підручники та посібники. 
Скласти банк знань і даних, програми щодо їх використання. Це – багатогранна 
праця, яку можна виконувати разом зі студентами. 

■ Студенти сучасних університетів, незалежно від фаху, обов’язково 
навчаються економічному мисленню. Інженер починає проектування з розробки 
техніко-економічного обґрунтування, потенційний бізнесмен будь-якої галузі 
складає бізнес-план, політолог підраховує витрати на політичні акції, медик – на 
медичне устаткування тощо. 

Як відпрацювати у студентів такий зразок мислення? Я не знаю. Хай про це 
скажуть фахівці-економісти. 

■ Закінчуючи цю статтю, я відчуваю, що написав мало з того, що було у 
думках. Але хочу вірити, що щось кому-небудь буде цікаво і корисно. Мета була 
єдина – допомогти університету обрати перспективний шлях, бо це дуже 
прискорює здобуття успіхів. 

«Якщо каліка обрав вірний шлях, то він може обігнати рисака, який скаче по 
шляху невірному» (Бекон). 

Миколаїв, 1996 р. 


