
РОЗВИТОК вищої освіти
В СЛАВУТИЧІ

Славутицька філія Національного 
технічного університету України “Київсь
кий політехнічний інститут" була відкри
та у 2001 році на виконання доручення 
Президента України. Головна мета щодо 
відкриття філії у місті Славутичі полягає 
у сприянні вирішенню проблем з підго
товки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації населення міста Славути
ча, що виникатимуть у зв’язку із закрит
тям Чорнобильської АЕС. У 2001 році 
була ліцензована спеціальність “Інфор
маційні управляючі системи та техно- 
логії" з напряму “Комп’ютерні науки”, на 
заочній та денній формах навчання.

З вересня цього року планується 
відкриття нової спеціальності “Фізична 
реабілітація”. Відкриття такої спеціаль
ності на базі Славутицької філії НТУУ 
“КПГ зумовлено велінням часу в умо
вах загострення проблеми оздоровлен
ня населення України, а особливо меш- 
канців Славутицького регіону.

Відомо, що Славутич є неординарним 
містом, історія якого дуже тісно пов’яза
на з аварією на Чорнобильській атомній 
станції. Звісно, що її наслідки ще довго 
будуть впливати на долі мешканців міста 
яку фізичному, так і психологічному відно
шенні. В таких умовах засоби фізичного 
виховання та спорту стають одним із най
важливіших напрямків підвищення рівня 
здоров’я і працездатності людей. Особ
ливого значення у вирішенні цієї задачі 
набуває кваліфіковане застосування за
собів і методів фізичної реабілітації оз
доровчої та лікувальної дії. Поєднання 
медико-біологічних і дидактичних знань 
дає змогу фахівцям з фізичної реабілі
тації складати та запроваджувати оздо
ровчі і профілактичні програми в заняття 
з реабілітації для осіб, що постраждали 
внаслідок дії факторів, пов’язаних з ава
рією на Чорнобильській АЕС, що пере
несли захворювання, мають граничний 
стан здоров’я, після фізичних та психіч
них перевантажень, травм тощо.

Зважаючи на те, що Славутич розта
шований на території, яка підлягає поси
леному радіологічному контролю, при його 
будівництві було передбачено розгалуже
ну інфраструктуру для фізичної реабілі
тації та занять спортом для працівників 
Чорнобильської АЕС та юних жителів 
міста. Місто має розвинений комплекс 
спортивних споруд, серед яких: фізкуль
турно-оздоровчі комплекси загальною 
площею понад 3600 м2, три басейни, за
гальноміський стадіон, спорткомплекс 
“Олімпієць”, яхт-клуб. Згідно з розпоряд -  
женням Київської обласної держадмініст
рації № 256 від 07.05.2003 р. “Про утво
рення Київського обласного центру фізич
ного здоров’я населення “Спорт для всіх”, 
такий Центр створюється у Славутичі. Для 
нормального його функціонування є всі не
обхідні умови. Але кадровий склад пови
нен мати спеціальну підготовку, має пост
ійно підвищувати свою кваліфікацію та 
оновлюватись. Саме з цією метою і відкри
вається новий напрямок підготовки спец
іалістів з фізичної реабілітації на базі Сла
вутицької філії НТУУ “КПІ”.

За час навчання майбутні фахівці 
одержать усебічні знання і навички, які

потрібні сучасному реабілітологу. Така 
підготовка забезпечується вивченням 
широкого комплексу професійно-орієнто- 
ваних дисциплін, що дозволить студентам 
претендувати на відповідні посади в ме
дичних закладах, центрах реабілітації, са
наторіях, фізкультурно-оздоровчих цент
рах, у складі медико-біологічного забезпе- 
чення і ком плексних наукових груп 
спортивних команд. Вивчення циклу тео
ретичних та спортивно-педагогічних дис
циплін дає можливість випускникам отри
мати також кваліфікацію викладача фізич
ного виховання та займати відповідні по
сади в середніх та вищих закладах осві
ти. Випускники спеціальності “Фізична ре
абілітація” мають реальні шанси для пра
цевлаштування по спеціальності в інших 
галузях народного господарства.

Крім Київського політехнічного інститу
ту в Україні підготовка такого профілю 
фахівців здійснюється у Київському та 
Львівському університетах фізичної куль
тури, Сімферопольському, Запорізькому 
та Волинському державних університетах 
та Слов’янському педагогічному інституті.

Необхідно зазначити, що у цих на
вчальних закладах п ідготовка спец 
іалістів спрямована на вдосконалення 
тільки  методичних п ідход ів у галузі 
ф ізичної реабілітації. На відміну від них 
у Славутицькій філії НТУУ “КПІ” пропо
нується зробити акцент на вивчення за
собів фізичної реабілітації людей, які 
зазнали впливу іонізуючого випроміню
вання, інших факторів 30-кілометрової 
зони відчуження та пов’язаного з цим 
значного психоемоційного стресу.

Як продовження наукових досліджень 
впливу техногенних катастроф на різні сфе
ри життя і важлива складова організаційно- 
економічного механізму соціальної політи
ки планується відкриття в Славутичі Реабі
літаційного медичного центру із залученням 
Українського національного центру радіац
ійної медицини. Це дасть змогу проводити 
дослідження у сфері радіаційної медицини 
і вивчення наслідків впливу на стан здоро
в’я населення, яке проживає і працює в заб
руднених регіонах. Для ефективної роботи 
цього Центру необхідне відповідне кадрове 
забезпечення, отримати яке планується за 
допомогою Славутицької філії НТУУ “КПІ”.

Згідно із розробленим та затвердже
ним на засіданні виконкому міста Славу
тича планом розвитку на період 2004 —  
2008 років передбачені заходи щодо підви
щення якості освіти, відновлення форм 
організації навчально-виховного процесу, 
збільшення числа студентів і слухачів, роз
ширення матеріально-технічної бази, роз
витку науково-технічної діяльності. З ура
хуванням того фактору, що філія територ
іально віддалена від базового ВНЗ ведеть
ся робота щодо впровадження дистанц
ійної форми навчання.

Використовуючи інф раструктуру 
міста, студенти мають можливість без
коштовно користуватися послугами 
міських ФОКів (фізкультурно-оздоров
чих комплексів), басейну “Лазурний”, 
міського стадіону, спеціалізованої ме- 
дико-санітарної частини та міської пол
іклініки. Також студенти користуються 
послугами міського бібліотечно-інфор
маційного центру. Для проведення ви
ховних заходів філія має можливість 
використовувати зали кіноконцертно
го комплексу, культурно-інформаційно
го центру ЧАЕС.

Навчальний процес та виховна ро
бота зі студентами у філії організова
на на найвищ ому сучасному рівні. 
Створено студентський орган само
врядування -  студентський парламент, 
який у своїй діяльності намагається 
вирішувати питання щодо поліпшення 
умов навчання та дозвілля студентів. 
О рганізовано роботу студентського 
клубу КВК (до речі, призера обласного 
конкурсу), театральної студії, працює 
редакційна колегія літературно-інфор
маційної газети “Студентський вісник”. 
Студенти філії беруть активну участь 
у міських спортивних змаганнях.

Абітурієнтам, які ще не визначилися 
з майбутньою спеціальністю, є над чим 
замислитись, адже рівень освіти зале
жить не від того, де розташований на
вчальний заклад, а від того, який науко
во-педагогічний колектив у ньому працює 
і як він відноситься до своєї роботи. А 
професіоналізм педагогічного колективу 
Славутицького навчального центру вищої 
освіти не викликає ніяких сумнівів.

Олена ТОЛКАЧ


