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Молодіжна політика

Студенти здобули
остаточну
перемогу
ОСС мають більше прав
Ось нарешті минули президентські
вибори. Для ОСС цей період відзначився значним втягуванням у політичні
баталії. Обидва кандидати намагалися схилити на свій бік якомога більше
молодих громадян. Обіцяли студентам – різне: підвищення стипендій,
боротьбу з корупцією, збільшення
бюджетних місць (Детально про обіцянки – mvarta.org.ua). Однак студентським лідерам, певно, дали додаткові
зобов’язання… Студентські організації, розписуючись за все студентство
України, або ж окремих ВНЗ публічно
чи негласно не просто підтримували,
а й агітували за певних кандидатів.
Хто дав їм таке право? Особисто для
мене це яскраве свідчення справжньої мети таких організацій – працювати не для студентів, а для задоволення власних інтересів та амбіцій.
Безперечно, студенти як найактивніше частина суспільства мають бути
активними і в політичному житті країни – оцінювати рішення, які приймаються в державі, та змінювати їх, якщо вони не влаштовують студентську
громаду. Однак для прямої агітації є
молодіжки партій, де сповна можна
реалізувати свої владні амбіції. Мета
ж діяльності громадянського суспільства і студ самоврядування зокрема
зовсім інша – ми працюємо для того,
щоб контролювати адміністрацію ВНЗ,
владу країни, а не для того, щоб самим стати владою.
Анастасія Сабова
Секретаріат ВСР
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Студентська наука

Студентство і наука…
Вони йдуть пліч-о-пліч чи жахаються одне від одного?
Вищі навчальні заклади втрачають свій науковий потенціал, а студенти не мають бажання займатися наукою. За даними Всеукраїнської студентської ради при МОНУ, рівень студентської науки в Україні є незадовільним. Згідно з останнім опитуванням, якість освіти на високому рівні відзначили 5% студентів, про середній
рівень сказали 45% опитаних. 50% вважають, що наразі рівень освіти в Україні – низький. На питання «Чи є
студентська наука в Україні?» респонденти відповіли, що студентська наука в Україні є – 10%. 60% опитаних вважають, що студентської науки в Україні немає. 30% не визначилися з відповіддю.
Студентська наука в українських
вишах перебуває у критичному стані. Відсутність фінансування, а також перспектив для подальшого
продовження професійної та наукової кар’єри в Україні відлякують студентів від наукової діяльності одразу ж на початку навчання.
Студентські наукові товариства,
об’єднання чи академії втратили
свою вагомість у вищих навчальних
закладах і більшість з них існують
лише формально. Як правило популяризацією наукової діяльності серед
студентів займається лише окремий
сектор у Студентській раді, що
здатен на однудві наукові конференції на рік. Тож
постає питання,
чому студенти не
цікавляться новими розробками,
не хочуть вносити
щось своє та нове
у розбудову власної держави.
На мою думку, де в чому
тут відіграє роль Болонська система
навчання. Справа в тому, що студентові фізично не вистачає часу на навчання, а тут ще й статтю пропону-

ють написати…Правда, може ще і від
викладачів це залежить, не завжди він
може зацікавити студента у написання
тієї чи іншої статті. Тим більше , з свого досвіду скажу, що 6 балів за наукову статтю, з якою ти виступив на конференції, та брав участь в організації
цієї ж конференції, це трохи замало.
Для порівняння, реферат з цього ж
предмету (самі знаєте звідки скачаний) оцінюють вже в 10 балів! Трохи
несправедливо, правда?
Якщо ж говорити про студентські
об'єднання, то їхніми учасниками, як
правило є мало чим зацікавлені делегати від факультетів, яких треба ще
«змусити» прийти на засідання.
Насамперед у студентів немає ніякого стимулу
займатися наукою, оцінки
низькі, часу займає багато, та і всі ці здобутки у
майбутньому тобі мало
чим допоможуть. От і маємо такий результат.
Ольга Бречко,
Голова Студентського
наукового товариства
Полтавського національного педагогічного університету
ім. Короленка

