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кандидат технічних наук

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті подано обґрунтування необхідності об’єднання зусиль
автотранспортної еліти: інженерно&технічних працівників виробни&
чих підприємств, освітян і науковців, спрямувавши їх на вирішення
першочергових проблем у відповідній сфері діяльності для досягнення
спільного прогресу в автотранспортній галузі України.

Ключові слова: автотранспортна галузь; регіональні об’єднання
виробничників, освітян і науковців; проблеми організації навчаль/
но/виховного процесу; координація наукових робіт; підприємства
сервісного і фірмового обслуговування автомобілів.

Незаперечним є той факт, що транспорт належить до провідних
галузей народногосподарського комплексу будь/якої держави. Це
підтверджується висловами англійського філософа/матеріаліста
Ф. Бекона: «Три чинники роблять державу багатою і процвітаю/
чою — родюча земля, розвинута промисловість і легкість перемі/
щення людей і товарів».

У нашій країні близько 80% обсягу всіх перевезень вантажів

і 90% пасажирів забезпечується автомобільним транспортом, а від/

так розвиток і підвищення ефективності автотранспортної галузі

може істотно вплинути на її економічний стан. За насиченістю

виховання та інклюзії людей Розділ І
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і темпами зростання кількості дорожньо/транспортних засобів

різних видів Україна наближається до передових розвинутих країн

світу, що є свідченням зростання її економічного потенціалу і під/

вищення добробуту та рівня життя народу. Але за рівнем розвитку

й ефективністю функціонування вітчизняна автотранспортна га/

лузь значно поступається традиційно автомобільним країнам, і до

вагомих причин такого відставання насамперед слід віднести

відсутність чіткої взаємодії між окремими гілками галузевої еліти —

виробничниками, освітянами і науковцями.

Така взаємодія має бути передусім спрямована на тісне поєднан/

ня матеріально/ресурсної бази і накопиченого досвіду працівників

підприємств та установ безпосередньо виробничого спрямування

з тими резервами, які криються у творчому потенціалі колективів

профільних освітянських і наукових закладів. При цьому їх діяльність

слід підпорядкувати досягненню спільного прогресу, пошуку

раціональних форм співпраці в межах чинного законодавства та

фінансово/економічних відносин, розроблення перспективних прог/

рам розвитку кожної структури і узгодження дій щодо їх реалізації.

Практично протягом ХХ ст. автомобіль, як транспортний засіб,

перетворився із примітивного «саморушійного візка» у досить

складну і вартісну інженерно/технічну систему, яка постійно пере/

буває в динамічному розвитку і потребує вдосконалення на кожно/

му етапі її життєвого циклу — проектування, виготовлення, ре/

алізації, експлуатації й утилізації.

Незважаючи на те, що всі етапи чітко детерміновані і перебува/

ють у тісному взаємозв’язку, етап експлуатації є визначальним, що

зумовлюється цільовим призначенням автомобіля і структурою

витрат за період життєвого циклу, досягаючи 90% сумарних витрат,

а його здійснення є предметом виробничої діяльності автотранспо/

ртної галузі. Основними складовими цієї діяльності є транспорту/

вання вантажів і пасажирів, а також проведення технічного обслу/

говування та ремонту дорожньо/транспортних засобів, кожна

з яких потребує динамічного розвитку та вдосконалення їх техно/

логічних процесів.

Економічна ефективність автомобільного транспорту і його

конкурентоспроможність серед інших видів транспортних засобів

буде визначатися насамперед наявністю розвиненої інфраструкту/

ри, прогресивних технологій, укомплектованістю підприємств су/

часними автомобілями з високими експлуатаційними показника/

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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ми, довершеністю виробничого обладнання й апаратури, а також

належним фаховим рівнем кадрового складу, на плечі якого може

бути покладений увесь комплекс проблем галузі.

