
Радянську освіту називали одним 
із найбільших здобутків тогочасної 
системи. Сьогодні ж найкращою 
похвалою вважають «європей-
ськість» навчального закладу. Чим 
доводиться жертвувати у балансі 
між збереженням традиції та запро-
вадженням інновацій?

ЗАХІДНИЙ ДОСВІД

Сучасні американські універ-
ситети вже давно не обіцяють без-
коштовних гуртожитків і дешевої 
вищої освіти. Європейські універ-
ситети рухаються у тому ж напрямі, 
незважаючи на протести студентів, 
викладачів і широкої громадськості. 
Вища освіта все більше комерціалі-
зується, навчання в університеті пе-
ретворюється на кабалу — виплату 
кредиту, отриманого на оплату на-
вчання. Скажімо, президент США 
Барак Обама нещодавно зізнався, 
що лише вісім років тому зміг спла-
тити кредит, який він і його дружина 
брали задля отримання освіти. 

Джон Кеннеді казав: «Не питай 
державу, що вона зробила для тебе, 
а спитай себе, що ти зробив для дер-
жави». Українські студенти навчан-
ня за державні кошти сприймають 
не як подарунок долі, а як щось на-
лежне, те, що їм держава повинна 
дати. Очевидно, що це результат 
традиції радянської освіти, яку так 
полюбляють лаяти «прозахідні» по-
пулісти. Сліпе наслідування захід-
ного досвіду може зруйнувати всю 
систему вищої освіти.

ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ОСВІТИ

Освіта в Україні зберегла не всі, 
а лише окремі елементи радянської, 
які, за словами експертів, забезпе-
чили високі позиції України за ін-
дексом людського розвитку, показ-
никами наукових досягнень, імідж 
країни з високим інтелектуальним 
потенціалом. Основною перевагою 
базової і вищої освіти в України є її 
доступність і рівні можливості для 
всіх охочих її здобути. 

У 2012 році 280 000 молодих лю-
дей матимуть можливість навчати-
ся у професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) за дер-
жавний рахунок, що на 50 000 біль-
ше, ніж за держзамовленням 2009 
року. Держава також піклується про 
студентів, надаючи їм стипендії та 
місця у гуртожитках. Завдяки про-
веденню чемпіонату Євро-2012 було 
відремонтовано 224 гуртожитки на 
11 125 місць. 

Уряд Миколи Азарова прийняв 
рішення не тільки не зменшувати 

стипендії, а гарантувати, що сти-
пендія виплачуватиметься студен-
ту вчасно. Колишня індексація за-
кріпилась у базовій стипендії, тож 
якщо раніше бухгалтерія могла 
спекулювати з виплатою індексації, 
зменшуючи її або виплачуючи у кін-
ці навчального року, то зараз розмір 
стипендії кожен студент може пере-
вірити. Мінімальна стипендія учня 
професійно-технічного навчального 
закладу тепер складає 275 гривень, 
студента ВНЗ I-II рівня акредита-
ції — 550, студента ВНЗ III-IV рівня 
акредитації — 730. Стипендія дити-
ни-сироти і дитини, яка у період на-
вчання у віці від 18 до 23 років за-
лишилася без батьків і навчається у 
ПТУ, тепер становитиме 850 гривень 
(збільшена на 300 гривень), якщо це 
студент ВНЗ — 1760 (на 600 гривень 
більше). Уряд планує підвищити 
стипендії до рівня мінімальної зарп-
лати. 

ВІД НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ

Іноді, закінчивши ВНЗ, люди-
на має диплом, а знайти роботу не 
може. Кілька років тому це списува-
ли не економічну кризу, яка, мовляв, 
«змінила правила гри». Зараз дер-
жава визнала: проблема з нерівно-
мірним попитом і пропозицією на 
ринку праці є. Задля її вирішення 
створені кілька програм. Одна з них 
— зміна підходу до розподілу дер-
жавного замовлення. Якщо 10 років 
тому на ринку відчувалася нестача 
юристів і економістів, то зараз осно-
вна потреба — це хороші фахівці 
технічних спеціальностей. Уперше 
для планування держзамовлення 
провели консультації з Федераці-

