
Ще рік-два тому, коли на чолі 
НБУ був Сергій Арзубов, а 

потім і змінивший його Ігор Сор-
кін, їх було модно звинувачувати 
в тому, що вони занадто жорстко 
тримають валютний курс. Безліч 
горе-експертів розповідали, що 
гнучкий курс дозволить економіці  
України працювати більш ефек-
тивно. 

Стараннями Степана Кубіва 
та Валерії Гонтарєвої українці на 
власній шкурі відчули цю ефек-
тивність. З початку 2014 року, коли 
призначений главою НБУ Кубів 
оголосив запровадження «гнуч-
кого курсу», населення забрало з 
банків 32 млрд гривень депозитів 
у національній валюті і ще на $ 6 
млрд — в доларах. Тільки в липні 
2014 банки втратили 920 млн гри-
вень і близько $ 470 млн. А ось у 
липні 2013 року населення прине-
сло в банки 2,5 млрд гривень і ще $ 
176 млн у валюті. 

Зараз населення втратило до-
віру до банківського сектору, тому 
і йде масовий відтік депозитів. 
Цілий ряд банків, у тому числі 
Актив-банк, Сітікоммерцбанк, 
Терра-банк не віддають депозити, 
хоча ніяких обмежень введено не 
було. В НБУ накопичилися вже 
сотні скарг на такі дії банків, але 
нинішнє керівництво Нацбанку 
попросту ігнорує їх. 

Арбузова і Соркіна звину-
вачували в тому, що вони ви-
трачають золотовалютні резер-

ви для підтримки гривні. Але 
взагалі-то резерви потрібні саме 
для цього, така практика всіх 
без винятку центробанків після 
падіння Бреттон-Вудської сис-
теми на початку 1970-х років. 
Дійсно, за 2013 золотовалютні 
резерви України зменшилися 
з $ 24,6 до $ 20,4 млрд. Але при 
цьому Україна погасила близько 
$ 6 млрд старих кредитів МВФ. 
Цього року все навпаки: у трав-
ні Україна взяла в борг у МВФ $ 
3,2 млрд — але до 1 серпня 2014 
золотовалютні резерви Украї-
ни скоротилися до $ 16 млрд. 
Практика показала, що всі надії 
недавніх горе-експертів на те, 
що «гнучкий курс» нібито до-
зволить накопичити резерви, 
були безпідставними. «Потрібно 
девальвувати гривню, і приплив 
експортної виручки виросте в 
рази», — говорили недавно при-
хильники девальвації гривні. З 
початку року гривня втратила 
майже 60% вартості, але експорт 
товарів за півроку скоротився на 
5,2%, а експорт послуг — на 10% 
порівняно з минулим роком. 

Як результат, якщо в липні 
2013, за часів Арбузова і Соркіна, 
середня офіційна заробітна плата 
була близько $ 400 в еквіваленті, 
то тепер — близько $ 280. Ось це 
і є «головне досягнення» гнучкого 
курсу гривні. 

Олександр ОХРІМЕНКО

Близько 26 тисяч громадян 
України у статусі біженців 

прибули до Білорусі за останні 
кілька місяців. Про це повідо-
мив посол Республіки Білорусь 
в Україні Валентин Величко. 
«Буквально за останні місяці 
(червень-липень) до Білорусі ви-
їхало близько 26 тисяч жителів 
України. Треба думати, як їх за-
йняти, де вони будуть працюва-
ти», — сказав він, зауваживши, 
що є питання, пов’язані з фінан-
суванням, яке необхідно буде ви-
ділити на утримання цих людей 
в разі присвоєння їм статусу бі-
женців.

Величко також наголосив, 
що у Республіці Білорусь проце-
дура присвоєння статусу біжен-
ця займає близько півроку, але 
наразі розглядається питання 
про можливе скорочення термі-
ну даної процедури до 3 місяців.

Водночас, за словами дипло-
мата, близько 500 українців вже 
подали заявки на отримання 
статусу біженців, близько 1,5 
тисячі осіб вже отримали візи 
на постійне проживання, а ще 
близько трьох тисяч планують 
незабаром отримати документи 
на тимчасове проживання. 

Події
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Незабаром австралійські візи 
даватимуть в Україні
Найближчим часом Австралія відкриє в Україні своє 
посольство, тож українцям більше не доведеться 
їхати за візою до Москви. Про це повідомив прем’єр-
міністр Австралії Тоні Ебботт у розмові із Президентом 
України Петром Порошенком. Австралія також 
висловила готовність надати підтримку реінтеграції 
регіонів Донбасу, які постраждали в результаті дій 
бойовиків.