Депутати призначили 17 щомісячних стипендій молодим вченим
Верховна Рада призначила 17 щомісячних іменних стипендій по 2 тисячі гривень
для найбільш талановитих молодих вчених в 2010 році
Щомісячні стипендії отримають 2 професори, 4 доценти, 1 завідувач кафедри, 1
докторант, 6 старших і 2 провідних наукових співробітника і директор різних вищих
навчальних і наукових установ.
Іменні стипендії Верховної Ради призначаються найталановитішим вченим віком
до 35 років, які успішно захистили докторську дисертацію або підготували матеріали докторської дисертації, які взяті до розгляду спеціалізованою вченою радою
для захисту дисертацій.
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ТОЧКА ЗОРУ

В'ячеслав Савран,
Голова Союзу НТСА Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Кажучи про стан студентської
української науки, можна виділити
дві основні проблеми. Перша фінансування. Друга - відсутність
мотивації студентів займатися
науковими дослідженнями. І якщо
перша проблема поступово вирішується, запроваджуються гранти
та стипендії для обдарованої молоді, як за державні кошти, так і за
кошти приватних компаній (в тому
числі і закордонних). То друга проблема більш глобальна, оскільки у
майбутньому ми зіткнемося з проблемою, яка буде полягати у тому,
що у нас буде відсутнє наступне
покоління науковців і ми остаточно
залишимося країною, яка буде
сировинним придатком, а не рівноправним гравцем на міжнародній
арені. Тому єднаймося, кохаймося
і займаймося наукою! Все залежить від нас з вами.

Новини

Президент підписав закон щодо студсамоврядування
4 лютого Президент
України Віктор Ющенко
підписав Закон України
№1798-VI «Про внесення
змін до Закону України
«Про вищу освіту» щодо
питань студентського
самоврядування», прийнятий парламентом 19 січня
2010 року.
Згідно з змінами, студенти
отримали:
1. Участь у вчених радах
та органах громадського
самоврядування ВНЗ не
менше 10 %
2. За погодженням з Органами студентського самоврядування відбуватиметься:
• відрахування осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі, та їх
поновлення на навчання;

• переведення студента,
курсанта, аспіранта, які
навчаються у вищому навчальному закладі, за державним замовленням, на
навчання за контрактом за
рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб;
• переведення осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних
осіб на навчання за державним замовленням;
• призначення заступника
декана, проректора, які
відповідають за роботу зі
студентами;
• поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток
і виселення з гуртожитку;
• затвердження рішень з

питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
3. Фінансовою основою
студентського самоврядування є кошти, визначені
Вченою радою вищого
навчального закладу, у
розмірі не менше 0,5 %
коштів спеціального фонду
відповідного вищого навчального закладу. Кошти
органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не
менше як 30 % коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності
осіб, які навчаються у відповідному вищому навчальному закладі.

Президент України Віктор Ющенко
підписав зміни до ЗУ "Про вищу
освіту" щодо питань студентського
самоврядування

У студентів стало
більше прав

Шість українських вишів отримали автономію
Уряд надав статус самоврядного (автономного)
дослідницького національного університету шести
українським ВНЗ.
Про це ідеться у постанові
Кабінету Міністрів України
№76 від 3 лютого 2010
року.
Статус дослідницького університету отримали Національний технічний універ-

ситет України "КПІ", Національний університет біоресурсів і природокористування, Національний технічний університет
"Харківський політехнічний
інститут", Харківський національний університет ім.
Каразіна, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національний авіа-

ційний університет.
Як зазначається у постанові протягом 2011-2012 років повинно бути забезпечено підвищення у два
рази оплати праці наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників
зазначених університетів
шляхом встановлення подвійних посадових окладів
і ставок заробітної плати, у

тому числі погодинної.
Також, Уряд підтримав
пропозицію МОН щодо
надання університетам
права поетапно починаючи
з 2011 року самостійно
встановлювати нормативи
співвідношення чисельності студентів до штатних
посад науковопедагогічних працівників,
але не менш як 5 до 1.

