Полтава тепло зустріла ВСР!
23-25 квітня 2010 року делегація Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві
освіти і науки України взяла участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції під назвою "Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості
у системі студентських самоврядних організацій", яка відбулася у місті Полтава.
Конференція розпочалася урочистим відкриттям та пленарним засіданням. Протягом трьох днів представники
Секретаріату та Колегії ВСР при МОН України взяли участь у багатьох заходах, основними з яких стали секційні
засідання. Всього на конференції було проведено чотири секції: 1- студентське самоврядування як середовище
виховання майбутньої української еліти, 2 - організаційні форми виховання лідерських якостей та соціальної
активності студентів, 3 - правова основа функціонування студентських самоврядних організацій та 4 - студентські
консультативно-дорадчі структури при органах державної влади та місцевого самоврядування. Під час секційних засідань учасники вдало виступили з усними доповідями, обговорили нагальні проблеми системи освіти
та студентського самоврядування, шляхи їх вирішення та підбили підсумки. На кожній секції було складено
окремі резолюції, які в останній день конференції було підсумовано та зведено в єдину. З усіма доповідями
можна детально ознайомитися у збірнику наукових публікацій конференції.

Продовження читайте на сторінці 4

У Міносвіти обговорили фінансування студсамоврядування
30 квітня під час засідання міжвідомчої робочої групи у складі представників з
Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, ректорів вищих навчальних закладів та студентських самоврядних організацій відбулося обговорення шляхів
реалізації відповідної норми закону.
Заступник міністра Євген Суліма наголосив на відсутності механізму фінансування органів студентського самоврядування. «З коштів, що передбачені законом,
30% повинні йти на науку. Однак за наукову діяльність відповідає адміністрація
ВНЗ, а не студентське самоврядування. До того ж не визначено, куди йтимуть
решта 70%. Також постає питання відповідальності та звітності органу студентського самоврядування за фінансову діяльність», - зазначив Суліма.
Як вирішення проблеми заступник міністра запропонував створення у системі ВНЗ спеціального відділу по
роботі зі студентами. «Керівником такого відділу на період очолення органу студентського самоврядування
можна призначити голову ОСС. Він би і відповідав за кошти, що виділяються на студентське самоврядування».
Учасники робочої групи вирішили почати розробку змін до постанов Кабінету Міністрів та інших нормативних
актів, які дозволять органам студентського самоврядування отримати фінансування на свою діяльність.

Бюджет-2010 не передбачає збільшення стипендій
Державний бюджет на 2010 рік, прийнятий Верховною Радою України, не передбачає збільшення стипендій
для студентів, повідомляють у Секретаріаті Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки
України.
«Статтею 54 передбачається встановлення у 2010 році розмірів мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2009 року. Таким чином
їх розмір не буде збільшений. Однак керівники ВНЗ згідно з положеннями бюджету мають
провести індексацію відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», - зазначив член Секретаріату ВСР з юридичних питань Максим Панов.
«У той же час інші статті розділу «Особливі положення» передбачають поступове збільшення прожиткового
мінімуму до 875 до кінця цього року. Таким чином стипендія буде нижчою за прожитковий мінімум», - зазначив
він.
Також у Секретаріаті ВСР зазначили, що останній раз стипендії переглядалися близько двох років тому. Тоді
звичайна стипендія була встановлена на рівні 530 гривень. Нещодавно відбулася індексація і зараз вона складає
670 гривень.

Семиноженко: Дослідницьким університетам необхідно
сконцентруватися на якості
Критерії університетів, по яких їм надається статус дослідницьких, потребують серйозного
перегляду.
За словами віце-прем’єр міністра України ці критерії занадто формалізовані і суперечливі,
а отже, не виконують головної мети - сприяти перетворенню кращих українських вузів на науково-навчальні
заклади європейського рівня.
"Акцент треба робити саме на результативній дослідницькій діяльності, а значить, ми повинні кардинально
змінити існуючий підхід до дослідницьких університетів. Не гнатися за кількістю вузів, які зможуть отримати
новий престижний статус, а сконцентруватися на якості", - зазначив віце-прем'єр-міністр.
На його думку, кілька провідних освітніх установ України можуть стати пілотними проектами - їм необхідно
поставити найвищу дослідницьку та наукову планку, надати ширшу автономію і пріоритетне фінансування.
"Упевнений, саме вони стануть першими кандидатами на входження в топ-500 найкращих світових вузів", підкреслив Семиноженко.

