
До Луцька приїздить на-
родний депутат України 

від політичної партії «Солі-
дарність» — Блок Петра По-
рошенка Дмитро Лубінець. 
Нагадаємо, що він обирався 
по Волноваському виборчо-
му округу та вже понад два 
місяці вирішує проблеми та 
відстоює інтереси волинян. 

У вівторок, 23 червня, з 
15 до 18 години Дмитро Лу-
бінець проведе прийом гро-
мадян. 

Волинян запрошують 
прийти на зустріч, яка від-
будеться за адресою про-
спект Волі, 29. Додаткова 
інформація за телефоном: 
24-25-05.
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США мають намір розмістити в 
Європі винищувачі F-22 Raptor
У відповідь на провокації з участю російських військових 
літаків Вашингтон планує розмістити в країнах Європи 
винищувачі п’ятого покоління F-22 Raptor. Про це по-
відомляє rbc.ru. з посиланням на The Wall Street Journal. 
Міністр ВПС США Дебора Лі Джеймс на 51-му Міжнарод-
ному аерокосмічному салоні в Ле-Бурже заявила про 
плани США розмістити в країнах Європи винищувачі 
п’ятого покоління. Глава відомства підкреслила, що це 
потрібно для «демонстрації сили». 

Україна — лідер грошових 
переказів від мігрантів у ЄС 
Мігранти, які проживають у Європі, за 2014 рік 
надіслали додому 109,4 млрд дол. США у вигляді 
грошових переказів. Про це йдеться у доповіді 
Міжнародного фонду сільськогосподарського 
розвитку (IFAD), повідомляє DW.de. Лідеркою з 
отримання грошових переказів є Україна — $7587 
мільйонів. На другому місці Польща, до якої пере-
казали $7466 мільйонів. На третьому — Нігерія із 
$7412 мільйонами», — йдеться у повідомленні. 

926
стільки тисяч українських родин 
звернулися для оформлення 
субсидії на оплату житлово-ко-
мунальних послуг за новою сис-
темою. Субсидію призначили 345 
тисячам родин, решту документів 
ще опрацьовують. 
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Випускники вузів отримають «папір» замість «пластику» 

На часі

Вступ до українських вишів 
цього року буде з перешкодами

Про які нововведення потрібно 
знати абітурієнтам та як не прога-
дати, віддавши сертифікат не туди? 
Про це дізнавалися «Відомості». 

У 2015 році є декілька змін, що 
стосуються правил вступу до вищих 
навчальних закладів. Зокрема, змі-
нено терміни подання документів. 
Минулого року їх приймали з 1 лип-
ня, проте це забагато часу. Цьогоріч 
у спеціалістів та магістрів вступна 
кампанія розпочинається з 6 липня, 
у бакалаврів — із 10 липня.

Також є зміни щодо пільгових 
категорій громадян. Відтепер право 
на позачерговий вступ відмінено 
для дітей-сиріт. Поза конкурсом мо-
жуть вступати лише діти-інваліди, 
діти, батьки яких пропрацювали на 
підземних роботах не менше 15 ро-
ків, чорнобильці I, II категорій, осо-
би, визнані учасниками бойових дій, 
та їхні діти. 

Як зазначає Слащук Андрій Ми-
колайович, відповідальний секретар 
приймальної комісії Східноєвро-
пейського університету імені Лесі 
Українки, питання позачергового 
вступу учасників АТО та їхніх ді-
тей є трохи болючим: Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо державної 
підтримки учасників бойових дій 
та їхніх дітей, дітей, один із батьків 
яких загинув у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойо-
вих дій чи збройних конфліктів або 
під час масових акцій громадянсько-
го протесту, дітей, зареєстрованих 
як внутрішньо переміщені особи, 
для здобуття професійно-технічної 
та вищої освіти» від 14.05.2015 на-
буває чинності 5 липня, якраз перед 

стартом вступної кампанії, а тому 
потрібно ще проконсультуватися з 
юристом, аби роз’яснити всі нюанси 
задля уникнення проблем. 