Студентські організації розпочинають кампанію підтримки ЗНО
5 лютого 2010р. У пресцентрі "Укрінформ" було
презентовано Громадянську кампанію «За освічену Україну: вступ без хабаря!», учасником якої
стала Всеукраїнська студентська рада при МОН.
Ініціювання кампанії стало
результатом ігнорування
В.Януковичем і
Ю.Тимошенко звернення
до них молоді щодо подальшої долі зовнішнього
тестування (ЗНО).
За словами учасників бри-
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фінгу, незалежно від результатів виборів, постає
загроза знищення зовнішнього незалежного оцінювання — однієї з найкращих реформ системи освіти останніх років, яка має
підтримку близько 80%
населення. Натомість,
можливе повернення до
дискредитованої системи
іспитів.
Наступним кроком учасників ініціативи стане проведення масштабної інформаційної кампанії серед

населення України щодо
необхідності подальшого
впровадження ЗНО та тиск
на органи влади з метою
остаточного закріплення
зовнішнього тестування на
законодавчому рівні.
Співкоординатори Громадянської кампанії «За освіМолодіжні та студентські організації
чену Україну: вступ без
хабаря!» також виступили УКраїни обєдналися, аби захистити
із закликом до абітурієнтів, демократичну реформу освіти
вчителів шкіл, батьківських
комітетів не залишатись
осторонь та залучатися до
діяльності цієї громадської
ініціативи.

Студентська політика

Дмитро Кулібаба:
“Ефективна робота студентських інституцій сприятиме
формуванню у студентів активної громадської позиції”
Україна йде шляхом освітніх реформ. Система вітчизняної освіти поступово наближається до європейських
стандартів: запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, нещодавно нарешті прийнято закон, що розширив права студентського самоврядування. Однак кожен крок дається бійцям студентського фронту з великими зусиллями. Про те, що відбувається на полі бою, нам розповів радник Міністра освіти і науки України
Дмитро Кулібаба.
Пане Дмитре, серед студентів активно поширюється інформація, що в
МОН не вистачає коштів
для забезпечення повної
виплати стипендій. І начебто є неофіційна вказівка університетам зменшити видатки на стипендії, тому багатьох студентів «ріжуть» під час сесії.
Як в МОН відповідають
на такі закиди? Наскільки
сьогодні профінансований
стипендіальний
фонд ВНЗ?

ходять
МОН.

Знаєте,у нас не вистачило
б і 24 години на добу реагувати на усі такого роду
закиди. Про невиплати
стипендій ми чуємо з червня місяця і, незважаючи на
це, студенти cправно отримують гроші. На мою думку, чутки про нашу причетність до заниження оцінок
студентам – це результат
здійснених міністерством
перевірок у ВНЗ. Погодьтесь, коли задекларована
навчальним закладом 100%-ва успішність студентів
з окремих дисциплін під
час перевірки підтверджується на відсотків 15-20,
з’являється привід замислитись над якістю процесу
викладання та контролю
знань у такому університеті. Щодо спроб необґрунтованого заниження оцінок
студентам – ми намагаємось діяти на випередження: перед сесією звернулись листом до керівництва ВНЗ про недопущення
необ’єктивності в оцінюванні, активно реагуємо на
відповідні сигнали, що над-

Наприкінці січня парламентом був прийнятий
закон №1280 щодо студентського самоврядування, яким зокрема передбачається
виділення
0,5% від спеціального
фонду ВНЗ на діяльність
ОСС? Як формується цей
спеціальний фонд? І чи
вже узгоджено механізм
як саме самоврядні організації
отримуватимуть
кошти?

4

на

гарячу

лінію

Наразі у МОН працює
«гаряча лінія» щодо зимової сесії. Які результати роботи, на що частіше
скаржаться студенти?
Найбільше
телефонують
студенти, які бажають потрапити з «контракту» на
«бюджет». Звісно, вистачало дзвінків щодо зловживань під час сесії – на це
ми активно реагуємо.

