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Цьогорічної вступної кампа-
нії боялись усі українські виші. 
Через освітні реформи середини 
дев’яностих у 2011 році значно 
скоротилася кількість випускни-
ків шкіл. Отже, цьогоріч вишам 
довелося добряче поборотися 
за абітурієнта. На своїй шкурі це 
добре відчули українські мегапо-
ліси. Як результат, у деяких вузах 
недобрали навіть бюджетників. У 
кількох приватних навчальних за-
кладах або не набрали першокурс-
ників зовсім, або ж таких виявилося 
не більше десяти. Які результати 
вступної кампанії на Волині, дізна-
валися «Відомості».

Тривожились, як пройде вступна 
кампанія-2011 і у волинських вищих 
навчальних закладах. Як показали 
результати, пройшла вона вдало, 
тож особливої нестачі абітурієнтів 
два національні університети не від-
чули.

— До нашого університету пода-
но близько 12 тисяч заяв на здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра. Це не набагато менше, ніж 
торік. У 2010-му мали 13 тисяч заяв, 
— розповідає відповідальний секре-
тар приймальної комісії ВНУ ім. Лесі 
Українки Андрій Слащук. — Чесно 
кажучи, прогнозували, що абітурі-
єнтів буде значно менше. Думали, 
аби сім тисяч набралося. Таким чи-
ном, ми на дев’ятому місці серед усіх 
українських вишів за кількістю на-
браних заяв. 

Не приніс значних розчарувань 
цей рік і технічному університету.

— Всього абітурієнти подали 
7740 заяв. Їх кількість порівняно з 
минулим роком скоротилася на 9,8%. 
При 40-відсотковому скороченні ви-
пускників шкіл — це перемога, — 

зазначає відповідальний секретар 
приймальної комісії Луцького наці-
онального технічного університету 
Валентин Талах. 

Якщо говорити про найпопуляр-
ніші напрямки підготовки, то ситуа-
ція лишилася такою ж, як і в минулі 
роки. У ВНУ лідирують «Правознав-
ство» та «Фінанси». Чимало вияви-
лось охочих вчитись і на «Туризмі», 
«Готельно-ресторанній справі» й «Іс-
торії». Як розповів Андрій Слащук, 
на «Фінансах» був конкурс 41 особа 
на одне бюджетне місце, на «Історії» 
— 26 осіб на місце.

В ЛНТУ найбільше було охочих 
навчатися на спеціальностях еконо-
мічного профілю, однак не пасла за-
дніх й «Комп’ютерна інженерія».

— Вже котрий рік поспіль най-
вищий конкурс на спеціальнос-
ті «Фінанси» й «Економіка під-
приємництва», в лідерах також і 
«Комп’ютерна інженерія, — повідав 
відповідальний секретар приймаль-
ної комісії ЛНТУ. — На помірно по-
пулярні напрямки конкурс становив 
13-15 чоловік на одне бюджетне 
місце. На ходову інженерну спеці-
альність «Машинобудування» було 
подано 170 заяв. При 65 державних 
місцях конкурс становив 2,6 особи 
на місце.

Як результат, двом волинським 
вишам виконати держзамовлення 
вдалося. 

— Звичайно, певні переживання 
були. Наприклад, за «Хореографію», 
«Музичне мистецтво», «Хімію». Од-
нак державне замовлення виконали, 
— ділиться Андрій Слащук. — Були 
побоювання й за «Французьку мову 
та літературу». Через те, що ми мали 
проблеми з випуском школярів, які 
здавали екзамени з французької 
мови. Якщо я не помиляюся, то та-

ких на Волині було трохи більше 30. 
В цілому на спеціальність «Фран-
цузька мова та література» мали 
лише 13 заяв. Тут був конкурс дві 
особи на місце. Так само з «Росій-
ською мовою та літературою» — по-
дали лише 19 заяв. 

Виконали державне замовлення 
на 100% й у ЛНТУ. Які з напрямків 
підготовки стали аутсайдерами цьо-
горічної вступної кампанії, в при-
ймальній комісії не розповіли, проте 
зазначили, що такі є і не завадить 
подумати, чи варто їх утримувати 
надалі. 

