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 Табачник Дмитро Володими-
рович—вчений у галузі історії Украї-
ни, державний і політичний діяч, док-
тор історичних наук (1995), професор 
(1997), академік Академії правових 
наук України (2000), заслужений діяч 
науки і техніки України (2002), лауре-
ат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (1999). 
 Народився 26.11.1963 (м. 
Київ).  
 Освіта: Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка (1986), історик; 
аспірант Інституту історії України АН 
України (1986-1989); кандидатська 
дисертація "Масові репресії в Україні 
в другій половині 30-х — на початку 
40-х рр." (1991); докторська дисерта-
ція "Феномен тоталітарно-
репресивного суспільства в Україні в 
20-х — наприкінці 50-х рр." (1995). 
Народний депутат України 4 скликан-
ня (04.2002-03.2003) від блоку "За 
єдину Україну!", № 21 у списку. Склав 
депутатські повноваження 
06.03.2003. Народний депутат Украї-
ни 3 скликання (03.1998-04.2002), 
виборчий округ № 91, Київська обл. 

 Трудову діяльність розпочав 
копіювальником, реставратором 
Центрального державного архіву 
кінофонофотодокументів України; 
працював молодшим науковим пра-
цівником Інституту історії України АН 
України, завідувачем відділу Київсь-
кого міського комітету ЛКСМУ/МДС.  
01.1991-12.1992 — старший консуль-

тант, головний консультант Секретарі-
ату Верховної Ради України;  
12.1992-03.1993 — керівник прес-
служби Кабінету Міністрів України;  
03.1993-09.1993 — прес-секретар Уря-
ду України — начальник Головного 
управління інформації, преси та зв'яз-
ків з громадськістю Кабінету Міністрів 
України;  
09.1993-08.1994 — 1-й заступник Голо-
ви Державного комітету України у 
справах преси, видавництв, поліграфії 
та книгорозповсюдження;  
1994 — керівник виборчої кампанії 
кандидата в Президенти України Л. 
Кучми;  
07.1994-12.1996 — Глава Адміністрації 
Президента України;  
09.1997-05.1998 — радник Президента 
України;  
11.1995-02.1999 — професор Україн-
ської академії державного управління 
при Президентові України;  
1999 — заступник керівника виборчого 
штабу Л. Кучми на виборах Президен-
та України;  
07.2003-08.2005 — професор Інститу-
ту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка;  
11.2002-02.2005 — Віце-прем'єр-
міністр України;  
08.2006-12.2007 — Віце-прем'єр-
міністр України;  
03.2010 — Міністр освіти і науки Украї-
ни.  
 Автор (співавтор) понад 400 

наукових праць, зокрема монографій, 
книг.  
Член Національної спілки журналістів 
України (з 1986). Лауреат премії Спіл-
ки журналістів України "Золоте пе-
ро" (1989), премії ім. М. Островського 
(1991).  
 Ордени Богдана Хмельниць-
кого ІІІ ст. (1999); князя Ярослава Му-
дрого V ст. (2003). Почесна грамота 
Кабінету Міністрів України (2003). 7 
медалей України та СРСР.  
 

Новий міністр освіти і науки України —  
Дмитро Табачник  
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Студентська політика  

Жебровський 
 Борис Михайлович  
Перший заступник  

Заступники міністра 
• Івченко  
Віктор Анатолійович 

• Куліков  
Петро Мусійович  

• Стріха 
 Максим Віталійович  

• Фініков  
Тарас Володимирович  

• Суліма  
Євген Миколайович  

Народився 24 вересня 1948 року у смт. Вільшанка на Кіровоград-
щині, в тій самій області. Там же закінчив середню школу із сріб-
ною медаллю. 

Після закінчення рік працював у школі, розпочавши свій педагогіч-
ний стаж у 17 років. 

Вступив на 1 курс історичного факультету Харківського національ-
ного університету ім. Каразіна. Через рік перевівся на історико-
філологічний факультет Горьківського державного університету 
ім. Лобачевського. А диплом захищав на кафедрі історії Московсь-
кого державного університету ім. Ломоносова. 