єю роботодавців. Було визначено, 
що для прискореної модернізації 
національної економіки необхідні 
кадри у сфері програмування, на-
фтодобування, технології харчового 
виробництва тощо. Тому державне 
замовлення на ці спеціальності сут-
тєво збільшили. Скажімо, у галузі 
електроніки — на 34%, радіотехніки, 
радіоелектронних апаратів, зв’язку 
— на 25%, машинобудування та ме-
талообробки — майже на 28%, ме-
талургії та матеріалознавства — на 
64%, хімічних технологій та інже-
нерії — на 46%, авіаційної та ракет-
но-космічної техніки — на 44%, за 
напрямами підготовки для ІТ-галузі 
— майже на 3000 місць (24%).

Завдання держави — стимулю-
вати роботодавців створювати нові 
робочі місця та зменшувати рівень 
безробіття, яке молоді люди без до-
свіду роботи відчувають особливо 
гостро. Нещодавно виникла ініціа-
тива створити механізм, при якому 
працедавець буде зацікавлений бра-
ти на роботу молодь, адже йому ком-
пенсують 100% єдиного соціального 
внеску. Таку саму компенсацію він 
отримає, якщо працевлаштує без-
робітного, інваліда, матір-одиначку 
або спеціаліста старше 50 років. 

Водночас зараз створюються й 
умови для перекваліфікації праців-
ників. Якщо після школи молода 
людина прийняла хибне рішення 
і зараз не може знайти себе в об-
раній професії, у неї є можливість 
отримати ваучер на 30 000 гривень 
для організації власної справи. Це ті 
інновації, які пропонуються кожно-
му. Чи скористатися ними — справа 
особиста.

Вікторія МОЙЧУК 

Наприкінці серпня 2012 року 
в місті Володимирі-Волин-

ському на території гімназії №4 
розпочали земляні роботи для 
прокладання нових комунікацій. 
Роботи проводились на території 
посаду літописного Володимира в 
урочищі Апостольщина. ДП «Во-
линські старожитності» спільно з 
управлінням культури Волинської 
облдержадміністрації уже у пер-
ший день земляних робіт призу-
пинили їх. І відразу ж розпочали 
археологічне дослідження у межах 
отриманих траншей. Експедиція 
виявила і дослідила 14 об’єктів 
давньоруського часу.

В одному з об’єктів, знищено-
му траншеями, прокладеними у 
1960-1970-ті, було виявлено срібні 
прикраси давньоруського періоду. 
Скарб сильно пошкоджений і по-
требує негайної реставрації. Він 
складається зі срібних шийної 
гривні, пластинчастого браслета, 
витого браслета, скроневих кілець 
(сережки так званого «київського» 
типу), колтів, хрестиків і намиста.

Зокрема, скроневі кільця виго-
товлені зі срібла, оздоблені зерню, 
пусті всередині, розміром близько 
1 см у діаметрі. За аналогіями да-
туються ХІ — першою половиною 
ХІІІ ст. Цінною знахідкою є й на-
мисто з тонких пустотілих срібних 
пластин завдовжки 2-2,5 см, на 

кінцях оздоблених фігурками у ви-
гляді голови змії, з трьома отвора-
ми з кожного боку.

Хрест мармуровий рівносто-
ронній, оздоблений на раменах 
срібними пластинами, прикраше-
ними зерню, за аналогіями є ви-
робом візантійського походження. 
Фрагмент срібної шийної гривні, 
виготовленої з дроту, що налічує 
більше шести витків, завтовшки 
0,5 см, в перетині — прямокутний, 
за аналогіями датується ХІ — пер-
шою половиною ХІІІ ст. Знайде-
но також фрагмент пустотілого 
колта, складеного з двох пластин. 
Прикраса має бронзову дужку та, 
ймовірно, орнаментована фігурою 
птаха. Поруч зі скарбом виявле-
но фрагмент гончарного горщика 
ХІІ — першої половини ХІІІ ст., 
що містив сліди окислення кольо-
рового металу. На сьогодні архео-
логічні роботи завершено, скарб 
передано на реставрацію.