Особливу роль у досягненні прогресу мають виконувати пре/

дставники автотранспортної еліти, інженерно/технічні працівники

й адміністративно/управлінський персонал, розробляючи та вдо/

сконалюючи технологічні процеси, проводячи актуальні наукові

пошуки, сприяючи оперативному впровадженню у виробництво

різного роду інновацій, застосовуючи у практичній діяльності ви/

сокоефективні важелі ринкової економіки та використовуючи при

цьому засоби інформаційної та комп’ютерної техніки.

Високоякісну підготовку таких фахівців мають здійснювати

спеціалізовані навчальні заклади різного освітньо/професійного

рівня, флагманом яких є Національний транспортний університет

Міністерства освіти і науки України. Навчальний процес у кожно/

му закладі повинен здійснюватися з дотриманням сучасних вимог

до обсягів і рівня знань випускників, з урахуванням усього спектра

їхньої майбутньої виробничої діяльності та здатності до співпраці

в межах глобалізованої міжнародної транспортної мережі.

Не викликає сумніву, що суттєвих зрушень в автотранспортній

галузі можна досягти шляхом подолання інертності у діях і свідомо/

сті працівників виробничих підприємств, освітян і науковців, які ще

навчались, виховувались і формувались на соціалістичних принци/

пах господарювання. Для цього насамперед необхідно проаналізу/

вати причини, що стримують розвиток у кожній сфері, і розробити

заходи по інтенсифікації темпів переходу на рейки ринкової еконо/

міки. Що стосується виробничої інфраструктури, то в спадок від

соціалістичної системи нам залишились досить великі автотранс/

портні підприємства — до 1 000 одиниць рухомого складу, переважно

змішаного типу різномарочних моделей вітчизняного виробництва.

Технічне обслуговування автомобілів на таких підприємствах про/

водилося влас ими виробничими потужностями з використанням

не досить складного технологічного і діагностичного обладнання.

Капітальний ремонт здійснювався досить розгалуженою системою

авторемонтних заводів з централізованим постачанням запасних

частин і відповідним технологічним і матеріально/технічним забез/

печенням, що давало змогу значно продовжувати фізичний вік авто/

мобілів, який досягав 20 і більше років. Технічне обслуговування

власних автомобілів здебільшого здійснювалося в індивідуальному

виховання та інклюзії людей Розділ І
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порядку або на станціях технічного обслуговування, кількість яких

постійно збільшувалася пропорційно до обсягів власних транспорт/

них засобів.

Зміни в економічному устрої держави та в її господарському

комплексі призвели до зміни вантажопотоків, до реорганізації

структури автомобільного парку, до його роздержавлення, особли/

во підприємств, які здійснювали таксомоторні перевезення. Необ/

хідність дотримання міжнародних вимог і стандартів до технічного

стану дорожньо/транспортних засобів, аналіз економічної доціль/

ності проведення капітальних ремонтів сприяли ліквідації або пе/

репрофілюванню авторемонтних заводів, коригуванню структури

парків та виробничої діяльності автотранспортних підприємств

і значному зростанню на їх базі кількості підприємств різної форми

власності для проведення технічного обслуговування автомобілів

як окремого виду бізнесу.

За останні роки в Україні сформувалась досить розвинута сис/

тема сервісного та фірмового обслуговування автомобілів, включа/

ючи найсучасніші моделі з достатньо складною структурною будо/

вою і технологією монтажу.

Такі автомобілі оснащені потужними й економічними двигу/

нами внутрішнього згоряння, які за рівнем шуму і за наявністю

шкідливих домішок у відпрацьованих газах повинні відповідати

вимогам міжнародних стандартів,, комплектуються багатоступін/

частими механічними або автоматичними гідромеханічними

коробками переміни передач, чутливим та активним (регульова/

ним) кермовим управлінням з гідравлічним або електрогідравліч/

ним підсилювачем, надійною гальмівною системою, що включає

повний перелік пристроїв активної безпеки: антипробуксовочну

систему, електронний розподіл гальмівного зусилля, допоміжне

аварійне гальмування, протизаносну систему, систему контролю

динамічної стійкості, сприяючи максимальному підвищенню без/

пеки та здійсненню необхідного драйву у будь/яких умовах руху.