Довгий час працював за покликанням на Уралі. Згодом, повернув-
шись на Батьківщину, працював першим заступником начальника 
управління освіти м. Києва, а потім майже 9 років - начальником 
Головного управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації. 

Кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, 
президент Міжнародного педагогічного клубу європейських сто-
лиць. 



Комітет з питань науки і 
освіти рекомендує 
Верховній Раді України 
прийняти за основу проект 
Закону про кредитування 
на здобуття вищої освіти 
(р.№1084). 

Законопроектом передба-
чається запровадження 
спеціального виду кредиту 
на здобуття вищої освіти, а 
також визначення його 
особливостей (порядок 
оформлення, сума креди-
ту, строки перерахування 
банком чергового платежу, 
порядок виконання банком 
обов'язку його перелічити). 

На засіданні Комітету за-
значалось, що на відміну 
від західних країн, де плат-

на освіта здобувається в 
основному за рахунок спе-
ціальних кредитів на на-
вчання, у нашій державі 
таких кредитів немає, а 
процентна ставка по зви-
чайних складає 16-20%. 

Крім того, запропонований 
законопроект жодним чи-
ном не має на меті стиму-
лювання органів державної 
влади до поширення плат-
ної освіти, а навпаки його 
розроблено в умовах, які 
вже склалися на цей мо-
мент, з метою  надати 
шанс та можливість вихід-
цям з малозабезпечених 
чи багатодітних сімей, ді-
тям-сиротам, вихованцям 
дитячих будинків та іншим 

подібним категоріям гро-
мадян здобути якісну і пре-
стижну освіту. 

Відповідно до законопрое-
кту, вагома роль у ство-
ренні діючого механізму 
освітнього кредитування 
приділяється державі - 
вона бере на себе зобов’я-
зання зробити кредити на 
освіту більш доступними і 
дешевими за рахунок ком-
пенсації частини процент-
ної ставки у розмірі обліко-
вої ставки НБУ. У винятко-
вих випадках на державу 
покладається субсидіарна 
відповідальність перед 
банком по боргах позича-
льника. 

ВР може запровадити кредити на вищу освіту 

ВСР: Новий уряд має захищати інтереси студентів 
шочерговим є збереження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання як ефективного 
засобу боротьби з корупці-
єю при вступі до вишів. 
«Маю надію, що новий мі-
ністр продовжуватиме по-
зитивні реформи свого 
попередника Івана Вакар-
чука. Дуже важливо, щоб у 
ВНЗ продовжувалося впро-
вадження Болонської сис-
теми, аби реалізовувалася 
вільна траєкторія студента, 
що дає право вибору дис-

циплін, аби були розширені 
права студентського само-
врядування, що передба-
чено змінами до закону про 
вищу освіту», - зазначила 
Якуніна. 

Крім того, вона наголоси-
ла, що студенти стурбовані 
низкою проблем, які має 
вирішити Міністерство спі-
льно з новим Кабінетом 
Міністрів. «По-перше, сту-
дентам не вистачає місць у 

«Щиро сподіваюся, що 
новий міністр вболіватиме 
за українських студентів та 
вирішуватиме їхні пробле-
ми», - так прокоментувала 
керівник Секретаріату Все-
української студентської 
ради при МОН Наталя Яку-
ніна вчорашнє призначен-
ня Верховною Радою ново-
го міністра освіти і науки 
Дмитра Табачника. 

Вона також підкреслила, 
що наразі важливим і пер-
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Новини 

Верховна Рада може прийняти  
Закон про кредитування на 
здобуття вищої освіти  

Нова стратегія розвитку Європи: освіта відіграє ключову роль 
Європейська Комісія презе-
нтувала Стратегію розвит-
ку Європи до 2020 року. 
Ключову роль у досягненні 
цілей нової Стратегії відіг-
раватиме освіта. 
 
Нова стратегія розвитку 
Європейського Союзу бу-
дується навколо трьох вза-
ємопов’язаних пріоритетів. 
Це інтелектуальне зрос-
тання (розвиток економіки, 
що спирається на знання 
та інновації), ефективне 
економічне зростання 
(сприяння розвиткові еко-
номіки ефективного та 

технічною освітою до 40%. 
 
