НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ПАНАЦЕЯ

Як побудувати роботу у вишах, аби бізнес вкладав гроші у вищу освіту, а вона
давала прибутки - ця тема була основною на Міжнародній науково-практичній
конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа
розвитку освіти та науки» в Луцьку.

Н

е секрет, що Україна є батьківщиною багатьох визначних учених, які зробили вагомий внесок у розвиток не тільки вітчизняної, а й світової науки. Олександр Богомолець, Володимир Вернадський, Сергій Корольов —
усіх не перелічити. Хто йде їм на зміну — лікуватиме, проектуватиме новітню
техніку, проводитиме складні дослідження?
Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Суліма запросив до
обміну досвідом і створення спільного плану активних дій понад шість десятків
представників українських ВНЗ, керівників органів державної і місцевої влади,
бізнес-структур і молодих науковців. На конференцію до Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки прибули гості з Великої Британії,
Німеччини, Італії і Польщі, щоб поділитися здобутками європейських вишів.

КУРС НА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ
Директор Британської Ради в Україні
Мартін Даул переконаний, що українська наука є конкурентоспроможною.
Тому ця поважна організація зацікавлена у співпраці з українськими ВНЗ.
Серед пріоритетів пан Даул визначив
розвиток спільної роботи українських
і британських університетів, а також
підвищення рівня знань іноземної
студентами, адже мова міжнародного спілкування в освітніх, наукових
і бізнесових інституціях Європи —
саме англійська.
— Британська Рада має великий
досвід роботи в цій сфері й демонструє його в різних країнах. Як приклад можна назвати нашу роботу в
Японії, де ми маємо контракти з 27
вишами. Є також досвід співпраці з
провідним університетом у Грузії, де
відкрито центр викладання іноземної.
Ми оцінювали знання студентів, аби в
майбутньому можна було простежити
прогрес у вивченні мови. А в Україні

— Науковий парк — це можливість у
рамках закону, що сьогодні діє, створити стимули й умови, щоб залучатися до науки могли не тільки ВНЗ, а й
ті, хто може принести фінанси. Маємо знати, що партнерські стосунки
між підприємництвом і вишами створюють можливості для нових прибутків, які можна буде далі вкладати в
науку. А вивчення англійської мови,
наукові статті в закордонних фахових виданнях, наукові розробки і парки — це компоненти сучасної вищої
освіти, — зазначив Євген Суліма.
Такої думки й очільник Східноєвропейського національного університету Ігор Коцан. Він каже, що парк науки в Луцьку буде: студентське містечко з навчальними корпусами, науковими лабораторіями і центрами, дозвільними комплексами й гуртожитками
збудують у місті вже найближчим часом. Тому науково-практична конференція, мов ложка до борщу, — вчасна, бо озвучений на ній досвід неодмінно
застосують на практиці.
— Кожен із ректорів може поділитися здобутками й розповісти, як в їхньому навчальному закладі заробляють кошти. Ось, наприклад, в актовому
залі Львівської політехніки є такий напис: «Усі ми разом набагато розумніші, ніж кожен окремо». Тому я впевнений, що досвід, який ми сьогодні
отримаємо, будемо використовувати для розвитку своїх університетів, — наголосив Ігор Коцан.
ЗАРУЧИТИСЯ ПІДТРИМКОЮ
Для поліпшення ситуації в освіті й науці в Україні Євген Суліма також радив
освітянам співпрацювати з владою.
— Наша науково-практична конференція — пряме посилання до співпраці із законодавцями, обласною та
міської владою, бізнесовими структурами й меценатами. Необхідно виходити за межі університету — і лише
тоді будуть амбітні цілі і кроки. На цій
конференції варто обговорити можливості консолідації зусиль вищих навчальних закладів (не кожного окре-

мо, а напрацюймо те, що об'єднає нас,
і те, що треба вирішити для всіх, хто
прагне займатися науковим парком),
державних органів і підприємницьких
структур на створення в сучасному
університеті середовища, сприятливого для інновацій і підприємництва,
природним результатом якого стає
формування трикутника знань «освіта — дослідження — інновація» як
місця, де народжуються необхідні сьогодні нашим підприємцям нові думки,
що дають прибутки, — наголосив перший заступник міністра.

КОНФЕРЕНЦІЯ - ПОШТОВХ

маємо на меті розпочати таку діяльність з невеликої пілотної групи ВНЗ.
Спершу необхідно оцінити потреби
цих вишів і рівень знань англійської.
Варто пам'ятати, що найуспішніші результати досягаються тоді, коли університети працюють, як консорціум,
і англійська мова є основним засобом комунікації, — повідомив Мартін Даул.

Співробітництво університетів, ректорів, науковців і бізнесу, вихід української
науки на міжнародну арену — те, що сьогодні є найактуальнішим, переконаний заступник директора Департаменту вищої освіти МОН Микола Фоменко.
Конференція такого рівня є дуже важливою, адже учасники кажуть відверто
як про досягнення, так і про прогалини.
— Це знакова подія для науковців вищих навчальних закладів. Були дуже цікаві виступи наших колег. Я думаю, що нинішня дискусія щодо створення наукових парків уже дає певні позитивні результати. Про сьогоднішні досягнення
і проблеми відбувається відверта розмова. Дуже важливо, що міжнародна конференція — науково-практична. Також було порушено питання про рівень викладання іноземних мов, англійської зокрема, бо зрозуміло, що йти в Європу
без знання мови міжнародного спілкування — складно.
Анатолій Полухін, проректор з навчальної роботи Київського
національного авіаційного університету, здобутий на міжнародному зібранні досвід вважає надважливим, а нагальні питання
планує обговорити й у стінах свого ВНЗ: «Тут дуже корисний
обмін думками: можна порівняти співпрацю науки і бізнесу в
Європі і в нас. У мене як проректора дуже багато запитань, котрі треба обдумати й обговорити у себе в університеті, зокрема на засіданні Вченої ради і на ректораті. Це потужний поштовх для подальшої нашої роботи».
Ректор Національного університету харчових технологій Сергій Іванов зазначив: «Міжнародна науково-практична конференція озвучила всі ті фактори, що допомагають рухатися нам до
Європи, й ті, що заважають. Порушили питання й окреслили
шляхи, як заохотити бізнес вкладати гроші в подальший розвиток і як водночас освіті реагувати на вимоги бізнесу».
Також у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету
як основа розвитку освіти та науки» Євген Суліма зустрівся з представниками
студентського самоврядування СНУ ім. Лесі Українки й молодими науковцями.
Студенти запитували і про навчання в аспірантурі, і про дистанційну освіту, і
про пільги для чорнобильців, дітей-сиріт при вступі до вищого навчального закладу і працевлаштування після його закінчення тощо.
Перший заступник міністра докладно відповідав на всі запитання молоді й
закликав юних науковців наполегливо працювати як над професійними, так і
над особистісними якостями, не соромитися «трясти, як грушу, викладачів, котрі можуть дати знання, бо працедавець при прийомі на роботу обере людину, яка чітко висловлює свої думки, знає, про що говорить, і вміє реалізувати
те, що пропонує. Думати про майбутнє треба не завтра, коли ви закінчите університет, а вже сьогодні».

