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ПІДПРИЄМСТВО ОПЛАТИТЬ
ВАШЕ НАВЧАННЯ
Стартує унікальна магістерська програма бізнес-освіти

Реформування вищої освіти відкриває нові
можливості співпраці закладів освіти з
роботодавцями. Саме про це наш кореспондент
розмовляє з професором Анатолієм ЗАДОЄЮ,
завідувачем кафедри міжнародних
економічних відносин та економічної теорії
Університету імені Альфреда Нобеля.
— Сьогодні вищу освіту досить часто критикують за її відірваність від реальних потреб ринку праці. Що реально
робиться, щоб подолати такий розрив?

— Хочу зазначити, що протягом усіх років свого існування (а цього року ми відзначаємо своє 25-річчя) Університет
орієнтувався на потреби реального бізнесу. Більше 15 років у
нас працює Громадська рада з оцінювання професійних компетенцій випускників, яка на 80 відсотків складається з роботодавців. Їхні побажання та вимоги завжди враховуються
при складанні навчальних планів та виборі форм проведення
і змісту навчання. Як наслідок, практично всі випускники знаходять роботу: за допомогою до центрів зайнятості звертається менше одного відсотка випускників. Однак з прийняттям
нового законодавства у сфері освіти значно розширилися
можливі форми співпраці університету та бізнесу. Маю на
увазі розробку та запровадження дуальної системи навчання.
— А в чому її особливості?

— Дуальна освіта передбачає фактичне поєднання отримання академічної освіти в університеті з навичками практичної роботи, які отримуються на підприємстві. Ми давно
шукали партнера для організації такого навчання. І от цього
року до нас звернулася компанія MetalExpert з пропозицією
підготувати для неї 20 магістрів за дуальною системою. Згідно з укладеною між Університетом імена Альфреда Нобеля та
компанією MetalExpert угодою слухачі цієї програми будуть у
першій половині дня навчатися в університеті, а у другій — стажуватися в компанії, отримуючи за це заробітну плату. Університет забезпечує отримання двох дипломів після закінчення
програми: диплома державного зразка зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та диплома Університету імені
Альфреда Нобеля з бізнес-освітньої програми «Міжнародні
комунікації», а компанія гарантує працевлаштування.
— Чим конкретно будуть займатися слухачі та випускники
цієї програми?
— Оскільки MetalExpert займається постачанням об’єктивної комерційної інформації про світові промисловi ринки, то й
завданням наших слухачів буде проведення відповідних аналітичних оглядів та підготовка їх до публікації. Це вимагає спеціальних знань та навичок, які студенти отримають, вивчаючи
такі дисципліни, як «Економічна журналістика», «Кон’юнктурний аналіз світових ринків», посилений курс англійської мови
тощо, а також виконуючи завдання під час стажування.
— Навчання за цією програмою платне?
— Так. Але слухачі оплачують лише 20 відсотків вартості
навчання, інші 80 сплачує компанія! І хочу звернути увагу на те, що за це компанія не вимагає жодних додаткових
зобов’язань від слухача. По завершенню програми він сам
може обирати, чи продовжувати працювати в компанії, чи
шукати інше місце роботи.

— А як потрапити на навчання за цією програмою? Вона
розрахована тільки на випускників бакалаврату вашого
університету?
— Ні. Це ще одна особливість програми. Для навчання
за цією програмою ми запрошуємо всіх бажаючих, які мають диплом бакалавра (магістра або спеціаліста) з будь-якої
спеціальності, пристойно володіють англійською мовою, а
головне, мають бажання працювати у сфері міжнародної
економічної аналітики.
— І які конкретні кроки потребуються від бажаючих навчатися за цією унікальною програмою?
— По-перше, якнайшвидше зареєструватися для складання
єдиного вступного іспиту з англійської мови, оскільки термін реєстрації закінчується на початку червня. Це — вимога нових правил
прийому до магістратури, яка починає діяти з цього року. За допомогою можна звернутися до приймальної комісії Університету імені
Альфреда Нобеля. По-друге, подати заяву на вступ до Університету
імені Альфреда Нобеля на навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та пройти вступні випробування. По-третє, пройти співбесіду з представниками компанії MetalExpert.
Саме ці кроки разом із наполегливістю й приведуть вас до професійного успіху…

Приймальна комісія працює
щоденно, крім суботи та неділі,
з 8.30 до 17.00
Телефонуйте: +38(0562) 31-20-40,
+38(050) 340-16-61, +38(098) 138-44-80
Завітайте: вул .Січеславська Набережна, 18, Дніпро, Україна
abit@duan.edu.ua

Ірина БОГДАНОВА.