Нова стратегія включає в 
себе ряд ініціатив, дві з яких 
безпосередньо пов’язані з 
освітою. Перша ініціатива – 
"Молодь у русі". Метою ініці-
ативи є підвищення якості та 
міжнародної привабливості 
європейської системи вищої 
освіти шляхом підвищення 
мобільності учнів, студентів, 
вчителів та викладачів. Зок-
рема, європейські програми 
мобільності треба буде по-
в’язати з національними 
програмами мобільності. 
Друга ініціатива "Нові навич-

ощадливого використання 
природних ресурсів) та ін-
клюзивне зростання 
(iсприяння розвиткові соціа-
льно зорієнтованої економі-
ки з високим показником 
зайнятості). 
 
Важливо, що освіта всіх рів-
нів та ціложиттєве навчання 
відіграватимуть ключову 
роль у досягненні цих стра-
тегічних цілей – особливо 
там, де йдеться про інтелек-
туальне та інклюзивне зрос-
тання. Планується збільши-
ти кількість молодих людей 
з вищою або професійно-

ки для кращого працевлаш-
тування" має на меті створи-
ти умови для модернізації 
ринку праці та дозволити 
представникам усіх вікових 
категорій здобути нові нави-
чки, необхідні для успішного 
працевлаштування на всіх 
життєвих етапах. Зокрема, 
планується запровадити 
Європейську рамку кваліфі-
кацій, а також національні 
кваліфікаційні рамки задля 
адекватного опису та пода-
льшого визнання результа-
тів ціложиттєвого навчання. 

гуртожитках, стан яких у 
більшості міст катастрофіч-
ний. По-друге, проблемою 
є корупція під час сесії, з 
якою також необхідно бо-
ротися. По-третє, необхід-
но підвищити стипендії, 
яких сьогодні вистачає 
лише на сплату за гуртожи-
ток та проїзд до вишу. По-
четверте, потрібно захища-
ти інтереси студентів, що 
навчаються на контакті», - 
наголосила керівник Сек-
ретаріату ВСР.  



18 березня в УНІАН відбу-
лася презентація результа-
тів дослідження системи 
вступу до вищих навчаль-
них закладів України на 
основі зовнішнього незале-
жного оцінювання (ЗНО) 
випускників загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. 
Про повідомляє прес-
служба Українського 
центру оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО). 

Дослідження проводилося 
у листопаді 2009 - березні 
2010 року серед 22 тисяч 
студентів у 26 вищих на-
вчальних закладах Націо-

нальною Академією педа-
гогічних наук України, МБО 
«Центр тестових техноло-
гій і моніторингу якості осві-
ти», редакцією журналу 
«Вісник. Тестування і моні-
торинг в освіті», Інститутом 
соціології Харківського на-
ціонального університету 
ім.В.Каразіна, рядом гро-
мадських організацій. 

Як зазначають організато-
ри дослідження, отримані 
результати дають можли-
вість зробити загальні ви-
сновки щодо сприйняття 
зацікавленими суб'єктами 
ЗНО цієї інноваційної про-
цедури при зарахуванні до 
ВНЗ та оцінити ефектив-
ність її запровадження з 
точки зору об'єктивності, 
справедливості і забезпе-
чення рівного доступу до 
вищої освіти. 

Зокрема, у суспільстві пос-
тупово утверджується по-
зитивне ставлення до ЗНО, 
довіра до його результатів 
і переконання, що відбір 
студентів на цих засадах 
став прозорішим й об'єкти-
внішим. Результати соціо-
логічного опитування пока-
зали, що більше половини 
учнів і студентів, а також 
працівників шкіл довіряють 
результатам ЗНО. Дещо 
нижчий цей показник у пра-
цівників ВНЗ (35 %), хоча 
42 відсотки викладачів у 
чомусь довіряють ЗНО, у 
чомусь ні; лише 7 відсотків 

цієї категорії респондентів 
висловили недовіру ЗНО, 
що у порівнянні з 2007 ро-
ком підтверджує позитивну 
тенденцію покращання 
ставлення до ЗНО з боку 
викладачів ВНЗ (рівень 
довіри зріс на 24 %, а пока-
зник недовіри знизився на 
46 %). Надихає й те, що 
позитивне ставлення до 
ЗНО зросло у керівного 
складу ЗНЗ і ВНЗ. 

