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Шановні активісти студентського 
самоврядування!  

Всеукраїнська студентська рада вирішила 
продовжити традицію виборів в Україні… 
По-перше, на початку лютого Секретаріат 
затвердив нових координаторів в областях. 
Їх перелік можна знайти на нашому сайті 
vsr-mon.org.ua – до цих людей можна зве-
ртатися у будь-який момент, як і до Секре-
таріату ВСР. Щиро сподіваюся, що з новою 
командою ми зможемо ефективніше вирі-
шувати ті студентські проблеми, які є в регі-
онах. Для нас дуже важливо, аби ідеї сту-
дентів з усіх областей доходили до Секре-
таріату та реалізовувалися; аби студенти 
не просто обговорювали власні проблеми 
після пар у гуртожитках, а зверталися за 
допомогою до студентських об’єднань і 
вирішували проблемні питання. Для нас 
головним є бути корисними для кожного 
конкретного студента.  Адже кожного дня 
студент стикається з різними проблемами: 
заниженням оцінок через брак фінансуван-
ня на стипендії, безпідставним підвищення 
плати за гуртожиток, «добровільною» купів-
лею літератури за авторством викладача, 
необґрунтованим зростанням контактного 
навчання, невідповідністю підготовки у виші 
до вимог роботодавця тощо. І для того, аби 
допомагати студенту боротися з такими 
труднощами, й існують об’єднання ОСС. 
Наразі вирішення цих проблем є пріоритет-
ними завданнями ВСР. 

Аби успішно виконувати поставлені завдан-
ня, протягом лютого-березня будуть обрані 
нові члени Колегії ВСР. На жаль, через 
фінансово-економічну ситуацію ми не в 
змозі провести Конференцію ВСР, тому 
вибори відбуватимуться безпосередньо в 
областях через регіональні збори. Переко-
нана, що до роботи ВСР долучаться актив-
ні та цілеспрямовані студенти.  Хочу вкотре 
наголосити, що Секретаріат ВСР відкритий 
до Ваших зауважень, ідей та пропозицій – 
звертайтеся!  

 
Наталія Якуніна  

Керівник Секретаріату ВСР  
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Дозвіл на відкриття програм МІГО надає 
Міністерство освіти і науки. Таке право 
отримають лише університети, що відпові-
дають вимогам участі в експерименті та 
подадуть його програму. 
Перше травня - останній 
день подання до МОН 
заявок на запровадження 
МІГО. 
 
Для зарахування на про-
грами МІГО студенти по-
винні подати відповідну 
заяву до приймальної 
комісії вищого навчально-
го закладу до 10 вересня. 
Право на навчання мають 
студенти, що мають сере-

дній бал успішності не нижче 4,0. Тер-
мін навчання за програмами МІГО ста-
новить 3 роки (180 кредитів ECTS). 
 
Студенти, які виконали навчальний 

план та успішно склали 
державну атестацію на 
програмах МІГО, отри-
мують диплом держав-
ного зразка про вищу 
освіту освітньо-
кваліфікаційного рівня 
бакалавра. У додатку 
до диплома зазначаєть-
ся, що освіта здобута за 
програмою МІГО. 

Дві освіти одночасно: кількість чи якість? 
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Новації від МОН 

ТОЧКА ЗОРУ 

Студенти першого та другого курсів зможуть крім основної вищої освіти навчатися на "бакалавра" з культур-
них, гуманітарних чи соціально-політичних наук.  Наказ №108 про затвердження Примірного положення про 
міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту (МІГО) підписав міністр освіти і науки І.Вакарчук.  

Одночасні дві вищі 
освіти розширюють 
можливості на ринку 
праці – Кулібаба 

 
Бажання студентів навча-
тися у двох вузах одноча-
сно цілком виправдане і 
відповідає європейським 
принципам освіти. Про це 
сказав радник Міністра 
освіти і науки України 
Дмитро Кулібаба. 
 
«Дозвіл на отримання 
двох вищих освіт — це 
зручно, доречно і відпові-
дає ситуації в країні, – 
переконаний він. – Адже 
вже, мабуть, чи не кожен 
другий громадянин має 
дві вищі освіти та чимало 
студентів вчаться саме у 
такому режимі. Бажання 
студентів отримати якомо-
га більше знань цілком 
зрозуміле і відповідає єв-
ропейським принципам 
освіти. Дві вищі освіти 
розширюють можливості 
випускників вузів на ринку 
праці, що у кризових умо-
вах досить важливо». 