Плата студентів за навчання складає в окремих ВНЗ
більше 90% доходів спеціального фонду, в середньому ж - до 80%. Іншу

вання, то слід
зауважити,
що процедура
узгоджується.
Вірогідніше за
все, студенти
тільки з наступного
року
зможуть сповна скористатись
своєю
фінансовою
самостійністю, коли в
бюджетах
ВНЗ
будуть
передбачені
відповідні
піввідсоткові
витрати.
До
того ж про
готівку та перерахування
коштів на рахунки громадських організацій
поки
мова не йде. Гроші на фінансування заходів та функціонування ОСС перераховуватимуться ВНЗ безготівково виконавцям послуг.
Яка ситуація із зовнішнім
незалежним
оцінюванням цього року, адже

Cтуденти тільки з наступного року зможуть сповна скористатись своєю
фінансовою самостійністю
частину університет отримує з господарської, наукової діяльності та як плату
орендарів. Щодо фінансування діяльності органів
студентського самовряду-

нещодавно ВР відмовилася узаконити ЗНО, не
підтримавши законопроект №4241?
У 2010 році, які у минулий

рік, зовнішнє незалежне
оцінювання буде проведене у встановлені строки та
за затвердженими процедурами, що передбачено
відповідними постановами
Кабінету Міністрів України
та наказами МОН України.
Розраховую, що у зареєстрованого 21 січня 2010
року депутатом Кириленком нового законопроекту
щодо ЗНО буде краща доля. Факт прийняття вищезазначених змін до Закону
«Про вищу освіту» припинить політичні інтриги навколо ЗНО, яке цілком виправдано заслужило довіру
у громадськості, особливо
у абітурієнтів та їх батьків.

Студентська політика
ність у студентів
дієвих
механізмів
захисту своїх прав
викликають
певну
апатію та зневіру.
Розраховую,
що
додаткові можливості для студентського самоврядування,
які передбачені у
новелах
Закону
України «Про вищу
освіту»
зроблять
студентів більш обов’язковими, вимогливими та відповідальними, передусім
за власну долю.

У грудні МОН оприлюднило свої пропозиції до
нових правил навчання у магістратурі, якими,
зокрема,
пропонується
запровадження ЗНО після бакалаврату та тест з
англійської мови. Чи будуть діяти ці норми вже
цього року?
Так, ми завершуємо отримання пропозицій від зацікавлених сторін і у близькій
перспективі запропонуємо
узгоджений варіант. На
жаль, станом на сьогодні
пропозицій від студентських організацій ще не надходило, а саме думка студентства нам була б дуже
корисною у роботі.
Студентів часто звинувачують у безініціативності
та байдужості до захисту
власних прав. Як Ви можете
охарактеризувати
сучасне студентське громадянське суспільство?
Зараз студенти більше за
все турбуються захистом
своїх економічних прав.
Згадані проблеми студентського середовища то відлуння проявів занизької
політичної культури та малоефективних NGO, що
притаманно усьому українському суспільству. Відсут-
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На мою думку, розбудова партнерських стосунків між
керівництвом навчальних закладів та студентським самоврядуванням,
делегування
студентам
частини повноважень сприятиме
професіоналізації
студентських структур та
викличе додаткове зацікавлення до участі у громадських структурах. Розширення та більш ефективна
робота
представницьких
студентських
інституцій
сприятиме формуванню у
студентів активної громадської позиції.
Пане Дмитре, як Ви оцінюєте співпрацю Міністерства зі студентами?
Наскільки МОН радиться
зі студентською громадою?

Міністерство 2 роки тому
задекларувало дотримання
державно-громадських
принципів функціонування
галузі. На практиці це дозволило досить широко
залучати студентів до обговорення багатьох нормативно-правових актів, що
стосуються вищої школи як
на сайті відомства, так і під
час систематичних круглих
столів. Політика Міністерства стає все прозорішою, а
студент все частіше сприймається як партнер у виробленні управлінських рішень галузі. Від себе порадив би молодіжним організаціям, які представляють
інтереси студентів бути
більш солідарними і послідовними у лобіюванні студентських інтересів. Захоплення популярними темами, що набувають широкого розголосу, приносячи
учасникам дискусій швидку
славу – часто відволікають
увагу від вирішення нагальних студентських питань
- як то контроль якості освітніх послуг, розробка модерної нормативної бази,
розвиток академічної мобільності та інше.
Зараз Ви є радником міністра Вакарчука, однак
працювали на цій посаді
ще з часів Станіслава
Ніколаєнка. У чому секрет успіху?
Знаєте через пізнання себе