Серед працівників шкіл 
близько двох третин опита-
них вважають ЗНО більш 
досконалою системою 
вступу до ВНЗ, ніж вступні 
іспити. Цю думку поділяють 
більше половини опитаних 
студентів і майже половина 
(44 %) опитаних учнів. Про-
те лише третина працівни-
ків ВНЗ вважає ЗНО більш 
досконалою системою, ніж 

вступні іспити. Загалом 
варто зазначити, що при-
бічники традиційних іспи-
тів є у кожній з груп опи-
таних, але лише серед 
викладачів ВНЗ прихиль-
ників вступних іспитів 
більше, ніж прихильників 
ЗНО. 

Цікавою є думка праців-
ників навчальних закладів 
стосовно доцільності вико-
ристання інших критеріїв 
при вступі до ВНЗ. Близько 
двох третин (67 %) праців-
ників шкіл вважають, що 
при вступі до ВНЗ слід вра-
ховувати середній бал ате-
стату абітурієнтів. Праців-
ники вищої школи також 
зазначають важливість 
цього показника (42 %), 
проте вони частіше відзна-
чають актуальність інших 
критеріїв – участі в олімпіа-
дах і конкурсах, закінчення 
профільної школи, успіш-
ність складання спеціалізо-
ваного тесту академічних 
здібностей. 

На справедливість оціню-
вання за допомогою тесту-
вання вказали дві третини 
студентів, і лише 10 відсот-
ків вважають отриманий 
результат неадекватним їх 
здібностям; ще 20 відсотків 
вважає його в чомусь спра-
ведливим, а в чомусь ні. 
Проте лише третина студе-
нтів, які вже виконували 
вступні тести, зазначила, 
що вони повністю відпові-
дають їхній підготовці з 
предмета; майже половина 
опитаних студентів вважає 
їх складними. 

Статистичний аналіз спра-
ведливості системи вступу 
до ВНЗ на основі ЗНО 
(рівності доступу до вищої 
освіти різних соціальних 
груп абітурієнтів) показав, 
що система вступу до ВНЗ 
на основі ЗНО в основному 
забезпечує рівність різних 
категорій громадян у здо-
бутті вищої освіти. Водно-
час варто зазначити, що 
дана система потребує 

Дослідження якості вступу до вузів на основі ЗНО 
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Вступ до ВНЗ 

удосконалення щодо випу-
скників минулих років, оскі-
льки їхня успішність вступу 
до університетів не задово-
льняє критерію справедли-
вості. З цією метою пропо-
нується запровадження 
поряд з предметним тесту-
ванням оцінювання здатно-
сті абітурієнта до продов-
ження навчання у ВНЗ – 
так званого тесту загальної 
навчальної компетентності 
(ТЗНК). 

Розроблена методологія і 
технологія оцінювання яко-
сті системи вступу до ВНЗ 
допускає можливість про-
ведення аналогічних дослі-
джень на регіональному 
рівні і навіть на рівні ВНЗ, 
за різними спеціальностя-
ми підготовки, дозволяючи 
шукати «формулу» для 
ефективного відбору 
«свого абітурієнта», «свого 
студента», для того, щоб 
виховувати «свого фахів-
ця» - тобто вагові коефіціє-
нти для різних критеріїв 
відбору(для оцінок за сер-
тифікатами ЗНО та серед-
нього балу атестату). 

Дослідження якості систе-
ми вступу до ВНЗ на основі 
ЗНО доцільно продовжити 
у наступних роках з метою 
дослідження тенденцій і 
тим самим для отримання 
інформації для прийняття 
виважених рішень щодо 
вдосконалення існуючої 
системи та підготовки про-
позицій щодо створення 
національної системи моні-
торингу якості системи 
вступу до ВНЗ на основі 
ЗНО.  