Навантаження і вимоги до студентів дуже великі. Тому бажаю-
чих отримати дві освіти одночасно суттєво не збільшиться, пе-
реконана керівник Секретаріату Всеукраїнської студентської 
ради при Міністерстві освіти і науки України Наталя Якуніна. 
 
«Є вищі навчальні заклади, які дають можливість одночасно 
навчатись за двома спеціальностями одразу. Наприклад, у Ки-
ївському національному економічному університеті імені Вади-
ма Гетьмана можна одночасно навчатись на денній формі і ве-
чірній, і отримувати паралельно дві освіти. Тобто зараз є наказ 
відповідно того, що робилось і раніше. Навряд чи це суттєво 
змінить ситуацію», - переконана експерт. 

Держава дозволила студентам робити те,  
що вони робили і раніше - Якуніна 

Держава дала студентам додаткові можливості отримати хоро-
шу роботу одразу після закінчення ВНЗ. Вважає член Колегії 
ВСР при МОН Олександр Смирнов. 
 
«Якщо студенти мають час і можливості одночасно отримувати 
дві вищі освіти, якщо це прийнятно для студентів, чому це не 
може бути прийнятно для органів державної влади, чому вони 
мають забороняти?», - відзначає експерт. 
 
Він звертає увагу на те, що практика отримання двох освіт од-
ночасно для українських студентів не нова, не зважаючи на те, 
що державного дозволу на це не було. «Студенти, які одразу 
після закінчення ВНЗ хотіли отримати хорошу роботу, примуд-
рялися поступати в навчальні заклади в різних містах, на денні 
і заочні відділення і раніше. Сьогодні ж держава дала зелене 
світло і цей процес буде врегульовано», - підкреслює він. 

Українські студенти здатні одночасно закінчити два ВНЗ - Смирнов 



Магістрів в Україні готу-
ватимуть за дослідниць-
кими, професійними та 
кар'єрними програмами.  

З метою забезпечення яко-
сті вищої освіти та її інтег-
рації в європейське та сві-
тове освітнє співтоварист-
во Міністерство освіти і 
науки затвердило нову 
концепцію підготовки магіс-
трів, відповідно до якої 
термін навчання зросте до 
двох років, про це йдеться 
в наказі відомства № 99 від 
10 лютого поточного року. 

Освітні програми підготовки 
магістрів будуть поділені 
на: 

    * дослідницькі, що перед-
бачають поглиблення дослі-
джень в одній з наукових 
галузей; 

    * професійні, що перед-
бачають розвиток професій-
них та формування управ-
лінських компетенцій у пев-
ній галузі професійної дія-
льності; 

    * кар'єрні, що передбача-
ють вдосконалення 

(просування) здобутих тео-
ретичних знань і практично-
го досвіду для кар'єрного 
зростання та підготовки до 
здійснення управлінської 
діяльності. 

Концепцією передбачено 
поступове збільшення тер-
міну навчання на магістер-
ських програмах до півтора-
двох років. 

Прес-служба МОН  

Верховна Рада України не 
підтримала законопроект 
про повернення до деся-
тирічного терміну на-
вчання у школах.  

За цей документ проголо-
сували 75 депутатів з 226 
необхідних. 

Після цього спікер Володи-
мир Литвин поставив пи-
тання про повернення за-
конопроекту на повторне 
перше читання. 

За цю пропозицію проголо-

В Україні нова концепція підготовки магістрів 

Студенти обиратимуть не лише гуманітарні, а й професійні дисципліни 
Як зазначив Вакарчук: "Це 
справді повага до автономії 
ВНЗ і права вибору студен-
та. Відтепер і керівництво, і 
вчені ради навчальних за-
кладів, і особисто студенти 
відповідальні за якісну під-
готовку фахівця. Таким чи-
ном, ми продовжуємо рефо-
рми у напрямку "вільної 
траєкторії", тепер уже на 
етапі вивчення фундамен-
тальних дисциплін та про-
фесійно-практичної підгото-
вки студентів". 
Положення наказу вводять-
ся у дію з 2010/2011 навча-
льного року. 
Наказом також запроваджу-
ється державний іспит з 
української мови за профе-