Знайомтесь - заступники керівника Секретаріату
Всеукраїнської студентської ради при МОН
Валерій Демченко – заступник керівника Секретаріату з міжнародної роботи
Дата народження: 30 червня 1987року
Освіта: Національний університет харчових технологій
Коротка біографічна довідка
2004-2009 рр. студент Національного університету харчових технологій. Відмінник навчання.
Маю ступені бакалавра та магістра з відзнакою зі спеціальності „Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва”. Нині випускник факультету Автоматизації та
комп’ютерних систем НУХТ, аспірант кафедри Автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій.
2006-2009 рр. – голова студентської ради факультету АКС;
2007-2009 рр. – перший заступник голови студентської ради НУХТ;
З 2009 року – голова студентської ради НУХТ, заступник керівника Секретаріату ВСР при МОН.
Що для тебе ВСР?
Об’єднання органів студентського самоврядування на державному рівні та допомога їм у вирішенні питань,
що стосуються як студентської громади загалом, так і кожного студента зокрема.
Анастасія Сабова – заступник керівника Секретаріату з питань комунікацій
Дата народження: 12 жовтня 1989 року
Освіта: Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Коротка біографічна довідка
На першому курсі випадково потрапила на школу студентського самоврядування, яку проводила Студентська рада Києва. Вирішила, що хочу змінювати своє студентське життя. Наприкінці 1 курсу стала PR-менеджером СРК. Потім очолювала Департамент зв’язків із
громадськістю СРК. Згодом прийшло розуміння, що є бажання і сили розвивати студентський рух на всеукраїнському рівні, а саме його інформаційну складову. З вересня 2009 року активно займаюся
інформаційною діяльність ВСР, керуючи прес-службою. З березня 2010 - заступник з питань комунікацій керівника Секретаріату
Плани на майбутнє у ВСР?
Хочу, аби для кожного студента ВСР стала ефективним захисником його прав.
Хочу, аби за допомогою ВСР вітчизняна система освіти була кращою.
Дарія Туренко – заступник керівника Секретаріату з організаційних питань
Дата народження: 4 травня 1991 года
Освіта: Національний авіаційний університет
Коротка біографічна довідка
Школа лідера в авіаційному університеті стала для мене точкою відліку в студентському самоврядуванні НАУ. Займалася організацією клубу «Мафія – НАУ», регіонального турніру ігор
в мафію в рамках мульти-фестивалю «Студентська республіка».
На 2 курсі стала координатором освітнього проекту Школа лідера в НАУ, займаюсь роботою з відокремленими
структурними підрозділами НАУ (коледжі, інститути), заступник голови студентської ради НАУ з зовнішніх зв’язків. У березні 2010 р. стала заступником керівника Секретаріату ВСР з організаційно-технічних питань.
Заповітна мрія
Підняти нашу країну з занепаду.

Початок - на першій сторінці.
«Цей захід дав можливість виробити спільні орієнтири в умовах законодавчих
змін
стосовно
студентського
самоврядування.
Конференція дала поштовх новим
теоретико-практичним пошукам
стосовно лідерства та соціальної активності студентства. Ми намагалися знайти оптимальний баланс
між роботою під час конференції та
змістовним дозвіллям. На сайті
МОНУ в розділі новини можна
взяти більш детальну інформацію
про напрацювання конференції», зазначив заступник голови організаційного комітету конференції Юрій
Кращенко, який три місяці працював над підготовкою та організацією
цього заходу.
Окрім секційних засідань під час
конференції було проведено низку
тренінгів з формування навичок роботи з командою та освоєння методів гуртування для студентів І-ІІІ
курсів. В останній день конференції
представники ВСР відвідали круглий стіл, який відбувся за участю
представників студентського самоврядування Варшавського університету
на
тему
"Можливості
запозичення Україною польського
досвіду".
Заключним етапом науково-практичної конференції у Полтаві стало
підсумкове пленарне засідання, на
якому було ухвалено резолюцію, де

