Україна просить у Світового
банку $500 мільйонів у кредит

Пеню за невчасну сплату послуг
ЖКГ хочуть відмінити

Україна веде переговори зі Світовим банком про залучення кредиту для модернізації українських залізниць.
Очікується, що сума позики складе близько 500 мільйонів доларів. Як повідомив у травні 2012 року гендиректор Державної адміністрації залізничного транспорту
України («Укрзалізниця») Володимир Козак (нині міністр
інфраструктури України), адміністрація розраховувала
щорічно електрифікувати до 300 км колії за рахунок
кредитних коштів іноземних банків.

На пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг хочуть увести мораторій. Відповідний законопроект оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради.
Мораторій пропонується встановити у зв’язку з невиконанням державою зобов’язань із ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій,
інших грошових виплат населенню. Кошти, стягнуті з
населення у вигляді пені за невчасне здійснення платежів із квартирної плати за період із 1 січня 2013 року,
пропонується зараховувати до майбутніх платежів.

3

15%

Відомості.інфо
№7 (647)
14 - 20 лютого 2013 року
http://www.vidomosti.info/

лише стільки українців вірить,
що у 2013 році їхнє життя більшменш налагодиться, а 51% вважає, що жодного покращення не
відбудеться. У 29% респондентів
переважає тривога, в 18% — розгубленість, у 15% — страх.

Події

Ректор Східноєвропейського національного університету Ігор КОЦАН:

Бізнес на освіті робити не можна
Якість вищої освіти в Україні щороку
стає гіршою. Новоспечені фахівці не
можуть знайти роботу, оскільки їхні
знання не відповідають потребам
ринку. Розуміючи це, багаті українці
вважають за краще оплатити навчання своїх дітей в університетах
Англії та Швейцарії. Сама ж реформа
вищої освіти, про яку так багато
говорять чиновники, сьогодні може
стати прикладом антиреформи.
Проект Закону «Про вищу освіту»
почав створюватися ще 3-3,5 року
тому. Проти документа, розробленого при міністрі освіти Дмитру
Табачнику, активно виступили
студенти. Зараз на розгляді у парламенті лежить іще три законопроекти, подані різними політичними
силами. Наскільки Україні потрібен
новий Закон «Про вищу освіту» і що
у ньому має бути пріоритетним? Ці
та інші запитання «Відомості» поставили ректору Східноєвропейського
національного університету Ігорю
Коцану.
— Ігоре Ярославовичу, на ваш
погляд, що має бути обов’язково
прописано у новому законі про
вищу освіту?
— Закон широко обговорюється
сьогодні в наукових колах. Ми також
маємо низку пропозицій, які вже надіслали у міністерство. Вважаємо,
що у новій редакції закону повинні
бути чітко прописані та врегульовані права учасників освітнього процесу. На сьогодні і права студентів,
і права викладачів, і права роботодавців, і права держави врегульовані декларативно. Законодавчого
закріплення в новій редакції закону
потребує таке важливе питання, як
взаємодія вищих навчальних закладів із бізнесом і розвиток структур,
що сприяють професійній орієнтації, працевлаштуванню та майбутньому кар’єрному зростанню студентства. Малоймовірною виглядає
теза, що роботодавці виконуватимуть обов’язки держави, тобто фінансуватимуть їх. Тому тут важливо
чітко прописати і законодавчо закріпити функції працедавців. Насамперед це стосується запровадження системи професійних іспитів на
здобуття відповідної кваліфікації.
Найголовніше: у майбутньому законі має обов’язково бути зафіксоване положення про автономію ВНЗ.
Вважаємо за необхідне надати навчальним закладам виняткове право визначати зміст освіти (готувати
навчальні плани, формувати науково-методичну базу та навчальнометодичні матеріали), присвоювати
академічні ступені, проводити атестацію викладацьких кадрів та інше.
Чи врахують наші пропозиції під час
прийняття закону — покаже час.

— Сьогодні багато дискусій навколо зовнішнього незалежного
оцінювання. В одному з зареєстрованих законопроектів, який подали наприкінці грудня 2012 року
Ігор Калєтнік, Сергій Ківалов і
Микола Сорока, пропонується повернути вступні іспити. Ви як ставитеся до цього?
— Введення зовнішнього незалежного оцінювання — це безперечний плюс. До основних позитивних моментів ЗНО можна
віднести можливість для сильних
вступників із незаможних родин
об’єктивно скласти вступні іспити та стати студентами престижних ВНЗ і спеціальностей. До речі,
практика незалежного оцінювання
знань в інших країнах працює уже
десятки років. Наприклад, у США
вже 20 років вступ здійснюється за
тестами ЗНО. Але там тестування
проводиться у декілька етапів, починаючи з дев’ятого класу. Результати всіх років навчання обов’язково
враховуються приймальною комісією університету або коледжу. Переваги надаються тим молодим людям, у яких виявляється прогрес в
успішності. Наприклад, один учень
два роки отримує середній бал 11.
В іншого в 9-му класі було 10 балів,
у 10-му — 11. Перевагу віддадуть
другому абітурієнту, бо в нього є
розвиток. Хочу зазначити, що аме-