19 березня 2010 студенти з 
Харкова приїхали 
“захопити” Верховну Раду 
України. Звісно ж, молоді 
люди бажали захопити 
ВРУ за допомоги мирної 
зброї – цікавості, безлічі 
запитань, енергійності і 
бажання змінити життя в 
Україні на краще. Найкра-

щих студентів п’яти вищих 
навчальних закладів Харкі-
вщини об’єднала Всеукра-
їнська студентська рада 
при Міністерстві освіти і 
науки України 
 
Близько 30 студентів 1-5 
курсів, які мають активну 
життєву позицію та бачать 
свою реалізацію в якості 
депутатів місцевих, облас-
них рад та ВРУ, долучи-
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Студентське самоврядування  

лись до проекту «Освічені 
студенти - свідомий вибір 
України». Після екскурсії 
Верховною Радою України, 
прогулянок її кулуарами і 
історичного екскурсу до 
часів державотворення 
харків’яни відвідали центр 
міста. Потім  для молоді 
було проведено екскурсію 

студентським Києвом, у 
рамках якої харків’ян за-
просили і до паркової зони 
Київського політеху. Член 
Секретаріату ВСР при 
МОН України розповів про 
історію НТУУ «КПІ», роботу 
органів студентського са-
моврядування і цікаві фак-
ти із життя КПІ-шників. 
 
Хоча дорога до Києва і не 
була близькою, вона того 

коштувала. Усі  
були у захваті 
від екскурсії, а 
побачивши те 
місце, де вино-
сяться на розг-
ляд найважливі-
ші питання щодо 
майбутнього 
життя держави 
та ухвалюють 
закони, жоден з 
студентів не 
зостався байдужим і майже 
кожен забажав поверну-
тись до кулуарів ВРУ, але 
вже в якості депутата. 
            «Такі проекти спри-
яють не тільки формуван-
ню у студентства якісних 
знань з історії, основ демо-
кратії, основ виборчого 
права, прав та свобод гро-
мадянина України, але й 
утвердженню ставлення до 
влади як до більш прозо-
рої, відкритої, демократич-
ної; формують «місток» між 
людьми, які 
вирішують 
долю народу 
і громадяна-
ми, які їм це 
право деле-
гували. Це 
важливо, 
адже наше 
майбутнє – 
це через 
декілька ро-
ків результат 
рішень саме 

тих молодих людей, які 
вже зараз цікавляться полі-
тикою і блукають кулуара-
ми Верховної Ради.» - так 
прокоментувала координа-
тор Всеукраїнської студе-
нтської ради при МОН в 
Харківській області Нагаїв-
ська Дар’я вчорашню екс-
курсію до ВРУ. 
 

Прес-секретар ВСР 
в Харківській обл. 

Артюшенко Наталія 

Харків “захопив” Верховну Раду України! 

Міжнародна конференція "Студентське самоврядування як складова розвитку 
українського суспільства" 

9-11 квітня 2010 року Студентська рада Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира 
Гнатюка спільно з Національним студентським союзом, Тернопільською молодіжною міською радою та Управлінням сім’ї, 
молоді та спорту Тернопільської міської ради проведуть Міжнародну студентську конференцію «Студентське 
самоврядування як складова розвитку українського суспільства». 
 
Планується робота за наступними напрямками: 
    * правовий захист студентів; законодавчий ґрунт для роботи студентських організацій на базі вищого навчального 
закладу (органів студентського самоврядування, студентських профспілок, студентських наукових товариств та ін.); 
    * громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства; 
    * вплив органів студентського самоврядування на якість освіти в контексті впровадження Болонської декларації; 
    * роль міжнародних студентських освітніх програм у розвитку органів студентського самоврядування. 
 
Для участі у конференції, необхідно до 25 березня 2010 року надіслати за електронною адресою studrada@tnpu.edu.ua 
(копія на nsspress@gmail.com заявку та письмові тези доповіді. Планується видання збірника конференції. 
 
За додатковою інформацією щодо участі звертатися до Олени Гоменюк (моб. +380973567592, g-olenka@mail.ru)  



Громадський Форум та 
молодь Івано-Франківська: 
«РАЗОМ  ДО ЗДОРОВ'Я».  