На підтримку волинських шахтарів — нові виплати і безплатне паливо
Попри чутки про зупинку підто-
пленої нововолинської шахти №5, 
це й інші видобувні підприємства 
ДП «Волиньвугілля» працюють 
у звичному режимі й ніхто їх не 
закриватиме. Навпаки, уряд по-
силює соціальне забезпечення 
волинських гірників — поступово 
підвищує страхові виплати і до-
плати до пенсій, збільшує бюджет-
не фінансування копалень, надає 
безкоштовне вугілля для опалення 
шахтарських домівок. 

— Якщо говорити про енерге-
тичну незалежність держави, то ми 
чи не головна надія, бо «Нововолин-
ська» №10 — єдина шахта, яка буду-
ється в Україні, — зазначає міський 
голова Нововолинська Віктор Са-
пожніков. — Нинішнього року ми 
отримали майже 76 мільйонів гри-
вень. Окрім того, обіцяно додатково 
ще 75 мільйонів. Загалом планува-
лося 118,8 мільйона гривень. Я пе-

реконаний: ці гроші будуть виділені 
урядом. 

За словами мера, нині для біль-
шості мешканців Нововолинська 
питання працевлаштування не є ак-
туальним. Держава відмовилася від 
курсу попередників, які воліли поза-
кривати нерентабельні шахти. Уряд 
постійно збільшує бюджетне фінан-
сування, підвищує рівень зарплат 
вуглярів, залучає приватні інвести-
ції у будівництво нових шахт. 

Зокрема, як констатують статис-
ти, на Волині влада виконала один із 
пунктів соціальних ініціатив Прези-

дента, що стосується встановлення 
справедливого рівня страхових ви-
плат шахтарям-інвалідам. Із 1 берез-
ня щомісячна страховка потерпілим 
на виробництві гірникам зросла на 
коефіцієнт збільшення номінальної 
зарплати за 2011 рік — на 17,6%. За 
рахунок цього середній розмір що-
місячних виплат зріс із 1 019 до 1 346 
гривень. 

Заразом держава виконує Закон  
України «Про підвищення престиж-
ності шахтарської праці», згідно з 
яким розмір пенсії гірників не може 
бути нижчим за 300% прожиткового 
мінімуму. З 1 липня її мінімальний 
рівень сягнув 2 532 гривень. А до 
кінця року збільшиться до 2 652. 

— Також шахтарям підвищена 
доплата до пенсії на одного утриман-
ця. Виплата здійснюється у зв’язку з 
втратою годувальника через травми 
або професійне захворювання. З 1 
квітня вона сягнула 838 гривень, а з 
1 грудня — вже 884 гривень, — роз-

повіли в обласному управлінні про-
мисловості та розвитку інфраструк-
тури.

Попри державну підтримку ко-
палень, до опалювального сезону 
буде вирішено питання щодо збіль-
шення норм видачі вугілля для опа-
лення будинків шахтарям-пенсіоне-
рам: із 3,1 тонни до 5,9 тонни. Також 
буде відновлена безкоштовна до-
ставка вугілля пенсіонерам додому. 

— Наприкінці липня Президент 
підписав закон, яким надав вдовам 
шахтарів-пенсіонерів право на без-
коштовне отримання вугілля для 
побутових потреб без сплати подат-
ку на прибуток. Уряд має намір роз-
почати безкоштовну видачу вугілля 
для опалення працівникам суміж-
них професій: будівельникам шахт, 
гірничорятувальникам, шахтопро-
хідникам, — зазначають у держпід-
приємстві «Волиньвугілля».

Така державна підтримка додає 
оптимізму нововолинським шах-

тарям. Як розповів генеральний 
директор ДП «Волиньвугілля» Ана-
толій Заболотній, у липні гірники 
шахти «Бужанська» видали на-гора 
3 738 тонн вугілля понад план. 

— Незважаючи на складну ситу-
ацію у вугільній промисловості, но-
воволинські шахтарі за липень таки 
виконали завдання — видобули 45,5 
тисячі тонн вугілля. Для порівнян-
ня: у червні нарубали всього 21 ти-
сячу тонн «чорного золота», — каже 
керівник волинських шахт.