сійним спрямуванням та 
державний іспит з однієї або 
декількох базових дисцип-
лін, або випускна кваліфіка-
ційна робота бакалавра, у 
тому числі у формі зовніш-
нього незалежного оціню-
вання для окремих галузей 
освіти. 
У липні минулого року Іван 
Вакарчук підписав Наказ  
"Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за 
вільним вибором студента", 
в якому вказувалося, що 
українська мова, історія 
України, історія української 
культури, іноземна мова та 
філософія - обов'язкові, ре-
шта дисциплін з гуманітар-
ного циклу пропонуються на 

З наступного навчального 
року студенти бакалавра-
ту матимуть право само-
стийно обирати чверть 
дисциплін від обсягу про-
фесійної та практичної 
підготовки. 
Відтепер нормативні дис-
ципліни, затверджені МОН, 
становитимуть 50%. Ще 
25% як обов'язкові встано-
влює ВНЗ. Інші 25% виби-
рає студент зі списку, який 
також пропонує навчаль-
ний заклад.  
Міністр освіти Іван Вакар-
чук підписав відповідний 
наказ "Про структуру освіт-
ньо-професійних програм 
та навчальних планів підго-
товки бакалаврів". 
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Новини 

Рада відхилила законопроект про десятирічний термін навчання 

 

вибір. 
Нагадаємо, для фізико-
математичних, природничих та 
технічних напрямів передбаче-
но 10% гуманітарної підготов-
ки від загального обсягу на-
вчального часу, а для гумані-
тарних і соціально-
економічних напрямів - відпо-
відно 15% навчального часу. 
Як повідомлялось раніше, сту-
денти першого та другого кур-
сів деяких українських вишів 
зможуть крім основної вищої 
освіти навчатися на 
"бакалавра" з культурних, гу-
манітарних чи соціально-них 
наук. 

За матеріалами: освіта.ua  
 

сували 102 депутата. Зок-
рема, підтримали таке 
рішення 47 депутатів від 
Партії регіонів, 4 - БЮТ, 4 - 
НУ-НС, 27 комуністів, 19 - 
Блок Литвина. 

Таким чином законопроект 
був відхилений. 

У документі передбачало-
ся скоротити термін на-
вчання для здобуття пов-
ної загальної середньої 
освіти в загальноосвітніх 
навчальних закладах з 12 
до 10 років. 

Як відомо, повернення до 

10-річного навчання у шко-
лах обіцяв новообраний 
президент Віктор Янукович. 
"Наші діти будуть навчати-
ся в школах, де пройде 
освітня реформа. Ми обо-
в'язково повернемося до 
10 років навчання", - заяв-
ляв він. 

Нагадаємо, Міністерство 
освіти і науки та Академія 
педагогічних наук не підт-
римали ідею повернення 
до десятирічного терміну 
навчання у школах. 

За матеріалами: освіта.ua  

Верховна Рада України не 
підтримала законопроект 
про повернення до десяти-
річного терміну навчання у 
школах.  

Міністерство освіти і науки 
України  запровадило нову кон-
цепцію підготовки магістрів  



У першу чергу, це цікаво та 
корисно. Дебати допомага-
ють швидко та конструкти-
вно мислити, аналізувати 
ситуацію, виявляти як сла-
бкі, так і найбільш сильні 
аргументи для підтвер-
дження власної точки зору, 
вміло та зрозуміло вислов-
лювати свої думки, будува-
ти логічний взаємозв’язок 
між ними. Також дебати 
допоможуть розвити крас-
номовність, надати впевне-
ності під час дискусії, ово-
лодіти мистецтвом переко-
нання і не розгубитися під 
час виступу з промовою 
перед великою аудиторією 
слухачів. «Освітня техно-
логія "дебати" допомагає 
мотивувати молодь та на-
дати їй можливість брати 
активну участь у суспіль-
них процесах, виховує по-
вагу до інших точок зору та 
розвиває критичне мислен-
ня, а все це вкрай необхід-
но для становлення Украї-
ни як європейської, толера-
нтної та правової держа-
ви.», - розповідає досвідче-
ний тренер, суддя та мето-
дист, Президент Київського 
відділення ВМГО «Дебатна 
Академія» Назарій Боярсь-
кий. Тому навички, які мож-
на отримати граючи у де-
бати,  стануть у пригоді як 
у навчанні, подальшій про-
фесійній діяльності, так і у 
повсякденному житті. 