СНУ й інші навчальні заклади 
зверталися до Міністерства освіти 
і науки із проханням дозволити та-
кій категорії складати іспити вже в 
університеті, оскільки не в усіх була 
змога пройти ЗНО. 

«Дуже переживаємо за цих 
вступників, адже всього пільгових 
місць надають 10% від кількості дер-
жавного замовлення», — каже Ан-
дрій Миколайович. 

Ще одна цьогорічна новація — 
абітурієнт тепер зобов’язаний ви-
ставити пріоритетність у виборі на-
прямку підготовки. 

«Дитина повинна сама розібра-
тися в тому, який університет і на-
прям вибрати. Важко брати на себе 
велику відповідальність, та й дітям 

буде дуже важко», — зазначив від-
повідальний секретар приймальної 
комісії СНУ. 

Ще одне важливе нововведення: 
цього року буде встановлено вагу 
сертифіката. Всього має бути коефі-
цієнт 1, тобто за профільний пред-
мет надається 0,45, за решту — по 
0,25, ще 0,05 — для тих, хто закінчив 
підготовчі курси, призерів всеукра-
їнських олімпіад та призерів Малої 
академії наук України. 

Для того, аби було зрозуміло 
вступникам, подаємо зразок, як ви-
раховується цей коефіцієнт. Уявімо, 
що абітурієнт склав усі предмети 
ЗНО на 200  балів. Отже, профіль-
ний предмет (наприклад, українська 
мова) — 200 множимо на 0,45, а інші 
два предмети по 200 — на 0,25. 

«Нове також у тому, що торік 
прохідний бал був 124, тепер — від 
100  балів. Наш університет вирі-
шив не встановлювати прохідного 
бала, хоча відповідно до чинного 
законодавства міг би це зробити. 
Потрібно звернути увагу, що виші 
будуть приймати лише сертифіка-
ти ЗНО 2015  року», — продовжує 
роз’яснення змін Андрій Слащук. 

«Що стосується кількості держза-
мовлення для Східноєвропейського 
національного університету, то про 
бюджетні місця стане відомо до кінця 
червня. На платну форму навчання 
зросла вартість. У країні інфляція, а 
ми ж встановлюємо ціну на весь тер-
мін навчання, то хто його знає, що 
буде наступного року. Ціну підняли на 
10–15% на всі спеціальності. Найдо-
рожча спеціальність — «Правознав-
ство», найдешевші — математичні», 
— підсумував Андрій Миколайович. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Цього року випускників вищих 
навчальних закладів очікують 

дипломи нового дизайну — відтепер 
документи про освіту будуть вида-
вати паперові. 

На якість знань, зрозуміло, це не 
впливає, проте у зв’язку із цим но-
вовведенням виникло багато супер-
ечок. Хтось вважає, головне те, що в 
голові, хтось же стверджує, що по-
трібно отримувати гідний диплом, 
адже ми ідемо в ЄС, а не вертаємось 
у Радянський Союз. 

Студенти поки що не задоволені 
перспективою отримати паперовий 
диплом. Вони розчаровані, що вчи-
лися 4–5 років, аби отримати «папі-
рець». 

Тарас, випускник Інституту фі-
зичної культури та здоров’я Схід-

ноєвропейського національного 
університету, спеціальність «Фі-
зичне виховання», 5 курс: 

— Я обурений тим, що цього 
року отримаю замість пластикового 
(справжнього диплома) якийсь па-
пірець, який самому можна роздру-
кувати вдома на принтері! Як так? 
П’ять років провчитися, щоб у кін-
ці дали «бумажечку»! Тоді для чого 
вчитися всі ці роки, якщо в домаш-
ніх умовах можна роздрукувати собі 
диплом будь-якої спеціальності!? 
Ну, тут тільки на штамп прийдеться 
фінансово викластися! 