зазначено низку рекомендацій з
розвитку студентського самоврядування України. «Найбільше уваги
представники ВСР приділили секції,
що стосувалася діяльності консультативно-дорадчих органів. У резолюції
ми
наголосили
на
обов’язковому консультуванні органів влади під час прийняття рішень,
що стосуються студентів, зі студентськими об’єднаннями рівня міста,
області, держави», - зазначила заступник керівника Секретаріату ВСР
Анастасія Сабова.
Після ухвалення резолюції відбулося святкове вручення сертифікатів
про участь у конференції та вітальні
промови організаторів заходу.
Члени Колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві
освіти і науки України висловили
свою думку щодо конференції та
поділилися ще свіжими враженнями.
"Науково-практична конференція,
яка відбулася у м.Полтава, була на
найвищому рівні. На конференції
були обговорені питання, що стосуються студентського самоврядування, і була написана резолюція.
Щодо моїх вражень, то вони дуже
позитивні", - каже Дмитро Заяц,
член Колегії ВСР від Запорізької
області. Багато приємних вражень
після конференції залишилося у
члена Колегії ВСР від Харківської
області Тетяни Рябченко: "Конференція пройшла просто блискуче!

Рівень організації заходів перевершив всі можливі сподівання учасників, за що організаторам потім
справедливо плескали стоячи. Сам
же зміст конференції, її тематика не
була новою. Проте всі присутні, завдяки своєму досвіду, здатності
ним ділитись та бажанню навчитись, зробили неймовірне за ці 3 дні
- консолідували свої здобутки та викристалізували новий ефективний
вектор розвитку активної молоді та
студентського самоврядування."
Євген Лапенко, член Колегії від
Донецької області, відзначив високий рівень організації науковопрактичної конференції у Полтаві:
"Місто-герой Полтава приймала на
високому рівні! Організація, теплий
прийом і багато конструктиву між
колегами-самоврядуванцями.
Треба зазначити те, що у наш час
зібрати так багато людей - це важка
і кропітка справа, але головному організатору Юрію Кращенку це вдалося!"
Делегація членів Секретаріату та
Колегії Всеукраїнської студентської
ради при Міністерстві освіти і науки
України висловлюють вдячність організаторам конференції та сподівання зустрітися наступного року
вже на ІІІ студентській конференції
у чудовому місті Полтава!
Катерина Королевцева

У Харкові визначили основні проблеми студентів
29 квітня у Харківському національному економічному університеті
відбулись Регіональні збори ВСР
при МОН України у Харківській
області. На зборах були присутні 40
делегатів від органів студентського
самоврядування ВНЗ 1-4 р.а., а
також представники адміністрації
деяких вишів області.
Під час обговорення пункту 3
порядку денного «Про найбільш актуальні питання області, що мають
бути розглянуті на засіданні Колегії
ВСР при МОН України» розгорілась
жвава дискусія, в ході якої кожен
мав змогу висловити думку студентів свого ВНЗ та внести корективи.
Так, студенти Харківщини не
підтримують плату за пропущенні
заняття. Делегати від тих вишів, в
яких вже введено таку практику, за-

значають, що в жодному разі такий
механізм не стимулює навчання, а
породжує корупцію. Підтвердженням цього є результати відповідного
моніторингу. Також учасники зборів
підкреслили, що для впровадження
у дію статті 5 проекту Закону
України «Про вищу освіту» МОН
України має звернути увагу на недостатній рівень забезпеченості вишів
фаховою літературою на українській
мові і недостатній рівень володіння
державною мовою професорськовикладацького складу ВНЗ.
Залишається гострим і питання про фінансування виготовлення документів про вищу освіту
для осіб, які навчалися за кошти
держбюджету. Учасники зборів доручили членам Колегії ВСР звернутись до МОН України за