В Україні дебатний рух 
розвивається швидкими 
темпами, з кожним роком 
все більше студентів ВНЗ 
оцінюють переваги цієї гри, 
яка стає навід’ємною час-
тиною їхнього життя. Почи-
наючи з 1994 року, коли 

міжнародним фондом 
«Відродження» була запо-
чаткована програма 
«Дебати Карла Поппера», 
в Україні з’явилась велика 
кількість можливостей для 
участі у дебатній діяльнос-
ті: створено клуби, громад-
ські організації, об’єднання. 

Дебати представляють 
собою гру, яка ставить пе-
ред собою різні цілі, а отже 
існують різні формати де-
батів, найвідомішими з 
яких Британський формат 
парламентських дебатів, 
Американський формат, 
дебати Лінкольна-Дугласа, 
Карла Поппера,  Теда Тер-
нера, юридичні, політичні 
дебати та багато інших. 
Знаннями з цього приводу 
поділився досвідчений де-
батний тренер Н. Боярсь-
кий: «Найбільш популяр-
ним в Україні є Британсь-
кий формат парламентсь-
ких дебатів (серед студен-
тів) та Всесвітній шкільний 
формат (серед школярів). 
Також розвиваються Аме-
риканський формат парла-
ментських дебатів, дебати 
Теда Тернера та дебати 
Лінкольна - Дугласа. Пи-
тання популярності певно-

го формату в Україні - це 
перш за все питання наяв-
ності експертів-тренерів та 
методичних матеріалів з 
конкретного формату».  

Грати у дебати може ко-
жен. У деяких для цього 
вже є певний життєвий 

досвід та знання, у інших – 
велике бажання навчати-
ся. Не треба сумніватися у 

собі – успішним дебатером 
може стати кожен! «Досвід 
показує, що будь-хто може 
досягти дебатних вершин, 
якщо має на це бажання і 
робить поступові кроки для 
їх досягнення. І ще згадай-
мо слова Цицерона, які 

Всі на дебати  
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стали гаслом Риторичного 
клубу при Київському відді-
ленні ВМГО "Дебатна Ака-
демія" - "Поетами народжу-
ються, ораторами ста-
ють"», - підтвердив Назарій 
Боярський, а також дав 
кілька важливих порад де-
батерам-початківцям: 
«Перше правило вдалого 
дебатного старту "Відкрий 
своє серце та розум для 
нового!" І це тільки здаєть-
ся легким. Насправді бути 
готовим до змін (навіть 
позитивних) у собі та підда-

У більшості людей слово «дебати» в першу чергу асоціюється з політикою, правовою та судовою діяльністю. 
Але дебати – це більш широке та змістовне поняття. У наш час це ще й інтелектуальні змагання, гра, іннова-
ційна педагогічна технологія, засіб розвитку риторичних, аналітичних та багатьох інших навичок. 
Дебати як гра стають все більш популярними і серед української молоді. Чим же цей вид діяльності так при-
ваблює молоде покоління?  

Грати у дебати може кожен 

Схема з навчального посібника Боярського Назарія "Легкий старт для 
дебатера" www.debate.org.ua  



тися їм дуже важко. Друге, 
"Досить боятися!" - боятися 
публічного виступу, роботи 
в команді, самого себе:) 
Третє, "Почни готуватись 
уже сьогодні!", адже існує 
багато гарної літератури з 
мистецтва дебатування.  

Зазвичай гравці приділя-
ють велику увагу підготовці 
до дебатів. Готуючись до 
промови, дебатери опра-
цьовують велику кількість 
інформації, адже для того, 
щоб бути переконливим, 
треба досконало розбира-
тися у темі дебатної гри. 
Але скільки ж часу треба 
приділити підготовці до 
гри, щоб досягти бажаного 
результату? Назарій Бояр-
ський з власного досвіду 
розповів про складнощі 
цього процесу:  «На підго-
товку до дебатів слід приді-
лити все життя. І це тільки 
на перший погляд може 
здатись дивним! Справа в 
тім, що читаючи газети, 
відвідуючи заняття у ВНЗ і, 
навіть, просто спілкуючись 
з друзями, ми отримуємо 
безліч інформації. Дебати 
ж вчать правильно її вико-
ристовувати для відстою-
вання певної точки зору».  
Тому підготовка, яка може 
здатися проміжним етапом, 
є основою для успішного 

дебатера і допомагає не 
тільки під час дебатів, а й у 
житті, навчанні та профе-
сійній діяльності. 