Під такою назвою проходи-
ла ініційована студентами 
франківських вишів, активі-
стами Громадського Фору-
му та проектом USAID мо-
лодіжна акція у центрі міс-
та.  

В ході заходу волонтери 
розповсюджували листівки 
з інформацією про сучасні 
практики зі збереження 
репродуктивного здоров’я і 
планування сім’ї. 

Захід привернув неабияку 
увагу молоді. Понад 1000 
буклетів з корисною інфор-
мацією було роздано моло-
ді протягом одного дня. У 
поліграфічних матеріалах 
передусім розповідається 
про можливі заходи для 
уникнення безпліддя і за-

хворюваності на інфекції, 
що передаються статевим 
шляхом, а також про нас-
лідки абортів та систему 
планування сім'ї. 

Організатори ставили за 
мету донести до молодих 
людей інформацію про 
можливі шляхи покращен-
ня здоров’я жінок, чоловіків 
та родини в цілому шляхом 
запровадження в Україні 
сучасних практик зі збере-
ження репродуктивного 
здоров’я і планування сім’ї. 

«Молоді люди мають розу-
міти, що здорова та щасли-
ва родина не можлива без 
заняття спортом, відмови 
від шкідливих звичок, здо-
рової їжі та активного від-
починку! Саме тому ми 
закликаємо молодь берег-
ти здоров’я змолоду!» - 
каже голова Правління 
«Громадського Форуму 

Івано-Франківська» Юрій 
Соловей. 

Важливо, що ініціатива 
проведення акції виникла, 
власне, у студентів-
учасників проекту «Вибори 
студентського мера-2010», 
в ході якого молодіжні лі-
дери з різних ВУЗів беруть 
участь справжніх студент-
ських виборчих перегонах. 
Для того, щоб проект при-
носив реальну користь 
місту, форумівці допомага-
ють студентам втілювати у 
життя розроблені ними 
корисні соціальні проекти. 
Таким чином за останній 
місяць спільно з молодіж-
ними лідерами Громадсь-
кий Форум вже реалізував 
3 проекти. Одним з них є 
запропонований студен-
том Медичного університе-
ту Любомиром Кітралем 
"РАЗОМ ДО ЗДОРОВ'Я". 

ватимуться важливі теми міста.  
 
Перше засідання клубу запланова-
не на кінець березня. Усі охочу мо-
жуть долучитись до його роботи. 
Слідкуйте за новинами Клубу на 
сайті www.dopomoha.org.  
 
Контактна особа: Юля Коновальчук, 
керівник проекту  
тел. (097) 606-66-79  
julia.konovalchuk@gmail.com 

Джерело: Молодіжна правда  

У Тернополі розпочав діяльність 
“Клуб молодих журналістів”, який 
об’єднає як журналістів, що вже залу-
чені до роботи в засобах масової 
інформації, так і тих, хто лише планує 
оволодіти майстерністю журналістсь-
кого ремесла.  
 
Громадська організація “Німецька 
молодь” вирішила створити даний 
клуб для того, щоб надати можли-
вість молоді, що має хист до журналі-
стики, попрактикуватись та удоскона-

Молодь Франківська стала здоровішою  
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Новини з областей 

 

У Тернополі розпочинає роботу “Клуб журналістів” 

«Ми завжди підтримували і 
будемо підтримувати молодіжні 
ініціативи такого роду, адже 
вони пропагують позитивні речі 
у молодіжному середовищі: 
закликають молодь бути актив-
нішою, дають поштовх до само-
розвитку студентів та, врешті, 
додають впевненості у своїх 
силах», - вважає Юрій Соло-
вей.  

Джерело: Молодіжна правда  

лити власні здібності. Ми прагнемо 
долучати молодь до соціально-
важливих тем Тернополя. Намагати-
мемось навчити її аналізувати причи-
ни та впливати на події, що відбува-
ються, усіма законними методами 
для розвитку молодіжного середови-
ща міста.  
 