роз’ясненнями щодо механізму виготовлення документів про вищу
освіту.
«Регіональні збори дійсно засвідчили готовність студентського
самоврядування до участі у законотворчих ініціативах і представлення
інтересів студентства на більш високому рівні. Ми готові до конструктивного діалогу з органами влади і
сподіваємось, що думка студентства
Харківщини буде почута і врахована» - так прокоментувала роботу
Регіональних зборів Нагаївська
Дар’я, координатор Всеукраїнської
студентської ради при МОН України
у Харківській області.
Наталія Артюшенко
Прес-секретар ВСР у Харківській
області

На Закарпатті представники ВСР обговорили питання ЗНО

В Ужгороді відбулося засідання
круглого столу на тему: “Особливості вступної кампанії 2010: переваги
і недоліки”, у якому взяли участь
представники управління освіти і
науки Закарпатської ОДА, приймальних комісій Ужгородського
національного університету і Закарпатського державного університету,
реабілітаційного центр “Вибір”, громадська мережа "Опора", товариство з прав людини "Вестед", а
також Студентська рада Закарпатської області, представники Всеукраїнської студентської ради при МОН
у Закарпатській області та ін.

На зустрічі обговорювалось багато
питань, зокрема, піднімались на
розгляд пропозиції, які були озвучені на засіданні Колегії ВСР 28 березня під час зустрічі з міністром
освіти Дмитром Табачником.
Член Секретаріату ВСР Денис Ман
представив кілька з них. Зокрема,
збільшення кількості тестувальних
сесій на рік, продовження терміну
тривалості дії сертифікату, терміну
апеляції до 7 днів. Також було розглянуто мовне питання, так як
цього року випускники матимуть
змогу складати тести зовнішнього
незалежного оцінювання тією
мовою, якою вони навчалися у школах.
Учасники круглого столу зазначили, що час вступу збільшено,
але порушується місце проведення
і доступ до участі знижено. «Має
бути забезпечений рівний доступ
абітурієнтів до ЗНО. Це стосується
інвалідів і тих осіб, які проживають
у гірських районах і їм важко та да-

леко добиратися», - зазначила
представник
реабілітаційного
центру “Вибір” Василина Марко і
запропонувала впровадити централізовану доставку абітурієнтів до
місця тестування.
Підбиваючи підсумки засідання,
Денис Ман зазначив: “Студентське
самоврядування не
залишиться осторонь вступної кампанії ЗНО. Ми
долучимося до неї в
якості спостерігачів, консультуватимемо учасників її процесу та проводитимемо
моніторинг
за
дотриманням законних прав абітурієнтів - в майбутньому наших студентів”.