Конструкції кузовів сучасних автомобілів за умови дотримання

їх геометричних параметрів мають здатність поглинати та розподі/

ляти сили й енергію удару при зіткненні з будь/якої сторони,

передні і бічні подушки безпеки передбачають подвійну стадію роз/

криття з урахуванням маси пасажира чи водія, а оригінальні ремені

безпеки регулюються преднатяжниками і обмежниками. Значному

підвищенню пасивної безпеки сприяють також конструкції відкид/
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ної педалі гальма і колонки кермового управління, що складається

при ударі, поглинаючи при цьому його енергію.

Досить прогресивні підвіски, як, наприклад, передні типу Mac

Pherson, так і багатоважільні задні забезпечують необхідну ди/

наміку руху, баланс стійкості і належний комфорт лише при дотри/

манні точності їх монтажу та регулювання.

Сучасні автомобілі оснащені рядом систем автоматики, серед

них: клімат/контроль, датчик дощу, управління радіоприймачем,

центральний замок із декодером, електропривод дзеркал із підігрі/

вом, протиугінна система (іммобілайзер), бортовий комп’ютер,

омивач фар під тиском, протиугінні та газорозрядні фари, тахометр

тощо.

Технологія сервісного обслуговування таких автомобілів перед/

бачає забезпечення їх роботоздатності, дотримання жорстких нор/

мативів по експлуатаційним параметрам, економічності та дизайну,

застосування складного технологічного обладнання, стендів,

підйомників, комп’ютерних, лазерних та електронних систем з не/

обхідним програмним забезпеченням, що в сукупності сприяє

підвищенню вимог до фаховості інженерно/технічних працівників,

а отже, й до системи їх підготовки.

До першочергових проблем, які виникають сьогодні в авто/

сервісі і потребують залучення до їх вирішення науковців і освітян,

слід, насамперед, віднести розроблення й удосконалення режимів і ме/

тодів відновлення роботоздатності автомобілів, їх систем і агрегатів,

вибір і обґрунтування діагностичних нормативів, оптимізацію кіль/

кості запасних частин і виробничого обладнання. Залишаються ак/

туальними питання економії пально/мастильних і енергетичних

ресурсів, збереження навколишнього середовища від забруднення,

розроблення якісного програмного забезпечення. Підлягають на/

уковому аналізу та розробці нормативні, правові, митні й організа/

ційні положення і насамперед ті, від яких залежить економічна

ефективність діяльності підприємств автосервісу.

Необхідність дотримання міжнародних вимог до транспортуван/

ня вантажів і пасажирів потребує вдосконалення організації та

управління автотранспортом на базі сучасних технічних засобів,

проведення митного й екологічного контролю, раціонального фор/

мування дорожньої мережі, систематичної оцінки стану доріг, струк/

туризації накопичення вантажів, координації перекидання й опти/

мального розподілу транспортних потоків за новими технологіями,

виховання та інклюзії людей Розділ І
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включаючи використання космічних технологій у вигляді телеко/

мунікаційних послуг і супутникової навігації.

Сьогодні наукові дослідження, які мають значення для авто/

транспортної галузі, здійснюються у спеціалізованих науково/

дослідних установах та у вищих навчальних закладах професійного

спрямування без належної координації та фінансування, без узго/

дження між виробничниками, науковцями і освітянами тематики

пошуків, без їх ранжування за рівнями та розподілом між виконав/

цями, що породжує створення труднощів щодо залучення до науко/

вої роботи молодих спеціалістів, недостатню економічну ефектив/

ність і результативність наукових розробок, появу цілої низки

інших питань, які вимагають нагального вирішення.

