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До вибору вищого навчального 
закладу потрібно підходити з відпо-
відальністю та серйозністю. Адже 
походження отриманого дипло-
ма відіграватиме суттєву роль у 
майбутній кар’єрі. Тому проблема 
вибору ВНЗ актуальна для багатьох 
випускників. Дехто навіть зараз не 
знає, куди піти вчитись і яку спеці-
альність обрати. Як варіант можуть 
бути вузи Латвії. Минулого тижня 
три латвійські університети презен-
тували свої навчальні програми та 
розповіли про переваги здобуття 
освіти саме в них.

Під час скайп-конференції з 
луцькими студентами й учнями 
член консультативної ради у справах 
нацменшин при президентові Латвії 
Віктор Степанович наголосив, що 
сьогодні українська громада у Латвії 
нараховує 50 тисяч чоловік і її лави 
треба поповнювати. Він сказав, що 
Латвія зацікавлена в тому, щоб у них 
навчалось якомога більше випускни-
ків шкіл і коледжів із України, адже 
дипломи, які отримають, — міжна-
родного зразка, а отже, визнаються у 
будь-якій європейській країні. 

Свої освітні програми предста-
вив ректор Вищої школи менедж-
менту інформаційних систем (ISMA) 
Роман Дьякон.

Він повідомив, що у їх універси-
теті, та й, зрештою, в інших, є різні 
форми навчання — денна, вечірня та 
дистанційна — за допомогою Інтер-
нету. Остання є дуже зручною для 
дітей із обмеженими можливостями. 
Також студенти можуть вибирати 
мову навчання — російську, англій-
ську чи латвійську. 

— Ми пропонуємо можливість 
навчання за професійними бака-
лаврськими та магістерськими про-
грамами у сфері інформаційних 
технологій і підприємницької діяль-
ності, туризму, торгівлі, іноземних 
мов у бізнесі й менеджменті, а також 
за програмами підприємництва в 
галузі нерухомості та дизайну серед-
овища. Забезпечуємо стажування й 
практику студентів за кордоном у 
престижних університетах і фірмах, 
— розповів пан ректор.

Роман Дьякон також наголосив, 
що у них обов’язковим є вивчення 
двох іноземних мов. Для студентів, 
які опановують комп’ютерні програ-
ми, — це англійська та німецька, для 
решти — англійська й іспанська. 

— Починаючи з другого курсу, — 
продовжує ректор, — направляємо 
на практику в рамках європейських 
програм. Практика триває від трьох 
до шести місяців і оплачується. В се-
редньому студенти отримують 1300 

євро в місяць. Однак обов’язковим 
є володіння мовою тієї країни, в яку 
їдеш. У нас працює програма обмі-
ну студентами, яка передбачає на-
вчання в університетах, із якими ми 
співпрацюємо. При цьому студент 
отримуватиме приблизно 800 євро 
в місяць. Навіть якщо ви навчаєтесь 
у нас дистанційно, все одно можете 
поїхати на практику в Європу чи 
Азію.

Вже після першого навчального 
року, за словами Романа Дьякона, 
можна отримати сертифікат, який 
дасть можливість влаштуватися на 
роботу барменом-офіціантом, після 
другого курсу сертифікат дозволяє 
попрацювати вже в аеропорту, а піс-
ля третього — в готелях на ресепши-
ні.

Взагалі, підробіток для латвій-
ських студентів є звичним явищем. 
Їм дозволено 20 годин у тиждень 
попрацювати десь на фірмах чи під-
приємствах.

Навчання в ISMA платне — при-
близно 2300 євро в рік — усе за-
лежить від обраного напрямку та 
факультету. Для студентів, які не 
претендують на участь у європей-
ських програмах, що передбачають 
практику за кордоном, плата стано-
вить 1800 доларів.

На перший погляд, суми досить 
солідні, однак, як запевнив ректор, 
студенти, які проходять практику в 
Європі, отримують зарплатню, яка 
повністю покриває витрати за на-
вчання.

Ще одним плюсом латвійських 
освітніх програм є те, що у вузах не 
обов’язково навчатися п’ять років, 
аби отримати диплом. Можна, ска-
жімо, після трьох чи двох курсів на-
шого університету, провчитися там 
один рік і захистити російською чи 
англійською мовою диплом бакалав-
ра. Потім повернутися на четвертий 
курс нашого університету й отри-
мати паралельно ще й український 
диплом. Магістратура — те саме: 
можна в Латвії і в Україні захистити 
магістерські й отримати дипломи. 
Звичайно, предмети мають бути спо-
рідненими. Магістрант також має 
право проходити практику в Європі. 

