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А після канікул повертаючись з Батьківщини вони втрачають набуті навички. Все це 
погіршує вивчення мови країни в якій вони отримують освіту. 

Для усунення цих недоліків, треба створити для іноземних студентів такі умови щоб 
вони як можна більше спілкувались на державній мові. По-перше створювати групи з 
українськими студентами. Іноземні студенти будуть навчать українців іноземної мови, а 
українські студенти навчатимуть іноземців державній мові. По-друге організовувати 
шефство над іноземними студентами з числа одногрупників-українців. Це сприятиме обміну 
інформацією яку вони отримують на заняттях. Додатково зацікавити іноземних студентів 
можна введенням в програми навчання характерних особливостей країни, з якої вони 
приїхали. 

Найбільше на архітектурі навчається студентів з Марокко, Туреччини, Лівану. Якщо 
їх знайомити з особливостями архітектури цих країн, то по приїзду на Батьківщину вони 
можуть внести щось нове у вже сформований стиль. Це буде корисно і для українських 
студентів оскілки архітектура в багатьох країнах розвивається дуже швидко.  

Зацікавлення іноземних студентів в навчанні сприятиме кращому вивченню мови 
навчання та більш глибшому засвоєнню ними інформації по дисциплінах,  які вони 
вивчають. 

 

Література: 1. Семянникова Н.Л. НТУ "Харьковский политехнический институт". 
http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_semjannikova.doc.htm. 
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Мережеве планування й управління комплексами робіт або складними проектами 
використовують з метою чіткого впорядкування та встановлення ординальних та кількісних 
зв’язків між виконанням кожної окремої роботи та виконанням всього комплексу. 
Складність вирішення завдання використання мережевого планування для складання плану, 
який забезпечує не тільки адаптованість майбутнього фахівця, а й його адаптивність, що має 
розумітися як вимога до плану підготовки охопити потенційно надвелику кількість 
предметних знань та навичок. Для вирішення такого завдання недостатньо виконати аналіз 
методів мережевого планування задля виявлення найбільш доречного з них для конкретного 
окремого завдання – слід їх розвинути, щоб вирішення завдання було зорієнтовано не на 
вирішення строго оптимізаційної задачі, а на досягнення задовільного рівня сполучення 
якості адаптованості та адаптивності. Досягненню цієї мети присвячено презентовану 
розробку. 

У теперішній час перелік спеціальностей, які затверджено Кабінетом Міністрів 
України, є результатом помилкової інтерпретації невдалої редакції (тобто дві значні хиби 
додались одна до одної): автори реформи помилково видали стандартну класифікацію 
спеціальностей за класифікацію стандартів спеціальностей та стали певною мірою 
дискредитаторами євроінтеграції, бо ще й погіршили цю підміну тим, що вона відбулась у 
невдалий момент зміни кодифікації в стандартному класифікаторі ЮНЕСКО (замість 
двовимірного і двозначного кодування, яке використовували з 1997-го року, у 2013-му було 
введено тризначне, але при цьому лінійно впорядковане, кодування, – після кількох вдалих 
вдосконалень було зроблено невдалий крок, в результаті якого і гнучкість такого 
класифікатора погіршилася, і також погіршилася його простота, – і ось цю погіршену версію 
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впровадили, надавши їй ще й іншого змісту). ЮНЕСКО з часом виправиться і поліпшить 
свій стандартний класифікатор, бо процес розвитку його йде безперервно, але це вже не 
виправить ситуації та не відшкодує комплекс втрат, які відбудуться за цей час в українській 
вищій школі, – цей обсяг складно прогнозувати, бо щонайменше вбито як самостійні 
спеціальності певний ряд напрямків, які були важливим добутком української освіти. 
Наприклад, одним з тих напрямків, в якому українська наука колись утримувала лідерство, і 
підготовка кадрів в рамках якого, головним чином, і мала допомогти набуттю дійсної 
економічної незалежності та виходу з затяжної кризи, була економічна кібернетика. 

Не ставимо за мету зробити коментарі до кожного з напрямків класифікатору про 
який йшла мова, бо питання стосується принципових загальних положень, а не окремого 
недоліку нової систематизації переліку галузей знань і спеціальностей: якщо говорити про 
будь-яку стандартну класифікацію, то вона має як дескриптивна модель давати опис або 
ідентифікувати щонайменше все те, що вже існує, а бажано також і надавати прогнози тому, 
що може бути. А якщо вона не в змозі класифікувати існуючі явища у своєму предметному 
полі, то це свідчить про недосконалість такого стандартного класифікатору. Але якщо його 
розуміти як класифікатор стандартів, то він має дескриптивно репродукувати кадри наукових 
спеціалістів, він з недосконалої дескриптивної моделі обертається анігілюючою 
нормативною моделлю. А це означає, що новітнім українським реформаторам (причому під 
гаслами євроінтеграції, що несправедливо дискредитує такі гасла) вдалося вбити 
інституційні процеси відтворення шкіл економічної кібернетики, управління проектами та 
деяких інших наукових спеціальностей, що не вдавалося навіть під час тоталітарних 
режимів. Але ці наукові напрямки (не як предметні області, а як інституційні утворення та 
спільноти науковців) мають адаптуватися й до цих випробувань, набуваючи тих форм 
підготовки кадрів, які мають вирішити підготовку достатньо адаптованих до макрозмін у 
економічному середовищі кадрів. Ніяк інакше це питання неможна вирішити, крім як 
складенням таких програм підготовки фахівців та планів навчального процесу за 
спеціальностями, які б відповідали сучасним умовам підготовки наукових кадрів та 
задовольняли умовам досягнення інституційних цілей такої підготовки. Підготовку таких 
кадрів слід розглядати як складний багатоаспектний за цільовим спрямуванням проект. І 
хоча планування такого проекту має спиратися на відомі методологічні засади управління 
проектами та мережевого планування та управління, але слід визнати, що у такого проекту є 
певна відмінність від тих проектів, які декларує наука управління проектами як предмет 
своїх досліджень: це проект, який не має повністю відповідного до концепції SMART опису 
кінцевого результату. Ось ця особливість таких проектів, коли слід не як можна економніше 
досягти необхідного за описом результату, а у фіксовані терміни та обсяги наявних ресурсів 
слід досягти задовільного результату, у якому «задовільність» трактується як рамочні умови 
за Гербертом Саймоном, які слід переглянути у бік підняття планки вимог, якщо таке 
підняття планки визнання задовільності є можливим.  