Масштабність проблем у виробничій і науковій сферах ставлять

особливі вимоги перед навчальними закладами різного освітньо/

професійного рівня щодо необхідності підвищення рівня якості

підготовки та перепідготовки фахівців, здатних забезпечити функ/

ціонування автомобільного транспорту в умовах сучасного мотори/

зованого суспільства. До першочергових кроків на цьому шляху

слід віднести наступні.

1. В епоху ринкових економічних відносин процес надання

освітніх послуг слід вважати повноцінним товаром ринку, що дає

підстави застосовувати до професійної освіти всі вимоги та прин/

ципи ринкової економіки, включаючи необхідність надання на/

лежного рівня і якості знань, забезпечення конкурентоспромож/

ності фахівців на ринку праці, прищеплення їм професійних умінь

і навичок, готовності дотримання моральних і етичних цінностей,

притаманних цивілізованій людській спільноті. При цьому слід бра/

ти до уваги те, що саме висококваліфіковані спеціалісти здатні задо/

вольняти потреби суспільства, розробляти й упроваджувати прогре/

сивні технології, на частку яких в розвинутих країнах сьогодні

припадає 80–95% приросту економіки [1]. До забезпечення навчаль/

ного процесу необхідними фінансовими і матеріально/технічними

ресурсами освітнім закладам слід залучати зацікавлених фізичних

і юридичних осіб, включаючи тих, хто навчається, а також їхніх

батьків, дотримуючись при цьому положень чинного законодавства.

2. Привести навчально/методичну документацію у відповідність

до вимог Болонського процесу, поклавши в основу стандарти підго/

товки фахівців кожного освітньо/професійного рівня, та внести не/

обхідні корективи в навчальні плани і програми. Особливу увагу слід
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звернути на дотримання сучасних вимог галузі до змісту навчання,

до рівня фахових знань і «вмінь, на встановлення раціонального

співвідношення між циклами дисциплін, між обсягами теоретичної

і практичної підготовки. Це дасть можливість зменшити надмірну

затеоретизованість навчання на нижніх освітньо/кваліфікаційних

рівнях з одночасним посиленням практичної складової шляхом за/

стосування тренінгів, імітаційних ігор, використання інформаційних

засобів і освоєння сучасних автотранспортних технологій, готуючи

майбутніх фахівців таких рівнів до виробничої діяльності.

Модель підготовки магістрів повинна забезпечити необхідний

фаховий рівень майбутньої галузевої еліти: вчених, науково/педа/

гогічних працівників, технологів, розробників програмного забез/

печення для комп’ютерно/інформаційних систем і діагностичного

обладнання, управлінців вищого рангу, всіх тих, хто здатен мисли/

ти творчо, нестандартно, виробляти і підтримувати програму роз/

витку автомобільного транспорту. Ця модель мусить бути спрямо/

вана на надання потужної теоретичної підготовки, на здатність

трансформувати отримані фундаментальні знання в сучасні техно/

логії, обладнання, апаратуру, які дадуть можливість збільшити об/

сяги автотранспортного виробництва, поліпшити якість надання

послуг з технічного автосервісу.

До розроблення стандартів галузевого навчання, освітньо/про/

фесійних програм, освітньо/кваліфікаційних характеристик

потрібно залучити найбільш компетентних спеціалістів виробничої

сфери, науковців і професорсько/викладацький склад провідних

наукових та освітніх закладів нашої країни, поставивши перед ни/

ми завдання максимально використати накопичений ними влас/

ний досвід та врахувати практику світового і європейського навчан/

ня фахівців для автотранспортної галузі.