А от Ризька Міжнародна вища 
школа економіки й управління 
RISEBA є місцем, де бізнес зустрі-
чається з мистецтвом. Адже тут 
програми бакалаврату пропонують 
вивчати архітектуру, аудіовізуальне 
медіамистецтво, бізнес-психологію, 
європейський бізнес, менеджмент 
реклами та громадських відносин, 
управління підприємництвом. Про-
грами магістратури також пов’язані 
з бізнесом, підприємництвом і 
управлінням. Якщо ви бажаєте пра-
цювати у галузі комунікацій і медіа, 
то можна обрати програми «Аудіові-
зуальне медіамистецтво» (професії 
продюсера, оператора, сценариста, 
режисера) й «Інтегровані комуні-
кації суспільних відносин». Є ще 
докторські програми. Як розповіли 
представники RISEBA, вони співп-
рацюють із 65 вузами-партнерами у 
різних куточках світу. Студенти мо-
жуть обрати той, який їм найбільше 
подобається, та провчившись у ньо-
му рік, отримати, крім латвійського, 
ще один міжнародний диплом. 

У середньому плата за рік тут 
становить дві тисячі євро, навчання 
за програмою «Євробізнес» — три 
тисячі євро.

Вища школа бізнесу TURIBA 
пропонує навчання на факультетах 
управління підприємництвом, юри-
дичному, міжнародного туризму, 
зв’язків із громадськістю.

Присутніх у залі цікавило пи-
тання умов вступу в ці заклади. Ви-
явилося, що приймають на навчання 
без вступних іспитів, у деяких вузах 
навіть не є обов’язковими резуль-
тати ЗНО. Всі необхідні документи 
можна відправити через електронну 
пошту. Після цього вуз дає виклик 
на навчання, й дитина автоматично 
отримує вид на проживання, який 
дає можливість вільно пересуватися 
Європою.

Всі організаційні питання, а 
також консультації щодо вступу 
у названі й інші латвійські вузи 
безкоштовно нададуть у науково-
освітньому центрі «YunGo». Його 
керівник Вікторія Ященко запевни-
ла, що навчання в Латвії має багато 
привабливих сторін. 

— Є можливість брати участь у 
грантах, міжнародних практиках, 
— переконує пані Вікторія. — По-
друге, адаптація у Латвії мінімальна, 
адже тут дуже тепле ставлення до 
українців, нема мовного бар’єру. 

Її підтримують українські сту-
дентки, які зараз навчаються в Лат-
вії, — Катерина та Наталія Тумко. 
Вони також розповіли про ціни на 
проживання, адже не всі вузи мають 
гуртожитки. Скажімо, оренда квар-
тири там коштує від 250 до 360 до-
ларів. Проживання у тризірковому 
готелі — від 120 доларів. 
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Відомості.UA

№ 21 (556)

19 - 25 травня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

ВИДАТКИ 

За ремонт «білого дому» більшу частину заплатять 
із позабюджетних коштів 

Нещодавно розпочали невелику 
реконструкцію фасаду примі-

щення, де знаходяться обласна рада 
та Волинська облдержадміністрація.

Як розповів на оперативній на-
раді голова ОДА Борис Клімчук, 
поки ремонтні роботи проводять 
за небюджетні гроші. Хоча згодом 
планують попросити обласну раду, 

щоб виділила трохи коштів. Ідеть-
ся про те, щоб із казни проплатили 
третину, а то й менше, від загальної 
вартості реконструкції. Вже зараз за 
позабюджетні кошти придбано буді-
вельні матеріали.

Підремонтувати «білий дім» ви-
рішили тому, що він, за словами 
Клімчука, «почав трохи на бік зава-

люватися».
«Рік, другий, третій мине — і 

куди вернеться мій друг Анатолій 
Грицюк? Тож мушу для нього гарний 
офіс підготувати. Він на останній се-
сії казав, що платимо малу орендну 
плату за «білий дім», то ми вирішили 
натурою віддати на років двадцять 
уперед», — зазначив голова ОДА.

ЩО РОБИТИ?  

В Україні скасували 
календар 
вакцинації

Міністр юстиції Олександр 
Лавринович підписав На-

каз №1303/5 (від 10.05.2011) «Про 
скасування рішення про дер-
жавну реєстрацію нормативно-
правового акта», яким скасовано 
рішення про державну реєстра-
цію Календаря профілактичних 
щеплень в Україні. 

Нагадаємо, в Україні щеплен-
ня проводилися згідно з дер-
жавним Календарем щеплень, у 
якому прописано послідовність 
щеплень, а строки й інтервали 
між ними підібрані з таким роз-
рахунком, щоб імунітет у дитини 
розвинувся якомога краще.

До того ж в основному роз-
ділі цього календаря визначено 
інфекції, проти яких проводять-
ся профілактичні щеплення за 
віком.

РІШЕННЯ 

Гарячу воду ковельчанам 
подаватимуть за графіком 

Гаряче водопостачання в Луць-
ку, Ковелі та Володимирі-

Волинському буде відновлено.  Від-
повідні вказівки керівництву ВАТ 
«Волиньгаз» та міським головам 
цих міст дав голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук, взявши 
на себе особисту відповідальність 
перед урядом України за вирішен-
ня питання про виділення лімітів 
на природний газ комунальним 
підприємствам.