Процес визначення критичного шляху дозволяє спланувати навчальні процеси за 
послідовністю їхнього опанування; кожний з блоків може бути деталізованим на слідуючому 
рівні, щоб більш детально розкрити та зкорегувати те, що вивчається у курсі. Сам склад 
дисциплін таким чином не має бути, власне кажучи, якимось певним інваріантом, – його 

варіативність спричинена не тільки тим, що можуть бути альтернативні дисципліни у плані 
навчального процесу, але й тим що можуть бути альтернативні комбінування змістовних 
модулів у дисципліни, альтернативні обсяги дисциплін. Для цього потрібно також 
вирішувати не тільки задачу пошуку пріоритетів окремо взятих модулів, а й задачу 
пріоритетів комбінування модулів, тому що одна тільки трудомісткість та суміжність у 
послідовності змістовних модулів не можуть бути достатнім орієнтиром для скорочення того 
чи іншого модуля та об’єднання його з іншим. Тому слід було б говорити й про постановку 
та вирішення задачі, що є аналогічною задачі функціонально-вартісного аналізу, тобто 
трудомісткість модулів має бути пропорційною їхньому пріоритету. Але оскільки 
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функціонально-вартісний аналіз не враховує паралельності компаративно зіставлених 
процесів, то тому таке завдання може бути тільки допоміжним до основної частини 
методичної процедури, та його також слід розглядати як методично окремий модуль єдиної 
методичної процедури, – також як допоміжне передбачається вирішувати завдання пошуку 
пріоритетів окремо взятих модулів. Головною ж властивістю пропозиції є ітеративні 
розрахунки мережевого планування зі зворотною координацією складу та тривалості 
предметних модулів, які на кожній ітерації слід зменшувати, починаючі з максимальних 
значень тривалості дій або трудомісткості робіт, послідовно наближаючись до відповідності 
загальної тривалості встановленій як обмеження інституційно зумовленому значенню 
тривалості. Інституційно виправдана тривалість підготовки фахівця академічної кваліфікації 
встановлюється не згідно змісту процесу підготовки, не з внутрішніх обставин цієї 
підготовки, а ззовні, з умов становлення здобувачів вищої освіти та їхньої готовності до 
отримання кваліфікації, та з умов встановлення раціонального періоду подальшого 
використання отриманої кваліфікації у працездатний період життя людини. 
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Сьогодні система вітчизняної освіти розвивається в умовах динамічних інтеграційних 
процесів. Проблеми виховання та розвитку молодого покоління як один з пріоритетних 
напрямів державності та суспільної свідомості формують відповідні завдання в сфері 
освітньої діяльності. Модернізація вищої освіти передбачає проектування і впровадження 
новітніх освітніх систем і технологій, що потребує суттєвих змін інноваційного спрямування 
у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Навчальний процес повинен здійснюватись з урахуванням можливостей сучасних 
інформаційних технологій навчання, бути орієнтованим на формування досвідченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки. 

Підходи до структуризації завдань професійної діяльності фахівців вимагають 
наявності обґрунтування дослідницької складової, яка передбачає формування таких 
професійних компетенцій, як здібності до володіння навичками загальної концепції 
дослідження стану функціонування підсистем; методологією і методичним інструментарієм 
щодо оцінки ефективності функціонування підсистеми тощо. 

Завдання науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах полягає у 
розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-

виховних завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на 
практиці. Завдяки участі у наукових дослідженнях студенти оволодівають навичками роботи 
із різноманітними інформаційними джерелами, розвивають критичне мислення, формуються 
практичні знання щодо механізмів вирішення проблем та реалізації професійних завдань. 

Тому закономірним є тенденція до поглиблення наукової складової в рамках 
навчального процесу. Науково-дослідницька діяльність студентів є засобом їхньої 
професійної підготовки: з одного боку, вона відрізняється всіма характеристиками 
навчально-пізнавальної роботи (передбачає вивчення певного об’єкта дійсності в процесі 
розв’язання пізнавальної задачі, як правило, проблемного характеру); з іншого, – носить 
ознаки творчої діяльності, актуалізує креативні можливості особистості в аспекті вироблення 
власного бачення шляхів розв’язання проблемної задачі. 
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