3. Формування і збереження контингенту студентів слід вважа/

ти одним з найвідповідальніших етапів забезпечення якісної підго/

товки фахівців для автотранспортної галузі, дотримуючись прин/

ципу: яке насіння, таке й коріння. Щоб забезпечити відбір

найкращого «насіння», необхідно профорієнтаційній роботі надати

системний характер, охоплюючи нею загальноосвітні школи, ліцеї,

коледжі, професійно/технічні заклади спорідненого спрямування,

підприємства автомобільного транспорту. Від досконалості форм

і методів цієї роботи, включаючи особисту зацікавленість в її ре/

зультатах виконавців, залежить успіх, а найголовніше — зарахувати

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 



152

на навчання тих, хто твердо вирішив присвятити своє майбутнє ав/

томобільному транспорту. Для збереження контингенту студентів

протягом навчання потрібно здійснювати низку заходів, включаю/

чи організацію додаткових консультацій, надання можливості

навчатися за індивідуальними графіками тощо.

4. Наявна лабораторна і матеріально/технічна база у профільних

навчальних закладах є застарілою і не відповідає сучасним вимогам

підготовки кваліфікованих фахівців, а придбання повнокомплект/

ного вартісного обладнання й апаратури для короткострокового

використання в навчальних цілях практично неможливе з економіч/

них міркувань. Навіть під час проходження навчально/виробничих

практик освоєння студентами технологічного устаткування, яке

використовується на підприємствах автотранспорту, з ряду об’єк/

тивних причин в необхідних масштабах є досить проблематичним.

Вирішенню проблеми може сприяти створення спеціалізованих

навчально/виробничих центрів, у яких мають поєднуватися прове/

дення технічного обслуговування автомобілів з навчальним проце/

сом майбутніх фахівців. До розроблення принципів утворення,

функціонування і фінансування таких центрів в автотранспортній

галузі, які за своєю суттю дещо схожі з технопарками, слід залучити

зацікавлених виробничників, науковців і освітян. Створена таким

чином матеріально/технічна база може використовуватись як

потужний лабораторний полігон для проведення наукових дослі/

джень, а також при проходженні перепідготовки та в процесі підви/

щення кваліфікації працівників автосервісу різного рангу.

5. Базовим стрижнем в освітньому процесі є наявність у навчаль/

ному закладі професійного висококваліфікованого колективу науко/

во/педагогічних працівників. Саме на них і відповідальність цих фа/

хівців покладається вирішення питань розроблення комплексів

навчально/методичної документації, освоєння і запровадження

в навчальний процес сучасних освітніх технологій, написання під/

ручників і посібників, проведення наукових досліджень і залучення

до наукової роботи студентів, здійснення профорієнтаційних і ви/

ховних заходів, постійне підтримання зв’язків із виробництвом,

організація практик, керівництво дипломним проектуванням, підго/

товка до проведення занять тощо. Вимоги до цієї категорії працівників

надзвичайно високі. Основні з них — це наявність наукових ступенів

і вчених звань, глибокі теоретичні знання відповідних дисциплін,

досвід практичної роботи на виробництві і в педагогічній, науковій
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та виховній діяльності, високі моральні та загальнолюдські якості.