Університи уже підбили підсум-
ки вступної кампанії щодо держав-
ників. Охочих учитися на контрак-
тній формі остаточно порахують до 
25 серпня. В ЛНТУ надіються, що 
платників буде не набагато менше, 
як торік. Навчатися в університеті 
на контрактній формі активно за-
кликають плакати, які інформують, 
що «ліцензований обсяг підготовки 
на бакалавра дозволить прийняти на 
контрактну форму всіх охочих». Тож 
абітурієнтів просять не забирати до-
кументів, навіть якщо вони останні 
в списку, мовляв, все одно вступите.

У ВНУ ж кажуть, що на такі на-
прямки підготовки, як «Початкова 
освіта» і «Геодезія й землеустрій» кон-
курс є навіть на контрактну форму.

Отже, якщо навіть державні на-
вчальні заклади можуть прийняти 
усіх охочих, то відкритим лишається 
питання: хто піде навчатись у при-
ватні виші? Як свідчить статистика, 
охочих мало. Начальник обласного 
управління освіти Михайло Попо-
вич зазначив, що жоден такий ви-
щий навчальний заклад не заповнив 
ліцензований обсяг студентів. Так, 
Луцький інститут розвитку людини 
«Україна» набрав лише 180 студен-
тів, маючи можливість навчати 405 
першокурсників. У Луцькому біо-
технічному інституті при ліцензо-
ваному обсязі 185 місць нарахували 
44 заяви. У Міжрегіональну акаде-
мію управління персоналом імені 
В’ячеслава Липинського подали за-
яви 13 абітурієнтів, коли ліцензова-
ний обсяг становив 95. 12 випускни-
ків подали документи у Волинський 
інститут економіки та менеджменту 
при ліцензованих 460-ти місцях. У 
Луцькому гуманітарному універси-
теті ліцензований обсяг 210 місць, а 
заяв отримали лише 29. 

«Відомості» звернулися до кіль-
кох приватних вишів за коментарем 
щодо вступної кампанії-2011. Однак 
лишилися ні з чим, бо в приймаль-
них комісіях без дозволу керівни-
цтва, яке виявилось у відпустках, 
коментувати відмовилися.

Ольга УРИНА
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Події
ЕФЕКТИВНІСТЬ 

У селі Видричі Камінь-
Каширського району громада 

спільно з районною владою спро-
моглась облаштувати дитячий са-
дочок. Наразі у ньому фарбують 
зовнішні стіни та закінчують вну-
трішні роботи за проектом мос-
ковської архітектурної фірми. 

Не подумайте, що так нераці-
онально використовують гроші. 
Навпаки, всіляко намагаються за-
лучити додаткові. А з російської 
столиці Видричам допомагає брат 
сільського голови Володимира Со-
роки, який і дизайн розробив, і в 
якості спонсора виступив, надав-
ши двадцять тисяч гривень.

— Ще три роки тому в цьому 
приміщенні була контора колгос-
пу. Районний відділ освіти вику-

пив її за п’ятдесят тисяч, вирішив-
ши реконструювати під дитсадок, 
— розповідає сільський голова 
Володимир Сорока. — На ремонт 
уже витрачено близько трьохсот 
тисяч. Але до Дня Незалежності 
ми відкриємо садочок на дві групи 
по 15 діток, у селі з’явиться 14 но-
вих робочих місць. 

— Думаємо, що дітей буде 
більше — десь до сорока, — до-
дає начальник відділу освіти РДА 
Віктор Пась. — Адже возитимуть 
із сусідніх Дубровиці та Теклич, 
з якими добре транспортне спо-
лучення. Тепер, коли у Видричах 
буде дошкільний заклад, разом зі 
школою вони утворять навчально-
виховний комплекс.