Особливі сподівання у гірників 
— на запуск нових лав. І, звісно, на 
відкриття і повноцінну роботу нової 
шахти №10 «Нововолинська». 

— Її запаси у 37 мільйонів тонн 
вугілля відкриють нове дихання во-
линської гірничої справи, додадуть 
нові робочі місця, а отже, й перспек-
тивне майбутнє для Нововолинська 
і селища Жовтневе щонайменше на 
півстоліття, — переконані шахтарі.

Павло КОРОЛЮК 
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Колишній ув’язнений забив бабцю 
до смерті за 25 гривень

Нелюда, котрий до смерті жор-
стоко побив стареньку жінку, 

волинські міліціонери затрима-
ли за гарячими слідами. Трагедія 
сталася в одному з селищ Ковель-
ського району. У чергову частину 
надійшло повідомлення про те, 
що близько 10:45 у будинку за міс-
цем проживання виявлено труп 
80-річної місцевої жительки. На 
тілі потерпілої були серйозні тілес-
ні ушкодження.

На місце події негайно виїха-
ла слідчо-оперативна група. Було 
встановлено, що жінку жорстоко 
вбили напередодні у період із 17-ї 
до 19-ї години. Провівши деталь-
ний огляд місця події, правоохо-
ронці вилучили відбитки пальців 
рук, за якими й встановили особу 
злочинця.

Виконувач обов’язків началь-
ника слідчого відділу Ковельсько-
го МВ УМВС України у Волинській 
області Олександр Ципко повідо-
мив, що зловмисник має серйоз-
не кримінальне минуле: у березні 
29-річний чоловік був звільнений 
із місць позбавлення волі, де від-
бував покарання за хуліганство.

— Підозрюваний родом із Ро-
жищенського району, проте після 
звільнення вів бродячий спосіб 
життя, — розповідає Олександр 
Ярославович. — Вештаючись се-
лищем, він присів під парканом 
одного з обійсть. Згодом помітив, 
що з магазину з пакетом вийшла 
бабця. Чоловік подивився, де вона 
живе, і рушив слідом. Зайшовши 
в будинок, попросив їсти. Жінка 
не відмовила. Та коли зловмисник 
закінчив трапезу, почав вимагати 
в бабусі гроші й штовхнув її. Ста-
ренька впала і вдарилася головою. 
Чоловік тим часом «господарю-
вав» у сусідній кімнаті, шукаючи 
заощадження. Коли туди зайшла 
пенсіонерка, нелюд накинувся на 
неї і бив доти, доки вона не пере-
стала подавати ознаки життя. За-
бравши 25 гривень, молодик утік.

Провівши низку оперативно-
пошукових заходів, правоохорон-
ці за гарячими слідами затрима-
ли злочинця в сусідньому районі. 
Нині вирішується питання щодо 
його арешту. Порушена кримі-
нальна справа за ст. 115 (умисне 
вбивство) КК України.

Лілія Ребрик назвала 
новонароджену доньку 
Діаною
Телеведуча Лілія Ребрик, яка 30 серпня 
стала мамою, назвала донечку Діаною. 
«Ім’я обрали давно. Ще коли вона була у 
мами в животику», — розповів чоловік 
телеведучої, хореограф Андрій Дикий. Хто 
стане хрещеними дівчинки,  батьки поки 
не думали. А з усіма турботами виховання 
вони сподіваються впоратися самотужки.

Вийшла збірка музичних творів 
«Ода Луцьку»
У видавництві «Твердиня» за сприяння Луцького місь-
кого голови вийшла збірка музичних творів відомого 
волинського композитора, заслуженого діяча мистецтв 
України Мирослава Стефанишина «Ода Луцьку». До збір-
ки увійшло 18 пісень про наше місто на вірші місцевих 
авторів — О. Богачука, Й. Струцюка, П. Маха, О. Лупія. 
Більшість пісенних творів уже апробовані на концертних 
майданчиках у виконанні вокальних колективів, окремі 
записані на грамплатівках. 

У Володимирі-Волинському археологи 
виявили срібний скарб

14

Вища освіта в Україні: між 
традиціями й інноваціями 