Таким вимогам відповідає переважна більшість наших науково/педа/

гогічних працівників, але з плином часу їх ряди помітно рідшають,

а достойну заміну зробити нелегко. Є ціла низка причин і пояснень

цьому, і серед них основна — це втрата пріоритетності освітянської

діяльності, послаблення її морального та матеріального стимулюван/

ня, вичерпання фізичних можливостей працювати за станом здо/

ров’я, перехід частини з них у бізнесові структури або до занять репе/

титорством чи до сумісництва в кількох навчальних закладах, що

знижує їх віддачу і ефективність роботи на основній посаді. Тому се/

редній вік досвідчених науково/педагогічних працівників, особливо

на профілюючих кафедрах, з кожним роком зростає, а свіжого по/

повнення за нинішніх умов очікувати не слід, бо конкурс бажаючих

вступити до аспірантури практично відсутній, є також складності із

заповненням вакантних посад асистентів і старших викладачів. Отри/

мати ж науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук за

відсутності відповідної лабораторної й матеріально/технічної бази

досить проблематично. Непривабливими є умови оплати праці

провідних виробничників з багатим досвідом практичної роботи, що

не мають наукових ступенів і вчених звань, при залученні їх до ви/

кладацької діяльності. Вихід із такого становища слід знаходити

в застосуванні ринкових механізмів при комплексному підході до

оцінювання праці, яка потребує високої кваліфікації. Не може праця

професора чи доцента оплачуватися на рівні зарплати прибираль/

ниці офісу або інженера середньої кваліфікації на виробництві, вона

має в наших умовах перевищувати їх не менш як в 5–6 разів, а асистен/

тів і старших викладачів — у 2–3 рази, що посилить їхню від/

повідальність за якість підготовки спеціалістів і значно спростить

процес комплектування штату науково/педагогічних працівників. Із

цих питань ми маємо низку пропозицій, які потребують проведення

додаткових розрахунків й апробації.

6. Спрямованість навчально/виховного процесу на його відпо/

відність вимогам сучасного автотранспортного виробництва — це,

мабуть, один із основних і вирішальних факторів, від реалізації яко/

го слід очікувати найефективніших результатів підвищення рівня

якості підготовки фахівців. Шлях до його здійснення пролягає через

установлення корпоративних зв’язків між закладами професійно/

технічної освіти і підприємствами автомобільного транспорту. Ідея

підготовки фахівців безпосередньо під замовника не нова, беручи до
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уваги позитивний досвід роботи заводів/втнзів на теренах нашої

країни, практику підготовки фахівців готельного бізнесу у Швей/

царії, комплексне навчання по одночасному отриманню спеціаль/

ностей інженера і менеджера у Великобританії, структуру про/

фесійно/технічної освіти в Німеччині, Франції, США, Японії.

Нині у глобалізованому світі набуває поширення практика по/

єднання професійної освіти з виробництвом. Прикладом можуть

бути заснування в Атланті відомою корпорацією «Кока/Кола»

університету «Емері», Мічиганський університет потужно фінан/

сується корпорацією Форда. Корпорації «Дженерал/Моторз»,

«Моторола» також мають власні університети, на теренах Росії

функціонує ЮКОС Ходорковського та ін.

Однією з основних причин деградації системи освіти в Україні

називають дедалі зростаючий розрив між теорією і практикою,

відірваність навчального процесу від проблем забезпечення реаль/

них виробничих технологій, відсутність можливостей розвитку твор/

чих здібностей, ініціативи й отримання практичного досвіду роботи

в конкретних бізнесових структурах. Особливо це стосується про/

фесійно/технічної освіти, яка за умови проходження навчання лише

в тепличних університетських аудиторіях наразі нікому не потрібна.

Ураховуючи це, ми при підготовці фахівців зі спеціальності «Ав/

томобілі та автомобільне господарство» пішли по шляху збільшен/

ня обсягів практичної підготовки студентів в реальних умовах ви/

робництва. З цією метою були змінені традиційні навчальні плани,

введені додаткові курси і дисципліни з розширеним практикумом,

збільшена кількість і тривалість навчально/виробничих практик.

Структура навчального процесу була перебудована таким чином,

що для студентів 1–3/х курсів один день на тиждень відводився

практичному навчанню на виробництві, поєднуючи його з ліцензо/

ваною підготовкою робітничих професій автослюсаря, верстатника

широкого профілю, контролерів технічного стану дорожньо/транс/

портних засобів, водіїв. До проведення практичних навчань залуча/

лися провідні фахівці ВАТ «Радар», ряду підприємств автосервісу,

а також Державного підприємства «Київмедавтотранс», де функ/

ціонувала спільно створена філія кафедри автомобільного транс/

порту. На час двомісячних літніх навчально/виробничих практик

студенти зараховувались у штат працівників підприємств на спо/

ріднені до основної робітничі професії, отримуючи заробітну плату

і здобуваючи навички роботи на верстатах, по технічному обслуго/
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вуванню автомобілів, по діагностуванню їх технічного стану. Після

кожного року навчання студенти мали можливість отримувати

посвідчення державного зразка за однією із названих робітничих

професій за рішеннями кваліфікаційних комісій, до складу яких

входили викладачі університету та провідні фахівці підприємств.