Для переконання опонента 
у дебатній грі потрібно ви-
користовувати вагомі аргу-
менти. Головне – вони ма-
ють бути істинними і не 
суперечити один одному. 
Ми дізналися, які види ар-
гументів є найбільш дієви-
ми у досвідченого тренера 
Назарія Боярського: «На 
мою думку, найбільш діє-
вим є поєднання різних 
видів аргументів (логічних 
та психологічних). Хоча, 
звичайно, лінію аргумента-
ції слід будувати, врахову-
ючи тему та особливості 
слухачів».  

Отже, дебати є надзвичай-
но цікавою та повчальною 
грою, від якої отримують 
задоволення, адреналін, 
корисні навички та цінні 
знання студенти багатьох 
ВНЗ України. І проявити 
себе у цьому новітньому 
виді діяльності може кожен 
бажаючий! 

 
 

Катерина Королевцева  
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Дебатизми 
“Я хочу аргументувати їх перший аргумент своїм контрар-
гументом”. 

*** 

- “Наведіть, будь ласка, приклад. 

- Хммм... 

- А ще? 

- А нащо вам ще?”  

*** 

“Як вже казав наш другий аргумент”. 

*** 

“У великих містах виникають такі нові професії, як повії, 
наркомани, бомжі”. 

*** 

“Я придумала головою, а ви сформулюйте”. 

*** 

“Bідкриваєш біг-борд а там...”. 

*** 

”Ви говорите те, що говорите, а ми говоримо правду”. 

*** 

- “Інформація! 

- Ні, дякую в мене своєї багато”. 

*** 

Останній гравець опозиції рішуче: 

-  „Спочатку хочу нагадати всім нашу тезу” (пауза), пошеп-
ки до першого гравця – „А яка в нас теза?”. 

5-7 березня 2010 року, м. Київ 

Всеукраїнський студентський форум 

НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ 
ПРОСТОРІ 

Під час заходу розглядатимуться питання функціонування й розвитку системи студентського самоврядування в Україні за 
умов набуття чинності змін до Закону "Про вищу освіту" (щодо студентського самоврядування). Учасниками форуму буде 
обговорено концепцію Державної цільової програми розвитку студентського руху на 2010-2015 роки. 

До участі в заході запрошені представники Кабінету Міністрів України, Міністерства Освіти і Науки України, Академії 
педагогічних наук України, представники студентства з Росії, Європи та експерти з питань студентського самоврядування 
та законодавства. 

Для участі у форумі необхідно заповнити аплікаційну форму, завантаживши її на сайті www.uass.org.ua, та надіслати на 
електронну адресу studforum@uass.org.ua 



Що таке StudCamp 2010? 

StudCamp 2010 –
 це перша  конферен-
ція, присвячена розвитку  м
олоді, поклика-
на показати можливості  от
очуючих технологій та вияв
ити  особисті можливості, 
та найголовніше  –
 дати «інструменти» для ро
звитку. Основна ідея захо-
ду: «Ми даємо інструменти 
для розвитку!». 

Подія відбудеть-
ся 7 березня 2010 року в 
Києві (вул. І. Мазепи, 
34) та збере студентів зі 
всієї України, провідних 
спеціалістів у області медіа 
та інформаційних техноло-
гій, студентського самовря-
дування, особистісного 
розвитку та Інтернет техно-
логій. 

StudCamp 2010 бу-
де проходити  у найкращих
 традиціях баркемпів: час-
тина доповідей буде фор-
муватися самими учасни-
ками. На події пануватиме 
невимушена, «вільна» ат-
мосфера.  

 

Програма буде формувати-
ся за 4 напрямками-
потоками: 

-          студентське само-
врядування, 

-          проектний менедж-
мент, 

-          інформаційні та 
медіа-технології, 

-          саморозвиток. 