У рамках клубу будуть організовані 
зустрічі з досвідченими журналістами 
та цікавими особистостями, проводи-
тимуться майстер-класи та обговорю-

 

У Чернігові пройде театральний фестиваль  

З 24 по 26 березня 2010 року в 
Чернігові відбудеться вже II 
Міжнародний молодіжний театраль-
ний фестиваль «Простір» 

Протягом трьох днів глядачі зможуть 
насолоджуватись театральним мис-
тецтвом. Вистави будуть проходити 
щодня з 13.00 в актовій залі ЧНПУ 
імені Т. Г. Шевченка.  

Фестиваль проводиться 
Чернігівським державним 
педагогічним університетом імені Т. 
Г. Шевченка та ЧОО ВМГО 
«Студентська республіка» серед 
непрофесійних театральних 
колективів з України та з-за кордону. 

 
Джерело: Молодіжна правда   



 З 9 мільйонів укра-
їнських дітей близько 65 
000 живуть у державних 
інтернатних закладах. Се-
ред головних причин від-
мов від дітей – бідність, 
безробіття батьків, дева-
львація сімейних і мора-
льних цінностей, алкого-
лізм і споживання нарко-
тиків. Занедбаність дітей 
також можна бачити у 
зростанні за останнє де-
сятиріччя кількості дітей, 
які живуть і працюють на 
вулиці. Низьким є і рівень 
освіти у загальноосвітніх 
школах-інтернатах, дитя-
чих будинках, і одна із 
завад цьому є відсутність 
необхідної кількості літе-
ратури художнього та 
науково-пізнавального 
характеру в бібліотечних 
фондах дитячих закла-
дів.  

 Саме з такою про-
блемою вирішили бороти-
ся студентські активісти 
Києва. Днями у десяти ви-
шах столиці відбувся 
соціальний проект «Я да-
рую книгу дитині». Протя-
гом декількох тижнів у на-
вчальних закладах працю-
вали пункти прийому літе-
ратури для дітей зі шкіл-
інтернатів та дитбудинків.  

 Для волонтерів 
було проведено поперед-
ній тренінг, і протягом тиж-
ня, починаючи з 22 лютого, 
вони збирали книжки у де-
сяти університетах-
учасниках проекту. До акції 
долучилися Київський наці-

ональний університет ім. 
Шевченка, Національний 
авіаційний університет, 
Національний університет 

харчових технологій, Київ-
ський національний універ-
ситет технологій та дизай-
ну, Європейський універси-
тет, Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку 
людини «Україна», Акаде-
мія муніципального управ-
ління, Університет економік 
та права «КРОК», Держав-
ний економіко-
технологічний університет 
транспорту та Державна 
академія житлово-
комунального господарст-
ва. Проявили небайдужість 
до доброчинної акції «Я 
дарую книгу дитині» не 
тільки студенти цих універ-
ситетів, але й викладачі.  

 За підсумками 
було зібрано 
10 054 книги, у 
проекті взяли 
участь близь-
ко 2 860 не-
байдужих сту-
дентів, а се-
ред них 384 
волонтери 
проекту. Коли 
максимальна 
кількість кни-
жок була зіб-

рана, їх почати відвозити 
їх до дитячих закладів п’я-
ти областей України: Київ-
ської, Житомирської, Він-

ницької, Черкаської та Че-
рнігівської.  

 Перша поїздка 
відбулася 12 березня, ко-
ли 14 волонтерів вируши-
ли дарувати книжки дітям  
Володарської санаторної 
ЗОШ-
інтернат. 
Після такої 
доброчин-
ної акції 
діти отрима-
ли близько 
1000 кни-
жок, різно-
манітних за 
тематикою 
– дитячі 
казки, нау-
кова та ху-
дожня літе-
ратура, су-
часна і класична, підручни-
ки, проза та поезія, як 
українська, так і зарубіжна. 
Також волонтери та органі-
затори проекту провели 
урок-тренінг для молодших 
класів і поспілкувалися з 
учнями старших класів. 
 «Поїздка вдала-
ся!, - стверджує координа-
тор проекту Литвиненко 

Читати - корисно, дарувати - приємно  
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Анна, - отримали те, чого і 
бажали: багато позитивних 
емоцій, розуміння важли-

вості подібних поїздок 
як для учнів, так і для 
студентів і, головне, це 
усвідомлення значимос-
ті подарунку!»   