Практика такого поєднання професійно/технічної освіти з ви/

робництвом зарекомендувала себе виключно з позитивного боку,

сприяла значному підвищенню рівня якості підготовки фахівців

для автотранспортної галузі і цілком підтвердила правильність об/

раного курсу [2].

Для подолання перешкод на інтеграційному шляху слід насам/

перед вирішити низку організаційних і фінансово/економічних пи/

тань співпраці, знаходити ефективні важелі для зацікавлення й сти/

мулювання спільних дій з удосконалення процесу освіти. Це

можуть бути введення пільгових оплат за оренду приміщень, вико/

ристання виробничого обладнання та діагностичної апаратури для

навчальних цілей, надання студентам можливостей проведення

навчально/виробничих практик із закріпленням за ними керівни/

ків/наставників від підприємств при належній оплаті їхньої праці,

надання права відбору кращих випускників після закінчення

навчання, надання переваг працівникам підприємств та їхнім дітям

при зарахуванні до освітніх закладів та ін.

Особливої уваги заслуговує створення спеціалізованих навчаль/

но/виробничих підприємств автотранспорту на базі існуючих або

тих, що підлягають ліквідації з різних причин. Виробничий процес

на таких підприємствах мають здійснювати переважно студенти під

контролем досвідчених кадрових працівників, поєднуючи його

з практичним навчанням за окремими програмами. Значна потреба

освітньо/професійних закладів у створенні спеціалізованих на/

вчально/виробничих підприємств забезпечить їх безперервну за/

вантаженість роботою за узгодженими графіками. Основою створен/

ня таких підприємств могли б стати розрізнені курси виробничого

навчання та підвищення кваліфікації кадрів, які нині функціону/

ють на базі підприємств сервісного і фірмового обслуговування ав/

томобілів корпорацій «Укравто», «Прагаавто» та ін., з використанням

наявного у них обладнання, апаратури та із залученням до прове/

дення навчального процесу працівників, які їх обслуговують.

Таким, чином, проведений короткий аналіз проблем, наявних сьо/

годні у виробничій, освітянській і науковій сферах автотранспортної
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галузі України, свідчить про необхідність координації дій щодо їх

вирішення, концентрації розумової діяльності галузевої еліти,

раціонального використання матеріально/технічних засобів, узго/

дженого цілеспрямованого фінансування витрат, реорганізації сис/

теми управління, здійснення рішучих заходів з упровадження ринко/

вих економічних відносин в кожну структуру, що можливо здійснити

лише за умов налагодження інтеграції та тісної співпраці між ними.

Для першочергового розгляду можуть бути запропоновані такі

заходи по здійсненню інтеграційних процесів:

 розробити модель регіонального об’єднання виробничників,

освітян і науковців, які працюють в автотранспортній галузі України.

Окреслити мету і напрями діяльності об’єднання. Ядром й ініціато/

ром створення об’єднання має стати Транспортна академія України,

як концентратор галузевої еліти, про що вже йшлося раніше [3];

 створити ініціативну робочу групу з представників від кожної

сфери для вирішення організаційних питань, розроблення структу/

ри, статуту і іншої необхідної документації;

 заручитися підтримкою та необхідними рішеннями законо/

давчих і урядових органів на створення інтегрованої галузевої

структури, а також отримати дозволи на використання інфраструк/

тури та виділення потрібного матеріально/ресурсного забезпечен/

ня для її функціонування;

 конкретизувати склад представників регіонального галузевого

об’єднання, розробити комплексну програму його діяльності, за/

твердити принципи прийняття рішень і шляхи та методи їх ре/

алізації з цільовою орієнтацією на досягнення результативності

й економічної ефективності в кожній сфері;