50
Чоловіки-переселенці із зони 
АТО мають бути мобілізовані
Переселенці із зони АТО призовного віку 
обов’язково мають бути зареєстровані, а відомості 
про них — бути подані до відповідних органів 
державної влади на місцях. На цьому наголосив 
голова ВОДА Володимир Гунчик. Він звернувся 
до голів РДА, сільських та селищних з вимогою 
посилити цю роботу, адже на адресу обласної 
влади лунає чимало нарікань, зокрема й від матерів 
військовослужбовців, які захищають суверенітет 
України на Сході. 

стільки тисяч 
військовослужбовців взяли 
участь у антитерористичній 
операції за час її проведення. 
Про це журналістам 
повідомив прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк.

Які зміни очікувати від нового 
Закону «Про вищу освіту»
З 6 вересня набирає чинності 
Закон України «Про вищу освіту». 
Про необхідність його прийняття 
в освітянських і наукових колах 
говорили декілька років. Що прин-
ципово нового у ньому прописано 
і чи зміниться вища школа з його 
прийняттям — «Відомості» за-
питали у доктора історичних наук, 
професора, проректора з навчаль-
ної роботи Східноєвропейського 
університету імені Лесі Українки 
(СНУ) Світлани Гаврилюк.  

АВТОНОМІЯ ВУЗІВ

В основі закону — ідея універ-
ситетської автономії. Насамперед 
в академічній, організаційній і фі-
нансовій сферах. Іншими словами, 
вищі навчальні заклади (ВНЗ) ста-
нуть більш незалежними від Мініс-
терства освіти. Раніше кожен вуз 
напрацьовував свої навчальні пла-
ни і затверджував їх у міністерстві. 
Тепер же ВНЗ має право самостійно  
визначати організацію навчально-
го процесу, вибирати типи програм 
підготовки бакалаврів та магістрів, 
визнавати та підтверджувати сту-
пені освіти, отримані у закордонних 
вищих навчальних закладах. Зміню-
ється структура освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів відповідно до західних 
стандартів. Проте варто наголосити, 
що на «спеціаліста» студентів ще 
прийматимуть до 2016 року і ди-
пломи спеціалістів прирівнювати-
муться до магістерських. За новим 
законом ректор обиратиметься не 
більше як на дві каденції терміном 
на п’ять років. Це стосується і дека-
нів та завкафедрами. Щодо останніх, 
питання спірне. Адже завкафедрою 
— це керівник цілої наукової шко-
ли. Вона формується не один рік. А 
якщо на кафедрі взагалі один доктор 
наук? Тому тут є питання.

Дуже важливо, що тепер уні-
верситет може розпоряджатися 
власними грішми. Раніше він цього 
робити не міг. Таким чином універ-

ситети зможуть розвиватися і за-
безпечувати себе всім необхідним 
для навчального і наукового про-
цесів. Кошти  від студентів-плат-
ників мають іти на облаштування 
лабораторій, купівлю комп’ютерів, 
наукової літератури тощо. Зарп-
лату ж викладачам платитимуть із 
держбюджету і спецфонду. Штат-
ні розписи, надбавки до зарплати 
треба буде публікувати на веб-сайті 
університету. Таким чином вони 
стануть відкритими і підзвітними 
громадськості.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Значний плюс: тепер вчені ради 
ВНЗ матимуть право присвоювати 
наукові ступені. У цьому плані буде 
більша відповідальність при захисті 
дисертацій. Адже таку роботу  тре-
ба до захисту опублікувати на сайті 
університету, де проводиться захист, 
в тому числі з відгуками офіційних 
опонентів. Публічність і прозорість 

процесу сприятиме появі якісніших 
робіт. Це величезна новація. Крім 
того, це питання контролюватиме 
Національне агентство із забезпе-
чення якості освіти. Ця структура 
буде вести аналіз якості освітньої 
діяльності ВНЗ, займатися ліцен-
зійною експертизою, формуванням 
єдиної бази спеціальностей, затвер-
дженням стандартів вищої освіти, 
акредитацією спеціальностей. Раз на 
рік агентство має оприлюднити ре-
зультати своєї роботи.

 
ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ 
ДАВАТИМУТЬ ЗГІДНО ІЗ 
РЕЙТИНГОМ

Для студентів також є новації. 
Законом передбачено створення 
електронної бази даних. Вся інфор-
мація про видані дипломи має вно-
ситися вузами в Єдину державну 
електронну базу з питань освіти.  
Доступ до цієї бази повинен здій-
снюватися через офіційний сайт Мі-

носвіти. На сайті міністерства також 
можна побачити, уже починаючи 
з цього року, держзамовлення для 
кожного вишу. Буде більше відкри-
тості. Адже державне замовлення 
даватимуть на основі рейтингу ВНЗ, 
який проводитимуть незалежні 
громадські установи, які матимуть 
відповідні ліцензії. Думаю, що при 
такій практиці дуже багато вузів 
зникнуть самі собою. 