людина приходить до спорідненої праці. Наш співвітчизник і великий гуманіст
Г.Сковорода саме з цими
поняттями поєднував успішну реалізацію людини в
соціумі. Я намагаюсь усе
робити з любов’ю, результат моєї праці задовольняє
керівництво – у цьому весь
секрет успіху. Окремо хотілося б подякувати опонентам, які спонукають до постійного самовдосконалення
та динаміки у роботі. Важливим вважаю те, що за 10
останніх років я пройшов
усі щаблі в студентському
самоврядуванні: від старости групи до керівника всеукраїнських проектів. Досвід та друзі зі студентської
«тусовки» дозволяють постійно тримати руку на пульсі подій та забезпечувати
злагоджену позицію міністерства у студентських
питаннях.
Чи вистачає часу на відпочинок? Як саме відпочиваєте?
Так, вистачає. Переконаний, якщо економити на
спорті та відпочинку – одразу знижуються результати в роботі, падає життєвий
тонус. Тому постійно займаюсь футболом, взимку
катаюсь на лижах та подорожую на авто по загубленим куточкам Батьківщини.
Додає наснаги громадська
робота, отримаю велике
задоволення від спілкування з земляками, керуючи
молодіжним крилом вінницького земляцтва у Києві.
Дякую за приємну розмову.

Розмовляла
Анастасія Сабова

Новини з областей

Школу студентського самоврядування проведуть на Закарпатті
Студентська рада Закарпатської області при управлінні освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації і Комісія
Колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України з розвитку студентського самоврядування проводять серію шкіл студентського самоврядування для
студентських активістів
області.

У програмі шкіл:
- можливості Закону 1280
(зміни до ЗУ "Про вищу
освіту") для розвитку студентського самоврядування;
- програма стажування для
лідерів студентського самоврядування у інших студентських радах;
- тренінги з лідерства та
розвитку особистості;
- тренінги зі здорового спо-

собу життя;
- студентські ЗМІ;
- ораторське мистецтво;
- написання грантів і проектів та ін.
Перша школа пройде для
студентських рад Ужгородського навчального центру
КНТЕУ та Природничогуманітарного коледжу
ЗакДУ 13 лютого в Ужго-

родському навчальному
центрі.
Ми відкриті до співпраці.
Денис Ман,
Голова студентської ради
Закарпатської області,
Член Колегії ВСР
при МОНУ
man.knteu@gmail.com

13 лютого відбудуться «Ігри влади» у Києві
13 лютого 2010 року Спілка молодих політологів
України спільно з ГО
"Молодь до влади" проведе
гру-тренінг «Ігри влади:
моделювання державотворення»
Під час гри відбувається
моделювання віртуальної
держави, в якій стикаються

інтереси різних груп населення, виникають кризи,
трапляються щасливі випадки тощо. Це дозволяє
учасникам на собі відчути
всі процеси, які проходять
в середині держави, з різних точок зору – політика,
підприємця, громадського
діяча. Фінальна доля цієї
країни залежить саме від

гравців. Тому важливою є
активна позиція кожного.
Для участі у тренінгу, необхідно заповнити анкету та
надіслати її на адресу:
makarova@politua.info до
11 лютого. Організатори
залишають за собою право
конкурсного відбору учасників. Про результати відбору, а також про місце

проведення заходу кожного з учасників буде повідомлено 11-12 лютого.
Участь у тренінгу є безкоштовною. Вартість проїзду
до м. Київ та інші витрати,
пов'язані з перебуванням у
місті, для учасників з-за
меж Києва організатори не
відшкодовують.