За день відбудеться близь-
ко 30 презентацій на різні 
теми. Кожна доповідь – по 
45 хвилин. І кожен учасник 
зможе обрати саме ту пре-
зентацію, яка особисто для 
нього є найцікавішою. Час-
тина презентацій провідних 
спеціалістів та експертів 
буде запланована у розк-
ладі заздалегідь. 

Коли  відбудеться Stud-
Camp 2010? 

Баркемп відбудеться 7 
березня 2010 року в м. Київ 
за адресою: вул. І.Мазепи, 
34. 

Як  потрапити на Stud-
Camp 2010? 

Участь у StudCamp 2010 
платна, за поперед-
ньою реєстрацією на сай-
ті  події. Вартість складає 
40 грн. Здійснити оплату 
через банк можна до 
05.03.10 включно. Якщо на 
день проведення заходу 
залишаться вільні місця, 
вартість складе 60 грн. 

Кількість місць обмежена! 
Приєднуйтесь! 

Чому  вар-
то стати учасником Stud-
Camp 2010? 

Тому що за один день Ви 
дізнаєтесь цікаву та актуа-
льну інформацію від про-
фесійних експертів з різно-
манітних сфер життя. Про-
фесійні дискусії допомо-

Студентський мер Льво-
ва Христина Панчишин 
запропонувала передбачи-
ти у бюджеті міста Льво-
ва кошти для виплати 
стипендії лідерам студе-
нтського самоврядуван-
ня.  
Студентський мер Львова 
Христина Панчишин звер-
нулася до постійної депу-
татської комісії молоді, 
спорту та оздоровлення 
Львівської міської ради з 
проханням передбачити у 
бюджеті міста Львова кош-
ти для виплати стипендії 
лідерам студентського 
самоврядування. Про це 

 StudCamp у Києві. Там будуть  ВСІ! 
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Студентський мер Львова попросила стипендію для лідерів 
студсамоврядування 

розповів голова постійної 
депутатської комісії молоді, 
спорту та оздоровлення 
Юрій Кардашевський. 
Така ініціатива подана з 
метою підвищення зацікав-
лення львівського студент-
ського середовища діяльні-
стю органів місцевого са-
моврядування, зокрема 
Львівської міської ради, та 
стимулювання розроблен-
ня проектних ідей. 
«На засіданні комісії ми 
підтримали цю пропозицію, 
але в нас виникає багато 
питань. Зокрема, нам би 
хотілося знати, чим саме 
займається студентське 

самоврядування. Було б 
чудово, якби студентський 
мер мав свою програму, 
яку потім пропонував на 
розгляд. Тоді б ми могли 
конкретно вирішити, що 
підтримати, а що ні», - за-

значив Юрій Кардашевсь-
кий. Він додав, що проти 
ідеї комісія нічого не має, 
але є сумніви, чи вдасться 
реалізувати цей проект. 
Джерело: Об'єктивно  

жуть Вам зорієнтуватись в 
сучасному стані справ у 
студентському самовряду-
ванні, проектному менедж-
менті, інформаційних та 
медіа-технології, самороз-
витку тощо. А головне – Ви 
зрозумієте власні   перспек-
тиви на майбутнє. Окрім 
того, на баркемпі Ви знай-
дете корисні контакти, ціка-
ве спілкування і приємні 
спогади. 