риканці дуже серйозно ставляться
до вибору майбутнього своїх дітей.
Якщо батьки бачать, що дитина не
склала тести, вони не шукають будьякої можливості прилаштувати її в
університет. Адже навчання коштує
від 15 тисяч доларів у рік. І кожен
розуміє, що може заплатити гроші, а
через рік їхнього «вундеркінда» відрахують із вузу. Так що ЗНО потрібне, але його треба вдосконалювати.
— В якому напрямку?
— Проводити ЗНО в десятому
класі, а у випускному (одинадцятому) пропонуємо акцентувати увагу
на організації профільного навчання. Наші школи мають давати більш
практичні знання, а не теоретичні.
Тому я б 11 клас зробив роком підготовки дітей за тими спеціальностями, які вони обрали в 9-10 класах.
Зробив би центри тестування знань
недержавними. Таких центрів повинно бути кілька, але вони мають
бути неприбутковими. В результаті
тестування дитина повинна отримати сертифікат. Кожен же університет має одержати можливість
затверджувати свої правила прийому. Це право має надати вишу
автономія (якщо така, звісно, буде
закріплена на законодавчому рівні).
Рішення про зарахування чи незарахування того або іншого абітурієнта
має приймати комісія. І це рішення
професорів та академіків не може

У Луцьку мають намір модернізувати галузь теплопостачання

У

Луцьку відбулася чергова робоча зустріч керівництва Луцької
міської ради, ДКП «Луцьктепло»
з представниками Європейського
банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР) та інженерно-консалтингової компанії Ramboll. Ішлося про
проект, який передбачає модернізацію центрального теплопостачання
у Луцьку. Для того, щоб встановити індивідуальні теплові пункти у
місті, окремі котельні перевести на
альтернативне паливо, частково реконструювати тепломережі, банк надає кредит у сумі 10 мільйонів євро.
Плюс, відповідно до проекту, передбачено інвестиційний грант — чотири мільйони гривень — на ці ж цілі.
Міський голова Микола Романюк назвав таку пропозицію привабливою, адже чотири мільйони
гранта повертати не доведеться,

лише 10 протягом 13 років, при цьому перші три роки будуть пільговим
періодом, а відсоткова ставка у 7-8%
річних іще узгоджуватиметься. Микола Романюк сподівається, що її
вдасться максимально знизити для
Луцька.
Адже, як зауважив він, цьогоріч
облцентр має віддати 20 мільйонів
гривень кредитних коштів «Ощадбанку» і банку «Форум». За його
словами, частину коштів повернуто достроково. Тобто місто справно розраховується з кредитними
зобов’язаннями. Проте стосовно
цього проекту він висловився народною приказкою: треба сім разів
відміряти, а тоді вже відрізати.
Дар’я Кочубинська, яка представляє ЄБРР, зауважила, що реалізація проекту передусім спрямована
на підвищення енергоефективності

комунальної інфраструктури, скорочення споживання газу й електроенергії, покращення якості послуг
опалення та гарячого водопостачання для населення міста.
Схожі проекти впроваджуються
і в інших містах України. Найближчим часом перспективу та доцільність цієї інвестиції обговорюватимуть із депутатами міської ради.
Людмила ШИШКО

скасовувати правоохоронний орган.
Приміром, у тій же Америці комісія
університету може зарахувати абітурієнта, який досяг значних успіхів у
спорті, музиці і т. д. Навіть при тому,
що бали тестування у нього будуть
нижчі, ніж в інших абітурієнтів. У
нас би сказали, що це корупція. Там
це корупцією не вважається, бо рішення приймає колегіальний орган.
— В Америці зовсім інший рівень свідомості. У нас же була досить негативна практика, коли
існували іспити у кожному виші.
В результаті на державну форму
навчання вступали ті, «кому треба». А діти, батьки яких не мали
«блатів», змушені були вчитися на
платній формі.
— Я вважаю, що змішаних форм
навчання у межах одного університету взагалі бути не повинно. Тому
що тоді студенти в нерівних умовах.
Якість знань тих, хто вчиться платно, у будь-якому університеті становить 15-20%. А тих, хто навчається
на державній формі, — 90%. У перших немає зацікавленості. Студент
мислить: «Мені не платять стипендії, я плачу гроші вишу, тому в будьякому разі здам сесію». До речі, сама
можливість брати гроші за навчання
породила у нашій країні просто неймовірно велику кількість вищих
навчальних закладів. Вважаю, що
приватні навчальні заклади треба