 створити спеціалізований фонд для забезпечення діяльності

об’єднання, у який окрім коштів державного фінансування мають

надходити частки доходів від власних виробничих структур, плати

за навчання, надходжень за цільову підготовку і перепідготовку

фахівців на замовлення станцій технічного і фірмового обслугову/

вання автомобілів, за виконані наукові розробки, за підготовлені та

реалізовані підручники, посібники, наукові видання та ін. Суттєві

надходження коштів у цей спеціалізований фонд можуть надійти

від зацікавлених автомобільних корпорацій, автотранспортних

підприємств та від окремих меценатів за умови належної організації

співпраці з ними. За приклад може правити практика встановлення

ділових стосунків Гамбурзьким технічним університетом із приват/
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ною бізнес/школою «Північний інститут технологій», що розташо/

ваний на суміжній з університетом території, та 25 компаніями.

Штаб/квартира цього інституту заплатила пожертву університету

11 млн. євро за забезпечення навчального процесу на дворічних

курсах по освоєнню технології управління і бізнесу з одночасним

проведенням інженерного тренінгу. Лише за тренінг кожного сту/

дента компаніями вноситься плата по 12 тисяч євро в рік, забезпе/

чуючи житлом протягом навчання і місцем роботи після закінчен/

ня курсів, які, за свідченням часопису Financial times, «приносять

величезну користь» [4]. Подібні приклади співпраці непоодинокі

і заслуговують свого наслідування;

 забезпечити періодичне обговорення результатів і ефективності

діяльності регіонального об’єднання, а також можливість оператив/

ного внесення змін і доповнень до розробленої моделі, яка може по/

служити основою для створення інтегрованої структури виробнич/

ників, освітян і науковців автотранспортної галузі України.

В статье дано обоснование необходимости объединения усилий ав&
тотранспортной элиты: инженерно&технических работников производ&
ственных предприятий, образования и профильных научных учреждений,
нацелив их на решение первостепенных проблем в соответствующей
сфере деятельности для достижения общего прогресса в автотранс&
портной отрасли Украины.

Ключевые слова: автотранспортная отрасль; региональные объе/

динения производственников, работников образования и научных

учреждений; проблемы организации учебно/воспитательного про/

цесса; координация научных работ; предприятия сервисного и фир/

менного обслуживания автомобилей.

It is necessary to unify efforts of auto transport elite — engineers, admin&
istrative and technical personnel of production enterprises, education sphere
and specialized scientific institutions. They must be aimed at solution of first&
line problems in appropriate activities in order to achieve common progress of
autotransport economy of Ukraine.

Key words: аutotransport economy; regional unions of industry per/

sonnel, education and science personnel; problems in study process; sci/

entific research coordination; private and corporative autoservice. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  АСПЕКТЫ  ПОЛОЖЕНИЯ
ГРАЖДАН9ИНВАЛИДОВ В ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ

СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ — ИНТЕГРАЦИЯ?

Ян Михалик,
д&р пед. наук, доцент, юрист

СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНОВИЩА 
ГРОМАДЯН9ІНВАЛІДІВ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ,

ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ — ІНТЕГРАЦІЯ?

Розглядаються питання  досвіду, отриманого під час здійснення
перетворень у країнах Східної Європи, що характеризує статус осіб
з інвалідністю в суспільстві. Йдеться про загальні та головні пробле&
ми, а також про власний досвід автора з Чехії. Визначаються ключо&
ві сфери, що торкаються проблем у стосунках більшості невражених
та меншості вражених громадян.

Ключові слова: інвалідність, суспільство, законодавство,

дискримінація, інтеграція.

Несколько последних десятилетий продолжающееся прошлое

государств, которые общепринято называть «восточноевропейски/

ми странами», предоставляет возможность задуматься над факта/
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