Організатори 

Офіційни-
ми організатором  заходу 
виступає – Студентська 
рада Києва 

Співорганізатор – i-klass 
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Интернет, газетные объя-
вления, реклама в транспор-
те и просто бумажки на 
столбах предлагают выпо-
лнение всевозможных 
«научных трудов» вместо 
студентов. Надо отдать 
должное - рекламировать 
себя исполнители умеют. 
Очень точно бьют в самые 
слабые точки подсознания 
соискателей дипломов. 
На сайте одной из таких 
фирм перечислены преиму-
щества покупки курсовых, 
дипломных работ, рефера-
тов или отчетов по практике 
перед их собственноручным 
написанием. Одно из них - не 
придется волноваться из-за 
оценки. Выполнено на 
«отлично». «А ваш сосед по 
парте сможет этим похвас-
таться?» - это вопрос посе-
тившему сайт студенту. По-
нятно, что нет, если сам пых-
тел над работой. И далее: 
«Мы занимаем уверенную 
позицию в своей отрасли, 
дорожим ею! И заинтересо-
ваны в качестве работ. Вы-
полняем их в рамках постав-
ленного задания и в короткий 
срок. А что еще нужно для 
успешной защиты?» 
Действительно, что еще нуж-
но? Разве что снизить цену. 
И это возможно. Тем, кто 
уверен, что принимать 
«труд» будет «профессор-
лопух», особо не вникающий 
в нюансы, предлагают втор-
сырье. За чисто символичес-
кую плату можно приобрести 
уже готовую и на «отлично» 
защищенную работу - может, 
и не раз. А что делать лени-
вым бессребреникам? Для 
них бесплатно предоставля-
ют огромное количество ра-
бот на разные темы. Правда, 
этим курсовым и дипломным 
работам уже лет по пять-
шесть с момента написания. 
Но зачем «добру», с которым 
защитились десятки студен-
тов, пропадать? Ведь не 
факт, что преподаватели не 
«проглотят» товар не первой 
свежести. 
 

За того парня 
А некоторые студенты гото-
вы откупиться и от сдачи 
зачетов и экзаменов. Вмес-
то них за определенную 
плату это готовы сделать 
наемные всезнайки. 
«Уже шесть лет не только 
пишу рефераты, курсовые и 
дипломные работы, но и 
сдаю зачеты и экзамены 
вместо студентов-
заочников, - призналась 
киевлянка Ольга Н. - Нача-
ла эту деятельность еще в 
студенческие годы в своем 
университете. Нужны были 
деньги. Знающие люди под-
сказали, к кому из организа-

торов этого процесса по-
дойти. Поначалу волнова-
лась. Но меня успокоили, 
мол, есть «крыша» наверху. 
В случае провала проблему 
уладят». 
По рассказам девушки, бо-
льше всего ценится сдача 
экономических дисциплин. 
Гуманитарные дешевле.  
По мнению руководителя 
секретариата Всеукраинс-
кого студенческого совета 
Наталии Якуниной, подоб-
ные явления имеют место в 
системе высшего образова-
ния потому, что многие сту-
денты идут в вузы не за 
знаниями, а за «корочкой». 
В ход идут любые методы. 
Лишь бы при минимальных 
усилиях получить максима-
льный результат. Но все 
чаще при приеме студенче-

ских работ преподаватели 
требуют электронный вари-
ант. Специальные програм-
мы дают возможность про-
верить уникальность труда. 
К тому же беседа на тему 
написанной работы тоже 
может выявить подлог. «К 
сожалению, не все студенты 
осознают, что сами себе 
вредят, ведь без знаний 
сложно будет устроиться на 
работу», - заключила Якуни-
на. 
Лишняя обуза 
А как к покупке курсовых, 
дипломных работ и даже 
экзаменов относятся в ми-
нистерстве образования? 

«У студентов, которые при-
ходят в вузы по настоянию 
родителей, нет мотивации 
для учебы, - сказал советник 
министра образования и 
науки Украины Дмитрий Ку-
либаба. - Они готовы добы-
вать оценки за деньги. И 
рынок реагирует на спрос. 
Проблему порождает и то, 
что во многих вузах устарев-
шие программы. Их надо 
обновлять. Ведь сейчас ре-
бят нагружают лишними 
дисциплинами. Студенты 
мониторят, что надо учить, а 
на что не стоит тратить вре-
мя. И покупают готовые ра-
боты. А деятельность фирм, 
предлагающих такие труды, 
безусловно, незаконна. Но 
они при регистрации декла-
рируют консультационные 
услуги. Правда, свою реаль-
ную деятельность реклами-