Конкурс міні-грантів “Студентська ініціатива" у Тернополі
Конкурс міні-грантів
„Студентська ініціатива”
проводиться тернопільською міською молодіжною
громадською організацією
“Німецька молодь” в рамках проекту dopomoha.org
Мета конкурсу: активізація
та підтримка громадських
ініціатив, направлених на
підтримку сталого розвитку студентського самоврядування Тернополя і області.
Пріоритети надаватимуться проектам, які спрямовані на:
- розвиток студентського
самоврядування в області;
- посилення ролі органів
студентського самоврядування та їх впливу на жит-

6

тя громади.
Напрямки проектів:
- Освіта та наука,
- Спорт та здоровий спосіб
життя,
- Посилення партнерства
між ОСС та міжсекторальної співпраці,
- Розвиток студентських
ЗМІ,
- Екологія та довкілля,
- Європейська інтеграція
та міжнародна співпраця,
- Захист прав студентів,
- Мистецтво та культура.
Вітаються проекти, реалізація яких передбачається
у співробітництві з однією
або більше організаціями,
а також із засобами масо-

вої інформації, бізнесом та
органами влади або місцевого самоврядування.
До конкурсу запрошуються:
- органи студентського
самоврядування;
- громадські організації;
- ініціативні групи (не менше трьох громадян).
Останній термін подання
проектних заявок на конкурс – 6 березня 2010 року
до 17:00 на адресу studini2010@gmail.com.
Відбір проектів
Грантовою комісією будуть
відібрані 3 проектипереможці. Також буде
враховане голосування за

проекти на сайті
www.dopomoha.org.
Оголошення результатів
конкурсу
- до 20 березня 2010 року.
Строк реалізації проекту
- проекти повинні бути
завершеними до 10 листопада 2010 року включно.
Фінансування проекту
- Сума грантової підтримки
може скласти до 1 000 грн.
- Не менше 20 % від загальної вартості проекту має
бути власним (фінансовим
або не фінансовим) внеском від заявника або з
інших джерел.
Максим Черкашин

Свято

В очікуванні Дня Святого Валентина
Напередодні Дня Святого
Валентина долі багатьох
закоханих і одиноких сердець завмирають в очікуванні Дня всіх закоханих.
Студенти найбільше шанують це свято та намагаються створити особливу атмосферу його святкування.
Які ж традиції святкування
склались на Україні?
День
усіх
закоханих в Україні відзначається
порівняно недавно та
й для молоді характерним
є створення чогось неймовірного і неповторного,
отож важко пригадати хоч
якісь національні традиції.
Зазвичай День Святого
Валентина асоціюється з
подарунками, якщо листівка, то обов'язково —
Валентинка, якщо шоколад, то у формі серця, якщо квіти, то червоні троянди, якщо вечеря, то тільки
зі свічками…
Останнім часом лунає багато закликів і пропозицій
про перетворення цього
Дня кохання на грандіозні
святкування.
Наприклад,
минулого року у Вінниці та
Львові курсували «Трамваї
закоханих»,в якому проводились різноманітні конкурси для закоханих та лунали
романтичні пісні, в Запоріжжі – автобус для закоханих.

Студенти КУП НАН України
вивісили на стелі та стінах
надувні кульки з іменами
студентів у вигляді сердець. Натомість, студенти
економічного факультету
ЛНУ ім. І.Франка проводили акцію «Не бійся говорити про кохання…», під час
якої кожен охочий міг висловити власні думки та
почуття на великій стінівці,
а також 15 лютого у стінах
економічного факультету
відбулася «гра кохання з
першого погляду».
Цього ж року у Львові відбудеться благодійний концерт «Музика в теплих то-

нах, приурочена до Дня
святого
Валентина»
у
Львівській філармонії, а
також у Львівському будинку вчених - «Бал Святого
Валентина». В Ужгороді
проводитиметься конкурс
на найоригінальнішу композицію з повітряних кульок „Серця Закоханих”, у
Києві - Маскарадний бал
«Карнавалія-2010».
Напередодні Дня Святого
Валентина було створено
благодійний інтернетаукціон «Купи
людину»,
який покликаний допомогти
не тільки самотнім серцям,
а також дітям, хворим на
рак.
Для студентства День усіх
закоханих є не тільки можливістю добре розважатись, отримати подарунки,
але також шансом знайти
свою другу половинку, яка
розділить з нею все життя.