 Після того, як 
подарують всі книжки, 
серед дітей буде прове-
дено конкурс «Мої вра-
ження від книги», а журі 
визначить переможця і 
нагородить його приєм-
ним подарунком. 

 Наразі волонте-
ри знаходяться у Черні-
гівській області, де відві-
дають п’ять дитячих 
закладів, спілкувати-
муться з дітьми, дарува-
тимуть їм радість, увагу, 
та, звичайно, цікаві кни-

жки. 

 Доброчинні акції 
та благодійні проекти, які 
створюються студентами 
для дітей, свідчать про 
небайдужість молоді до 
долі підростаючого поко-

ління та соціальних про-
блем. Хотілося б сподіва-
тися, що проект «Я дарую 
книгу дитині» буде не 
останнім і стане прикла-
дом для проведення нових 
благодійних акцій серед 
студентів. 

Катерина Королевцева  
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ЗВЕРТАЙСЯ ДО НАС, ЯКЩО 
 

- 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  

 Газета для студентського самоврядування  

Анонси освіти і науки  

www.vsr-mon.org.ua  

ресні 2010 року у Лозанні (Швейцарія). 
Витрати на проїзд та проживання пере-
можця покриваються.  

Робота повинна містити дослідження 
щодо питань економічної політики Сві-
тової організації торгівлі (лібералізація 
торгівлі, основні позиції, економічні 
аспекти та наслідки торговельних дого-
ворів СОТ тощо). Автор есе повинен 
претендувати або володіти PhD ступе-
нем ( у випадку, якщо автору понад 30 
років, від дня захисту ступеню повинно 
минути 2 роки). Максимальна кількість 
слів - 15 000. 

Кінцевий термін подання есе - 15 черв-
ня 2010 року. Остаточне рішення щодо 
обрання переможця буде прийняте до 
1 серпня 2010 року. 

 

Необхідні документи: 

- есе; 

- СV (необхідно вказати інформацію 
щодо поточної професійної та наукової 
діяльності, дату народження, вищий 
заклад та дату, коли було надано PhD 
ступінь) 

Документи необхідно надсилати Aishah 
Colautti (Aishah.Colautti@wto.org) з по-
міткою у темі листа “WTO Essay 
Award”.  

Інформація від  

www.unistudy.org.ua 

Всеукраїнський форум представників наукових об'єднань: «Підвищення наукової активності студентів: досвід, 
стан та перспективи» 

10-11 квітня 2010 року, м. Київ 
 
Студентське наукове товариство Університету «КРОК» запрошує до участі у Всеукраїнському форумі представників 
наукових об’єднань «Підвищення наукової активності студентів: досвід, стан та перспективи», що буде проведений в 
Університеті «КРОК», м. Київ. 
 
До участі запрошуються представники наукових об’єднань ВНЗ України.  Для реєстрації необхідно заповнити анкету-
учасника (додається), а також надіслати тези доповіді на Snt.krok@gmail.com до 1 квітня 2010 року. Попередня реєстра-
ція є обов’язковою. Оргкомітет забезпечує учасників з інших міст місцем проживання. 
 
Додаткова інформація в представників оргкомітету за телефоном (093)710-51-93, (066)429-24-54 (Єлизавета); (093)875-
52-15 (Вадим). 

Конкурс есе від Світової організації 
торгівлі 

2 березня 2010 року Світова організа-
ція торгівлі оголосила початок конкурсу 
есе для молодих економістів. Конкурс 
має на меті сприяти проведенню висо-
кокваліфікованих досліджень на тему 
світової торгівлі та розвитку відносин 
між СОТ та академічною спільнотою. 

Переможці конкурсу отримають грошо-
ву винагороду на суму 5 тис. швейцар-
ських франків. У випадку співавторст-
ва, винагорода буде розподілена порів-
ну між усіма авторами. 

Переможця конкурсу буде оголошено 
під час однієї з найбільших конферен-
цій на тему міжнародної торгівлі - Euro-
pean Trade Study Group (ETSG. Цере-
монія нагородження відбудеться у ве-