Ольга ЮЗЕПЧУК

КОНТРОЛЬ 

Через півроку почнуться масові 
перевірки орендарів водойм

Віддаючи водойми в оренду, 
районні чиновники позбавля-

ють селян можливості купатися 
та рибалити на ставках. Із появою 
господаря-орендаря вхід на водо-
йму їм закривають. Тож депутати 
обласної ради скрупульозно піді-
йшли до вивчення документації, 
згідно з якою орендарів позбав-
ляють права розпоряджатися вод-
ним плесом, а ще ретельніше — до 
надання ставків у оренду.

Як відомо, на останньому се-
сійному засіданні з 17 орендарями 
було розірвано договори. На на-
ступну сесію готується ще 21 таке 
рішення. Щоправда, для розгляду 
на комісії з питань екології, яка 
відбулася 10 серпня, було надано 
інформацію щодо 23 орендарів. 
Депутати домовилися, що питання 
стосовно орендаря озера Засваття 
площею 58,4 га, що у Ратнівському 
районі, знімуть на доопрацюван-
ня. Крім того, зняли й питання 
щодо санаторію матері й дитини 
«Пролісок», який, виявляється, 
користується штучними ставками 

площею 0,8 га і 0,3 га без укладених 
договорів. 

Член комісії Василь Столяр за-
питав під час засідання, чому ін-
шим орендарям, які теж не мають 
договорів, відмовлено, а «Проліс-
ку» — ні. Невже через те, що керів-
ником закладу є депутат облради 
Валентина Касарда? 

На це заступник голови облас-
ної ради Валентин Вітер відповів, 
що санаторій є комунальним під-
приємством, підпорядковується 
обласній раді, тож закладу треба 
дати змогу навести лад із докумен-
тами. 

Також комісія заслухала 
п’ятьох волинян, які хочуть узяти 
в оренду ставки й озера. За умови 
підтримки рекомендацій комісії на 
сесії, їм нададуть таку можливість. 
До слова, всі орендарі пообіцяли, 
що на території орендованої во-
дойми створять рекреаційну зону 
для відпочинку місцевого населен-
ня, мовляв, ніхто людей, які при-
йдуть порибалити чи відпочити, 
звідти виганяти не буде. 

Голова комісії з питань екології 
Богдан Колісник наголосив, що во-
дойми депутати не роздаватимуть 
постійно. Ще півроку — й обранці 
громади почнуть перевіряти, на-
скільки сумлінними виявилися 
новоспечені орендарі. Якщо ви-
сновки виявляться негативними, 
практику надання ставків у орен-
ду під «чесне слово» припинять, 
наголосив пан Колісник.

Ірина КОСТЮК

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

У Любешові одиноких пенсіонерів лікують безплатно

У Любешові вже понад два роки 
успішно функціонує відділення 

соціально-медичних послуг місце-
вого територіального центру, який 
опікується самотніми людьми по-
хилого віку. Такого відділення на 
Волині більше немає ніде. Лікують 
одиноких пенсіонерів у терцентрі 
Радивилова Рівненської області, де 
й запозичили ідею любешівчани. Та 
в себе зробили краще — є і сольова 
кімната, і тренажерний зал, і фізіо-
терапевтичний комплекс, і масажні 
крісло та ліжко. Щодня відділення 
відвідує до півсотні жителів району.

Діяльність відділення спрямо-
вана на попередження та профілак-
тику захворювань опорно-рухового 
апарату, суглобів, порушень імунної 
та ендокринної систем, реабіліта-
ційні заходи щодо хвороб серцево-
судинної системи. Введено в дію 
галокамеру, себто сольову кімнату, 
вартість якої становить більше 80 
тисяч гривень.

— Відділення працює з квіт-
ня 2009 року. До кінця того ж року 

придбали медичного обладнання 
та кілька тренажерів на 90 тисяч, 
— розповідає керівник закладу Ми-
кола Демих. — У цьому приміщенні 
колись містився центр зайнятості. 
Та вони переїхали в нову будівлю, 
тож ми зробили тут ремонт і за 
сприяння голови РДА Василя Кор-
ця відкрили це відділення. Маємо 
два напрямки — органи дихання й 
опорно-руховий апарат. Обслугову-
ємо одиноких громадян, пенсіонерів 

та інвалідів. 
Прийом відбувається за направ-

ленням лікаря, який після повного 
клініко-лабораторного обстеження 
призначає процедури. Курс — від 10 
до 20 днів.