Прес-секретар ВСР у
Закарпатскій області
Даніела Кіш

Дмитро Табачник про студентське самоврядування
За матеріалами виступу на підсумковій колегії МОН
(22.04.2010 р., м. Харків)
«Для забезпечення відкритості і прозорості вступної кампанії необхідно у цьому році залучити до її проведення студентів, використовуючи ресурси студентського самоврядування».
«Повинні бути створені всі умови для виконання основного завдання вищих навчальних закладів – забезпечення якісної освіти.
І тут своє слово повинно сказати студентське самоврядування, яке отримало нові широкі можливості участі
в управлінні вищим навчальним закладом після прийняття відомих змін до Закону України «Про вищу освіту».
«Питання соціального захисту студентства повинні бути пріоритетом у першу чергу для студентського самоврядування.
Можна багато говорити про студентське самоврядування, якщо не йдеться про бажання окремих студентських
лідерів стати членами Вчених рад, органів студентського самоврядування при Міністерстві освіти і науки, Мінекономіки і, нарешті, при Кабінеті Міністрів України.
По-перше, завданням органів студентського самоврядування є вирішення питання стипендіального забезпечення студентів на основі їх соціальних параметрів і досягнення значних успіхів у навчанні.
По-друге, поліпшення студентського життя в умовах складних завдань, які ставлять вищі навчальні заклади,
а з іншого боку – недостатні матеріальні умови для забезпечення навчального процесу та недостатня матеріальна підтримка з боку багатьох сімей.
Важливим також є ліквідація порочної практики, коли завдяки діючим нормам, стипендії отримують ті, хто
їх в принципі і не потребує.
І по-третє, студентське самоврядування повинно допомагати тим кращим представникам студентства, які беруть активну участь у студентській науковій роботі, але, на відміну від інших, потребують фінансової допомоги,
аби мати змогу реалізувати свої наукові досягнення.
І саме в цьому є принципи студентського самоврядування. Саме у цьому має бути надана відповідна допомога з боку керівництва вищих навчальних закладів, а не тільки у залученні представників студентства до роботи у представницьких органах.
Другий напрям роботи студентського самоврядування – співпраця з адміністраціями вищих навчальних закладів у питаннях діяльності гуртожитків. За великим рахунком – вирішення більшості питань: поселення, організація дозвілля, культурний розвиток студентства – все це і є те, що наповнює діяльність студентського
самоврядування конкретними справами».

Друзі! Такого в Україні ще не було!
З радістю повідомляємо, що 16 травня 2010р. у Києві відбудеться Відкритий дебатний турнір
«ТрансФОРМАТор», організатором якого є Київське відділення ВМГО "Дебатна Академія".
Інформаційний партнер - Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки.
Інформація про Турнір - http://debate.org.ua/news/TT_2010
Отже, особливістю Турніру є те, що ви отримаєте нагоду ознайомитися з малопоширеним в
Україні (але від того не менш цікавим) форматом Теда Тернера - стиль дебатів, поширений в
США серед учасників Національної ліги дебатів!
Прийшов час змінити буденний погляд на дебати!!!
Турнір складатиметься з двох частин. Перша - тренінгова, на якій ви дізнаєтеся правила формату, і друга - ігрова, де ви
подебатуєте досхочу!:)
Взявши участь в турнірі ви зможете:
* опанувати новий цікавий формат;
* навчитись використовувати інформацію для підтвердження думки;
* вдосконалити свої навики публічних виступів;
* знайти нових друзів та зустрітись зі старими;
* перевірити на собі динамічність формату;
* відчути себе зіркою телепрограми;
* дізнатися, або згадати, що таке «дебатний адреналін»;
* здійснити «останній постріл»!
Умови участі
Для участі у <<ТрансФОРМАТорі>> необхідно до 18:00 07 травня 2010р. надіслати заповнену реєстраційну форму (щоб
завантажити перейдіть за посиланням:http://debate.org.ua/ﬁle_download/168) на електронну поштову скриньку vdt.transformator@gmail.com Результати відбору будуть повідомленні учасникам 08 травня. Тоді ж зареєстровані учасники отримають правила формату для попереднього ознайомлення, теми та регламент турніру.
Не забувайте, що кількість учасників обмежена!
Реєстраційний внесок для участі в Турнірі складає 40 гр. з учасника, а для членів ВМГО «Дебатна Академія» - 30 гр.
Реєстраційний внесок покриває вартість кави-брейків, роздаткових матеріалів, призів та організаційних витрат.

Ми чекаємо на всіх охочих, бо досвід гри в дебати не потрібний!
З усіх питань, що виникають, звертайтеся до Голови Оргкомітету Доєвої Вікторії (0636017641).
ЗАРЯДИСЬ НОВИМИ ДЕБАТНИМИ ВРАЖЕННЯМИ!

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 студент;
- у тебе виникли питання щодо освітнього процесу і ти не
знаєш до кого звернутися;
Пиши на електронну адресу
vsr.sekretariat@gmail.com

Над випуском працювали: Анастасія Сабова, Олександр Клімашевський.