ДИПЛОМИ

 Зникла норма, за якою студен-
ти зобов’язані відпрацювати за на-
правленням три роки, якщо вони 
навчались за рахунок держави. 
Випускники без роботи не зали-
шаться. Навпаки, матимуть ширші 
можливості працевлаштування, у 
тому числі за кордоном. Уже сьогод-
ні університет зацікавлений у тому, 
щоб видавати не просто диплом єв-
ропейського зразка, а й додатки до 
диплома. Там широко прописувати-
муться навчальні дисципліни, теми, 
які вивчали студенти і кожен, хто 
схоче працевлаштуватися у Євро-
пі, зможе показати працедавцю, що 
він вивчав, скільки має годин прак-
тики, скільки слухав теоретичних 
лекцій, що засвоїв, які кваліфікації 
присуджено. Крім того, дисципліни 
можуть за бажанням студентів ви-
кладатися англійською мовою. І це 
також буде прописано у дипломі.  
Це крок до міжнародного визнання 
українських дипломів. 

СТУДЕНТАМ ДАДУТЬ БІЛЬШЕ 
ПРАВ

Розширюється автономія і повно-
важення для студентського самовря-
дування. Згідно з новим законом, з 
представниками студентства будуть 
узгоджуватися відрахування, переве-
дення студентів з платної на держав-
ну форму навчання, заселення гур-
тожитків тощо. Студенти матимуть 
право голосу і при обранні ректора.

Записала Наталка СЛЮСАР

До Білорусі 
виїхало вже 26 
тисяч українських 
біженців

Пораненим на Сході бійцям у Ковелі робитимуть безкоштовні 
протези

Нацбанк жорстоко вчинив з українцями 

Світлана Гаврилюк

Для бійців АТО безкоштовно 
виготовлятимуть протези на 

Волині. Ковельський протезно-ор-
топедичний цех обіцяє найкращий 
матеріал, механізми та комплекту-
ючі до протезів. Про це інформує 
ПроКовель.

Ковельський протезно-ортопе-
дичний цех, який знаходиться біля 
місцевої залізничної лікарні, і є фі-
лією Львівського протезного заводу, 
виготовляє сучасні протези верхніх і 
нижніх кінцівок вже 18 літ поспіль. 
Працюють ковельські досвідченні 
фахівці з протезування на німецько-
му обладнанні фірми «OTTO BOCK», 
виготовляють кінцівки для дітей і 
дорослих безкоштовно теж з матері-
алу цієї ж фірми. Тому, зі слів началь-
ниці цеху Людмили Козак, за своєю 
якістю і технологічністю вони нічим 
не поступаються розрекламованим 
дорогим закордонним виробам.

Технік-протезист цеху I категорії 
Василь Остапчук, який тут трудить-
ся з часу відкриття майстерні, кате-
горично не погоджується з тим, щоб 
молоді, яких уже скалічила війна на 
Сході, їхали на протезування за кор-
дон, а волонтери для такої поїздки 
збирали неймовірно великі суми 
грошей по всьому світові.

Василь Сидорович демонструє 
роботу спершу модульного протезу 
кінцівки ноги, а потім і спеціального 
— для купання. Каже, що людина-ін-
валід має можливість безкоштовно 

для себе замовити обидва комплек-
ти. Теж саме стосується і кінцівок 
рук. Для бійців АТО тут обіцяють 
найкращий матеріал, механізми та 
комплектуючі до протезів.

Також тут за першим же бажан-
ням клієнта механізми протезу від-
регулюють, або замінять окремі його 
частини, а через три роки ще й ви-
готовлять новий. І знову ж таки все 
це буде безкоштовно для людини, 
котра сюди звернеться, адже послу-
ги оплачує держава.

Алла Степанівна Антонюк ще 
в 1996 році прийшла до центру за 
двома протезами для своїх нижніх 
кінцівок. Жінка розповіла, що у 
18-річному віці потрапила під поїзд 
і отримала важку травму обох ніг. 
З тих пір вона ходить на протезах. 
Спершу Алла Степанівна користу-

валася послугами Харківських, а по-
тім і Львівських протезистів, однак 
робота Ковельських фахівців їй най-
більш припала до вподоби.

Керівник центру каже, що наразі 
тут очікують на постраждалих під 
час воєнних дій в зоні АТО, їх об-
слуговуватимуть першочергово та 
безкоштовно. За останні кілька днів 
сюди вже зателефонували з Кіро-
вограду, Жмеринки, Херсону, Сум, 
Чернігівської області, Луцька та Но-
воволинська. 

Телефони для довідок: (093)-
140-71-76, (096)-101-87-33, (050)-
806-47-15, (03352)-5-15-03, (03352)-
6-53-77.  Адреса Ковельського 
протезно-ортопедичного цеху: Во-
линська область, Ковель, вулиця 
Богдана Хмельницького, 17 (тери-
торія залізничної лікарні)