зробити неприбутковими. Їх засновниками мають бути фонди. Бізнес
на освіті робити не можна.
— На превеликий жаль, у нас
спеціалісти з дипломами про вищу
освіту приходять на роботу без належних практичних знань.
— Питання набуття практичних
знань залежить великою мірою не
від університету. Давайте візьмемо
німецький досвід. У певному регіоні
є університет і є виробництво: легка,
харчова промисловість, металургія
тощо. Кожне велике підприємство
робить в університеті свій міні-цех,
монтує повну циклолінію. Студенти
вивчають процес, дають свої пропозиції щодо якості продукції, її здешевлення і т. д. Якщо ці пропозиції
слушні, підприємство завдяки їх
впровадженню отримує економію,
а 50% заощаджених грошей одержує
університет. Німці зрозуміли, що
працівники, які щоденно виконують
свою роботу, не мають часу займатися модернізацією. А студенти під
час написання магістерських праць
можуть це робити. У нас, на жаль, до
цього ще не дійшли. Однак наш університет готовий до впровадження
німецького досвіду в практику. На
днях науки третій рік поспіль наші
науковці та студенти презентують
власні розробки та винаходи, які б
зацікавили представників бізнесу.
— Нещодавно з’явилися реальні перспективи побудувати
студентське містечко на території
колишньої військової частини на
вулиці Володимирській у Луцьку.
— Ми готуємо проект. Голова
наглядової ради університету, народний депутат Ігор Палиця дав на
нього кошти. Хочемо зробити науково-технологічний парк. Але спочатку плануємо збудувати лабораторії, пізніше — басейни, гуртожитки
й інше. Лабораторії будуть енергозберігального, біологічного, хімічного, фізичного напрямків. Але акцент
робитимемо на енергозбереженні.
Це цілі корпуси, де наші науковці
розроблятимуть інноваційні технології для підприємств.
— Ігорю Ярославовичу, прокоментуйте ситуацію, що складалася
в університеті з зимовими канікулами. Вам не вистачає коштів на
енергоносії?
— У нас кошти на газ і електроенергію є. Була пропозиція зробити
зимові канікули на Різдвяні свята і
здати сесію до Нового року. Натомість навчатися по суботах. Рішення
було прийняте на конференції трудового колективу університету. Ми
вивчали думку студентів, їхніх батьків. 90% задоволені таким графіком.
Думаємо, щоб цю практику продовжити, але без навчання по суботах.
Розмовляла Наталка СЛЮСАР

 ПОГОДА

У західних областях 14 лютого буде похмуро, йтиме невеликий сніг. Температура повітря
вночі -4...-2°C, вдень 0...+2°C. 15
лютого хмарно, без істотних опадів. Уночі -5...-4°C, денна температура -3...-1°C. 16 лютого похмуро,
переважно без опадів. Температура вночі -9...-8°C, вдень -5...-4°C.
У північних регіонах 14 лютого прогнозується похмура погода, без істотних опадів. Температура вночі -8...-6°C, вдень
становитиме -6...-4°C. 15 лютого
хмарно, без опадів. Уночі -9...-7°C,
вдень -7...-4°C. 16 лютого буде похмуро, без опадів. Нічна температура -10...-8°C, денна становитиме
-7...-5°C.
У Києві 14 лютого буде похмуро, місцями можливий сніг.
Нічна температура -7...-5°C, денна -5...-3°C. 15 лютого синоптики
прогнозують похмуру погоду, без

істотних опадів. Уночі -9...-7°C,
вдень -7...-4°C. 16 лютого хмарно,
опадів не передбачається. Температура вночі -10…-7°C, вдень
-8...-5°C.
У східних регіонах 14 лютого
буде хмарно, переважно без опадів. Уночі -5...-3°C, вдень -3...0°C.
15 лютого похмуро, опадів не
прогнозують. Нічна температура
-6...-5°C, денна -4...-1°C. 16 лютого буде хмурно, йтиме невеликий
сніг. Уночі термометр показуватиме -7...-6°C, вдень -5...-3°C.
У південних областях 14 лютого похмуро, опадів синоптики
не прогнозують. Температура
вночі становитиме -1...0°C, вдень
+2...+4°C. 15 лютого хмарно, йтиме дощ із мокрим снігом. Уночі
-2...0°C, вдень +1...+3°C. 16 лютого похмуро, можливий дощ із мокрим снігом. Нічна температура
-1...0°C, денна 0...+1°C.