руют слишком вызывающе. 
В прошлом году, когда та-
кая реклама заполонила 
метрополитен, мы пись-
менно обращались к руко-
водству подземки с прось-
бой отказаться от нее. На 
какое-то время это помог-
ло. Вообще же разоблаче-
нием неуказанной в устав-
ных документах деятель-
ности должны заниматься 
правоохранители». А у них 
и без этого дел под завязку 
- преступников ловить на-
до. 
Г-н Кулибаба также допус-
кает, что в вузах практику-
ют организацию сдачи эк-
заменов вместо нерадивых 
студентов. Но министерст-
во могло бы инициировать 
разбирательства по этому 
поводу лишь по конкрет-
ным сигналам. Но почему-
то ни студенты, получаю-
щие с помощью чужого 
труда оценки, ни организа-
торы подпольного бизнеса, 
ни «прошляпившие» под-
мену преподаватели о та-
ких фактах не сообщают. 
За все университетские 
годы студент в среднем 
должен сдать 40 экзаме-
нов, 50 зачетов, написать 
три курсовые, десятки ре-
фератов и других работ. И, 
наконец, - дипломную ра-
боту. Многим из них ничто 
не мешает за деньги, без 
риска и усилий, перело-
жить часть этого груза на 
чужие плечи. И ладно, ес-
ли будущий политолог за-
щитит одну из предлагае-
мых в Интернете работ. А 
что если придется лечить-
ся у врача, купившего в 
свое время курсовые рабо-
ты на темы: 
«Фармацевтическая по-
мощь при головных болях» 
или «Медико-этические и 
правовые аспекты врачеб-
ной ошибки»? Страшнова-
то. 
 
Источник: Галина Гирак, 
Аргументы и факты в 
Украине. 

 Век учись - век плати 
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- тобі не виплачують стипендію, 
або неправильно її нараховують 

- адміністрація ВНЗ порушує твої 
права як студента; 

- ти не знаєш своїх прав як сту-
дент; 

- у тебе виникли питання щодо 
освітнього процесу і ти не знаєш 
до кого звернутися; 

Пиши на електронну адресу vsr.sekretariat@gmail.com або ди-
вись контакти на сайті www.vsr-mon.org.ua  
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Unistudy збирає друзів і вирушає в тур містами України з семінарами про навчання за кордоном. Зу-
стрічайте нас у своєму місті з оберемком інформації про міжнародні освітні програми! 

Семінар складатиметься з двох частин: 
 
Під час першої Ви дізнаєтесь: 
-          Якими бувають міжнародні стипендійні програми 
-          Які програми відкриті саме для української молоді 
-          Які стипендії надають різні країни 
-          На що звертати увагу під час пошуку програми 
-          Які тести необхідні для навчання за кордоном 
-          Де можна знайти інформацію про різні програми 
 
Друга частина присвячена аплікаційним документам: 
-          Які документи необхідно подавати для участі в міжнародних 
освітніх програмах 
-          На що звернути увагу при підготовці пакету документів 
-          Як написати успішний мотиваційний лист чи есе 
-          Нюанси підготовки інших документів: транскрипту, рекоменда-
ційних листів, CV тощо. 
 
Семінари будуть цікаві: 
-         Студентам на будь-якому етапі навчання 
-         Нещодавним випускникам внз, що хочуть продовжити навчання за кордном 
-         Молодим спеціалістам, що бажають здобути закордонний досвід 
-         Молодим дослідникам, що бажають вдосконалити себе на міжнародному рівні 
 
Семінари проводитимуть: 
*      Олеся Сторожук - керівник та головний редактор Unistudy 
*     Олена Бойцун - економіст-міжнародник, викладач, стипендіатка престижних міжнародних програм Oxford Chevening Fellow-
ship, DAAD, Robert Bosch Stiftung та інших (Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Китай тощо), автор книги "В Оксфорді" 
*      Костянтин Яковлєв - учасник міжнародної програми обміну студентів UGRAD 2007-08, випускник школи лідерів неформаль-
ної освіти, дебатер, журналіст, волонтер. Експерт з написання академічних есеїв та публічних виступів. Людина з активною жит-
тєвою позицією, що полюбляє нові знайомства та пригоди. 
*      Сашко Петрянич - учасник близько 40 міжнародних освітніх програм, громадський активіст, студентський лідер, волонтер 
 
Дати: 
15-19 березня - Харків, Донецьк, Дніпропетровськ 
22-26 березня - Одеса, Івано-Франківськ, Львів 
 
Місця проведення: Місце та час семінарів (це буде друга половина дня, на базі університетів) по містах буде повідомлено зго-
дом. 
Умови участі: семінари відкриті для всіх охочих, вхід безкоштовний, однак необхідна попередня реєстрація на сайті 
www.unistudy.org.ua (форма реєстрації зверху справа). 
Слідкуйте за оновленням інформації про семінари на сайті www.unistudy.org.ua  
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