Що ж стосується Ковеля, то 
тут по середах і понеділках гаря-
чої води не буде — так вирішив 
виконком Ковельської міськради. 
Відтепер гарячу воду подавати-
муть строго за графіком: у четвер 
і п’ятницю — з 17:00 до 23:00 го-
дини, у суботу та неділю — з 07:00 
до 23:00, а у вівторок — із 6:00 до 
10:00 та з 16:00 до 23:00 години, 
пише офіційний сайт Ковельської 
міської ради.

Нагадаємо, 13 травня ковель-
чани, а також мешканці Луцька, 
Нововолинська та Володимира-
Волинського залишилися без гаря-

чої води: котельні були відключені 
від газопостачання через відсут-
ність лімітів на газ.

Проте вже наступного дня, 14 
травня, подачу гарячої води на-
селенню Ковеля було відновлено. 
За цей час таки домовилися з ВАТ 
«Волиньгаз» про відновлення по-
стачання газу ПТМ «Ковельте-
пло». 

Невідшкодовані втрати ПТМ 
«Ковельтепло» з різниці між роз-
міром затверджених тарифів на 
послуги теплопостачання й еконо-
мічно обґрунтованими витратами 
на їх виробництво становлять 10 
мільйонів 563 тисячі 300 гривень. 
Це борг держави перед ПТМ «Ко-
вельтепло». 

7 квітня 2011 року внесено змі-
ни до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет», згідно з якими 
Волинь включена до переліку об-
ластей, яким передбачена субвен-
ція на погашення цієї заборгова-
ності.

За опалювальний період 2010-
2011 років ПТМ «Ковельтепло» 
спожило майже 17 мільйонів 557 
тисяч куб. м природного газу на 
26 мільйонів 376,5 тисячі гривень. 
Оплата становить лише 64% від 
цієї суми. Згідно з вимогами ДК 
«Газ України», щоб отримати нові 
ліміти на природний газ (виділен-
ня планових обсягів газу), пропла-
та за спожитий газ має становити 
70%. Отримати газ без лімітів ПТМ 
«Ковельтепло» не може, а отже, й 
постачати населенню гарячу воду.

Штрафи за забруднення 
лісів зросли в 10 разів 
Верховна Рада збільшила штрафи за ушкоджен-
ня та забруднення лісів, прийнявши зміни до 
Кодексу про адміністративні правопорушення. 
Штрафи збільшені в 10 разів. За забруднення 
лісу відтепер доведеться сплатити від 10 до 30 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(170-510 гривень). Для посадових осіб покаран-
ня суворіше — від 30 до 50 неоподатковуваних 
мінімумів (510-850 гривень). Востаннє санкції за 
забруднення лісів переглядалися в 1997 році.

Другі зміни в школах 
відміняються 
Міністерство освіти доручило забезпечити протягом 1-2 
років переведення загальноосвітніх навчальних закладів, 
які здійснюють навчання у дві зміни, на режим роботи 
в одну зміну. «Друга зміна в школі повинна залишитися 
лише сторінкою в історії педагогіки», — прокоментував 
цей наказ МОН заступник міністра освіти Борис Жебров-
ський. Незважаючи на значне зменшення кількості учнів, 
понад тисяча шкіл (5,8% від загальної кількості) прово-
дять заняття у дві зміни. Найбільше таких шкіл у Криму, 
Севастополі, Рівненській і Закарпатській областях. 

Навчання в Латвії дозволить українцям працевлаштуватися за кордоном 

ДОХОДИ 

На кількох підприємствах області 
зросла середня зарплатня

Як свідчить аналіз, низка підпри-
ємств області суттєво збільшила 

зарплату. «Якщо у січні на підприєм-
стві «Житлобуд-2» середня зарплата 
була 964 гривні, то нині — 1887», — 
повідомив голова Волинської ОДА 
Борис Клімчук. Підвищили оплату 
праці й на фірмах «Волиньхім» (863 
грн. — 1360 грн.), «Волиньмедтехні-
ка» (555 грн. — 1625 грн.) і «Луцький 
домобудівельний комбінат» (600 
грн. — 1958 грн.).

«Це приємні новини для пра-
цівників підприємств і тих, хто за-
ймається цією роботою в області, 
— зазначив Борис Клімчук. — Ці 
роботи ми контролюємо та моніто-
римо щоденно. І вже є значний ре-
зультат — наша статистика показує 
середню заробітну плату в квітні на 
рівні 1910 грн. У січні цей показник 
становив 1775 грн.». 

2011 рік на Волині — рік легаль-

ної зарплатні. Аби стимулювати 
платників зарплати у «конвертах» до 
прозорої діяльності, в березні голова 
ОДА особисто надіслав керівникам 
підприємств листи з рекомендація-
ми підвищити офіційну зарплатню 
працівникам.

Подвір’я університету TURIBA

Випускники університету ISMA