Романтична легенда
Християнського проповідника Валентина посадили в римську в'язницю
за віру і невдовзі засудили до страти. Сидячи під
вартою, Валентин закохався у сліпу дівчину,
дочку в'язничного наглядача. Користуючись своїми медичними знаннями, він зцілив її від сліпоти.
У ніч перед стратою (ніч
проти 14 лютого) Валентин прислав їй зворушливий лист, який підписав «Твій Валентин».
У пам'ять про це тепер у
День Святого Валентина
заведено дарувати одне
одному «валентинки» у
вигляді сердечок, з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця.

Ольга Терефенко

День Святого Валентина у різних країнах світу
Італія. У південній країні це свято називають «солодким» днем. Тому основними
подарунками є різні цукерки, печиво, шоколад.
США. Тут прийнято вітати не тільки тих, до кого є романтичні почуття, а й усіх, кого
люблять – матусь, тат, бабусь, дідусів та всіх друзів.
Англія. У країні туману та дощів з Днем Святого Валентина прийнято вітати навіть
домашніх улюбленців – котів, песиків, папуг. Найпопулярнішими подарунком для
коханої людини є відомий у всьому світу ведмедик Тедді.
Нідерланди. У цей день жінка сама може запропонувати чоловіку одруження. Якщо він відмовить, то обов’язково має подарувати їй сукню.
Японія. Японці перетворили День святого Валентина в своєрідне 8 березня, тільки
для чоловіків ... У цей день вітання та подарунки отримують тільки чоловіки. Місяцем пізніше в Японії настає Білий день, в якому ролі міняються, і подарунки отримують тільки представниці прекрасної статі.
Ямайка. На День усіх закоханих сюди краще їхати тим, хто не дуже боязкий і сором'язливий. Справа в тому, що на одному з місцевих курортів є традиція влаштовувати на день закоханих «голі весілля» - з усіх весільних атрибутів на нареченому і
нареченій присутні тільки обручки.
Саудівська Аравія. Тут святкувати день святого Валентина офіційно заборонено,
а тих, хто не слухається карають великими штрафами. У цей день навіть квіткарям
заборонено продавати червоні троянди.
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Анонси освіти і науки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
запрошують Вас взяти участь у
VIІІ Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська весна 2010»
Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку
Шановні колеги!
Організаційний комітет 8-ї міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська Весна – 2010» запрошує Вас взяти участь у цьому заході, що проходитиме з 22 по 26 березня 2010
року в місті Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція включатиме не
лише наукову, а й змістовну культурну програму, зокрема вітальний прийом, екскурсії містом та яскраві вечірки.
Технічні деталі
* Кінцева дата реєстрації для участі у конференції 28.02.2010 року.
* Усі заявки на участь будуть опрацьовані програмним комітетом конференції. Авторам робіт, що успішно пройшли
рецензування, будуть розіслані запрошення на конференцію.
* Кінцева дата подачі тез учасників конференції 05.03.2010 року.
* Засідання будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється не більше 20-ти хвилин.
* Будуть організовані круглі столи, на яких буде можливість додатково обговорити доповіді, що викликали найбільший
інтерес.
* Для реєстрації необхідно заповнити форму у розділі «Реєстрація» на веб-сайті конференції. Дану форму (додаток)
можна заповнити безпосередньо та відіслати її на нашу електронну адресу E-mail: ShV@univ.kiev.ua
* Організаційний внесок для учасників з України складає 120 гривень, для закордонних учасників – 25 євро (можливі
зміни, слідкуйте за інформацією на веб-сайті).
* На час конференції іногороднім учасникам буде надано житло. Орієнтована вартість 120 гривень за добу
(сплачується окремо від оргвнеску).
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська
Більш детальна інформація знаходиться на веб-сайті конференції: http://shv.univ.kiev.ua
E-mail для загальних питань: ShV@univ.kiev.ua