— Оскільки район «чорнобиль-
ський», більше 60% громадян мають 
захворювання легеневої системи, — 
аргументує Микола Олексійович. 
— Масажне ліжко та крісло багато-
функціональні, лікують не лише хре-
бет. Після кількох сеансів нормалі-
зується робота шлунково-кишкової 
системи, розганяються солі, покра-
щується стан при І і ІІ ступені гіпер-
тонії. Також є фізіотерапевтичний 
комплекс, УВЧ, електрокардіограф.

Крім того, у відділенні відкрили 
комп’ютерну кімнату з доступом до 
Інтернету, якою у будь-який час мо-
жуть скористатись інваліди. 

— У нас люди підліковуються, 
покращують здоров’я, продовжують 
свій вік і щиро нам дякують, — під-
сумовує Микола Демих.

Ольга ЮЗЕПЧУК

30
тисяч прочан-хасидів прогнозо-
вано прибудуть в Умань Чер-
каської області на могилу цадика 
Нахмана на щорічне святкування 
Рош Ха-Шана, яке цього року ви-
падає на 29 вересня.

На Волині будують нову 
птахоферму
До 2013 року поблизу села Холопичі Локачинського 
району з’явиться комплекс для відгодівлі курей. Нову 
птахоферму будує ТзОВ «Птахокомплекс Губин», котре 
інвестувало в неї 12 мільйонів гривень. На птахофермі 
одночасно зможуть вирощувати 500 тисяч курей. Як 
повідав голова Локачинської РДА Володимир Мазурок, 
збудувати комплекс можна було б швидше, однак поки 
вирішують питання з нарощенням потужностей забійно-
го цеху в Нововолинську. Запланований птахокомплекс 
забезпечить 25-30 робочих місць. 

Діти з особливими потребами 
навчатимуться у звичайних 
школах 
Діти з особливими потребами зможуть навчатися разом 
зі своїми однолітками. Кабінет Міністрів затвердив Поря-
док організації інклюзивного навчання у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. Буде організовано інклюзивне 
навчання, що передбачає спільне здобуття освіти цієї 
категорії дітей разом із іншими ровесниками. Реалізація 
передбачених заходів буде здійснюватись у межах дер-
жавного та місцевих бюджетів.

У селі Видричі змогли зробити 
дитсадок коштом райбюджету

Приватним ВНЗ Волині не вистачає 
студентів

ОГОЛОШЕННЯ 

Утеплення будинків та квартир пінопластом, мінеральною ватою, теплою 
штукатуркою. Власне риштування, матеріали, доставка. Великий досвід ро-
боти. Письмова гарантія. Оплата по перерахунку і готівкою. Супутні роботи.  

Телефон (098) 929-3152 Ліц. АВ №195439

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-2107, 2000 р.в., р.н. 013-04 ВК. 
Стартова ціна – 8414,00 грн. з ПДВ
лот ІІ – автомобіль ВАЗ-21099, 1999 р.в., р.н. 010-82 ВК. 
Стартова ціна – 9309,00 грн. з ПДВ
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ-21150, 2001 р.в., р.н. 020-59 ВК. 
Стартова ціна – 6493,00 грн. з ПДВ
лот ІV – автомобіль ВАЗ-21093, 2003 р.в., р.н. 022-80 ВК. 
Стартова ціна – 4927,00 грн. з ПДВ
лот V – автомобіль ВАЗ-21093, 2003 р.в., р.н. 022-83 ВК. 
Стартова ціна – 5372,00 грн. з ПДВ
лот VІ – автомобіль ВАЗ-21093, 2003 р.в., р.н. 020-07 ВК. 
Стартова ціна – 4966,00 грн. з ПДВ
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 15 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.

Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 

242-065. 
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження. 


