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Кожна людина, яка приходить в цей світ, повинна зайняти своє місце в суспільстві. І 

не важливо, яку професію вона обере: вченого, будівельника чи художника. Людина повинна 

бути впевнена, що обрана професія забезпечить їй достойне життя. Чим більш професійно 

вона буде виконувати свою роботу, тим більше її цінуватимуть як спеціаліста. 

Сьогодні здобуття вищої освіти поставлено на конвеєр і якість її викликає великі 

сумніви. Студенти не називають причиною вступу до ВУЗу здобуття професійних знань та 

навиків.  Більшість з них навіть не можуть припустити де вони будуть працювати після 

закінчення вищого навчального закладу. Молодь живе надією, що в державі щось зміниться і 

вони будуть комусь потрібні. Але ця надія настільки слабка, що не переростає у натхнення 

до навчання. Студенти розуміють, більшість того, що вони вчать ніколи не знадобиться їм у 

житті,  тому процес пізнання зводиться до одержання оцінок.  Постає питання,  для чого 

державі така кількість дипломованих спеціалістів,  які ні на що не здатні і не тому,  що 

народилися неповноцінними, а тому, що були створені умови, щоб саме такими вони себе 

відчували.  Замість того,  щоб використати період життя людини [1],  коли вона готова до 

розвитку, не втратила оптимізм та віру в себе, ми калічимо цих людей. І нехай ці каліцтва не 

видимі неозброєним оком, але вони страшніші ніж фізичні. 

Нажаль неможливо вирішити цю проблему змінивши лише систему викладання у 

ВУЗах. Починати треба з молодшої школи. Акцент потрібно ставити не на кількість 

опрацьованого матеріалу,  а на якість.  За час молодшої школи діти не повинні бути 

перевантаженні різними завданнями, а тим більше перевірками. В молодшій школі 

обов’язково повинні бути домашні завдання, але їх виконання не повинно займати більше 

години. Інший час діти повинні витрачати на допомогу батькам та відпочинок. Вчитись діти 

повинні в школі. Школа, останнім часом, перетворилася на контролюючий заклад, який 

перевіряє, чому навчилися діти вдома, а це ненормально. Особливу увагу необхідно 

звернути на уроки фізкультури Адже нашій країні не потрібні чахлі вундеркінди з букетом 

хронічних захворювань. 

У старшій школі дитина повинна починати навчатися в тому напрямку, який їй 

найбільше до душі. Але програми затвердженні Міністерством освіти з кожного предмету в 

школах повинні співпадати. Відмінність спеціалізованої школи від загальноосвітньої має 

бути лише в глибині і деталізації вивчення профільних предметів. Головним завданням 

школи є забезпечення учнів міцною базою для подальшої освіти. Тоді, дозрівши до вибору 



професії, молода людина буде готова продовжити навчання в тій чи іншій галузі. Але не 

потрібно забувати і в старшій школі про спорт і трудове навчання. Причому ці уроки в 

шкільній програмі повинні займати стільки ж місця, як і теоретичні. В наш час шкільна 

програма побудована таким чином, що всі одинадцять років ми змушуємо дітей вчитися і 

при тому з такою інтенсивністю, що ні на що інше у них не залишається часу. А потім 

дивуємось, чому молодь не хоче працювати. Але ж ми самі її не привчили до фізичної праці 

і старанно робили так, щоб вона не мала на це час. 

Обирати професію людина повинна в свідомому віці. Залежно від цього вибору вона 

має зорієнтуватися, потрібно їй професійне училище чи вищий навчальний заклад. По-

справжньому опановувати обрану науку молодь повинна у вищих навчальних закладах. 

Вчитись серйозно потрібно конкретній спеціальності, а не «всьому на світі» і вчителями 

повинні бути високоосвічені професійні викладачі. Освіта у вищій школі повинна весь час 

переплітатися з практикою. ВУЗи повинні налагодити зв’язки з підприємствами, для яких 

вони готують спеціалістів. Студентам потрібно створити умови, щоб вони відчували 

доцільність кожної вивченої теми. Практика повинна бути не лише на останніх курсах, а й 

на протязі всього навчання.  Необхідно звернути увагу на матеріальну та технічну бази 

навчальних закладів, більшість з яких не оновлювалися з радянських часів. Програма має 

бути зорієнтована саме на професійну діяльність майбутнього фахівця. ВУЗи не повинні 

штампувати сірі маси дипломованих спеціалістів, які потім торгують на базарах та 

підмітають двори, в той час, як роботодавці серед цієї маси не можуть відшукати справжніх 

фахівців, які б змогли плідно працювати та розвивати відповідну галузь. Потрібно звернути 

увагу на необхідність допомоги при працевлаштуванні молодих спеціалістів. Більшість 

роботодавців,  крім диплому,  вимагають досвід роботи за спеціальністю,  тому молоді дуже 

важко реалізувати себе. Контроль за працевлаштуванням випускників повинен бути на 

державному рівні. Можливо, є сенс повернутися до направлень на працевлаштування після 

закінчення ВУЗу,  що допоможе молоді проявити себе,  а з іншого боку,  дасть змогу 

забезпечити галузі виробництва необхідними спеціалістами. Обов’язкове направлення після 

навчання зменшить кількість молодих людей, які не хочуть працювати за обраною 

спеціальністю.  

Очевидно, що сучасні проблеми вищої школи не можливо вирішити якось локально. 

Зміни,  які просто необхідні,  повинні відбуватися на загальнодержавному рівні та на пряму 

пов’язані не лише з шкільною освітою, але й з економікою країни. 
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