Пам’ять

ВЕДИ ДО ПЕРЕМОГИ, ДАНЮ!
Харків. 22 лютого 2015 року. Мирна хода гідності на
честь вшанування пам’яті Небесної сотні рушає від
Палацу спорту, але пройти встигають лише сто метрів
– лунає вибух. Протипіхотна міна з радіокеруючим
пристроєм забирає життя чотирьох українців. Серед
них і юний 15-річний патріот Данило Дідік. Хлопець
йшов у голові колони, був дуже близько до епіцентру
вибуху, тож отримав тяжку черепно-мозкову
травму, наслідок — кома. Наступного дня, так і не
опритомнівши, Даня пішов у вічність... Кажуть, що
люди живі, доки жива пам’ять про них.

П

окров, місто на півдні Дніпропетровської області. 18 травня 2018 року
у дворі спортшколи зібрались юні
спортсмени, їхні тренери, батьки і просто небайдужі покровчани. Дитячий
сміх і яскраві голоси дзвенять з усіх боків, але чути ще один дзвін-перелив.
Шукаю очима, що ж то за звук такий,
наче сотні медалей бряжчать. Так і є! То
спортивні нагороди малих чемпіонів,
десятки медалей у кожного. Хто за-

биває м’яч, хто ділиться враженнями
про останній чемпіонат, юнацький гурт
настроює гітари, барабанщик вправляється з ритмами, вечірнє сонце відбивається у синьо-жовтих прапорах і
на все це з посмішкою дивиться Даня,
назавжди 15-річний Данило Дідік.
Дивиться з великих плакатів у повний
зріст, а біля фото настанова «Говори,
коли є що сказати».
Пам’ять про Даню у цій дитячо-
юнацькій спортивній школі Покрова
назавжди, бо тепер вона носить його
ім’я. «Ця школа носить ім’я спортсмена-активіста Данили Дідіка, який
виступав за цілісність та незалежність
України» — так написано на меморіальній дошці. Саме з цього приводу
і зібрав шкільний двір гостей. Це не
можна назвати урочистою лінійкою,
це, швидше, зустріч друзів і однодумців.
Даня був учасником фанатського
та патріотичного руху в Харкові, виступав на захист єдності та незалеж-

ності України. Від початку агресії Росії
з 2014 року брав участь в усіх акціях
за цілісність нашої держави. Так, 27
квітня 2014-го, у свій день народження, Даня пройшов у колоні разом
із п’ятьма тисячами вболівальників
ФК «Металіст» і «Дніпро» в ході «За
єдину Україну», яку провели на знак
примирення і єднання груп футбольних фанатів. А через чотири роки, 27
квітня 2018-го, міський голова Покрова Олександр Шаповал на сесії міської
ради виніс пропозицію надати ДЮСШ
ім’я Дані Дідіка. Рішення прийняли
одразу.
Відкривали меморіальну дошку
бронзові призери чемпіонату світу
зі спортивної акробатики, майстри
спорту, учасники збірної команди України Іван Хажанець і Микола Земляний. Та найголовнішими
гостями цього дня були батьки Дані
– Андрій та Анжела Дідіки, які приїхали з Харкова разом із друзями.
Для мами лунала пісня, про Даню

діти читали власні вірші, стримувати
сльози присутнім було важко.
Після урочистого відкриття відбувся футбольний матч імені Дані Дідіка.
А найголовніше, що в цьому всьому,
в кожній дії – від ідеї міського голови
до дитячих віршів про юного патріота
з Харкова — немає формальності. Все
робиться щиро, від серця.
Я спілкувалась з дітьми у дворі і кожен казав, що знає, хто такий Даня.
Старші відповідали, що треба любити
Україну, як Данило. Оце найголовніше.
Їх не змушували надівати нагороди,
міський голова не виголошував довгих промов, їм не роздавали чиїсь
чужі вірші. Все від серця. Просто якось
у Покров на запрошення місцевих активістів приїздив з Києва письменник
Руслан Горовий з презентацією своєї
книги «1001 ніч війни» і розповів, що
присвятив її Дані. З того все і почалось.
Хлопець займався плаванням, вільною боротьбою, дзюдо, самбо, грав
у дитячій футбольній команді харківського «Металіста». А тепер 657
спортсменів, серед яких юні волейболісти, гімнасти, дзюдоїсти, боксери
та футболісти з Покрова, розкажуть
світові своїми перемогами про українського юного патріота Данила.
Дві сусідні області, два різні міста,
одна Україна!
Тетяна ЗАПАРЯ.