Дехто переживає за те, що такий 
диплом швидко втратить свій зо-
внішній вигляд. 

Віка, випускник Луцького на-
ціонального політехнічного уні-

верситету, спеціальність «Облік», 
5 курс: 

— Жах повний… Щоб він збері-
гався, треба буде самому ламінува-
ти… Дебілізм! 

Усе ж таки потрібно виставляти 
пріоритет, що важливіше: знання в 
голові чи матеріал, із котрого виго-
товлено документ про освіту. 

Таня, випускник Інституту фі-
лології та журналістики Східно-
європейського університету імені 
Лесі Українки, спеціальність «Жур-
налістика», 4 курс: 

— Звісно, зміст диплома набага-
то важливіший, аніж його зовніш-
ній вигляд. Головне те, що написано, 
які стоять оцінки та яка професія 
вказана. Але, безперечно, якість ди-
плома теж має значення. Пластикові 

дипломи надійніші та витриваліші, 
ніж паперові. 

Натомість викладачі не розумі-
ють, чому студенти так пережива-
ють стосовно того, з чого виготовле-
ний сам диплом. 

Юрій Громик, декан Інституту 
філології та журналістики: 

— Диплом у СНУ буде паперо-
вий ламінований. Ставлюся спокій-
но: диплом — це всього лише доку-
мент. 

Інна Совсун, заступник першо-
го міністра освіти, коментує цю си-
туацію так: 

— Якщо подивитися на дипломи 
іноземних університетів, то пласти-
кових документів ви ніде не побачи-
те — використовуються різні форми 
документів, але пластик — це дуже 

унікальний український винахід. 
Тим часом у тій самій Європі 

дипломи різного дизайну, адже там 
усе-таки цінують знання, а не ма-
теріал, із якого зроблено документ. 
Ми сконтактували з європейськи-
ми студентами у соціальній мережі 
«Фейсбук», аби дізнатися, з чого ви-
готовлені дипломи у них. 

Марцеліна, випускниця Лодзь-
кого університету, спеціальність 
«Російська філологія», Польща: 

— Диплом у нас паперовий. Ду-
маю, головне не матеріал, а знання, 
зафіксовані у ньому. 

Естентор, випускник  
International Academy of Hair 
Design, Туреччина: 

— Диплом у мене паперовий. 
Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

У Луцьку народний депутат України 
Дмитро Лубінець проведе прийом 
громадян 

Ще одна цьогорічна но-
вація — абітурієнт тепер 
зобов’язаний виставити 
пріоритетність у виборі на-
прямку підготовки. Дитина 
повинна сама розібратися 
в тому, який університет 
і напрям вибрати. Важко 
брати на себе велику від-
повідальність, тож і дітям 
буде дуже важко 

У Рівному міліціонери затримали 
викладача-хабарника 

Працівники управління Дер-
жавної служби боротьби з 

економічною злочинністю УМВС 
України в Рівненській області 
спільно з працівниками УСБ Укра-
їни затримали викладача Рівнен-
ського державного медичного ко-
леджу, який вимагав від студентів 

три тисячі гривень. 
— Викладача затримали у ро-

бочому кабінеті під час передачі 
грошей. Чоловік вимагав від гру-
пи студентів неправомірну вигоду 
за складання диференційованого 
заліку. За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження, — по-
відомив начальник УМВС України 
в Рівненській області Сергій Мак-
симов. — Вирішується питання про 
повідомлення викладачу підозри й 
обрання запобіжного заходу. Зло-
вмиснику загрожує позбавлення 
волі на строк від п’яти до десяти 
років із забороною обіймати певні 
посади чи провадити певну діяль-
ність терміном до трьох років, із 
конфіскацією майна та зі спеціаль-
ною конфіскацією. 

У західних областях 18 черв-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +10...+14 °C, вдень 
+22...+24 °C. 19 червня невелика 
хмарність, дощ. Уночі +13...+15 °C, 
вдень +21...+23 °C. 20 червня про-
гнозують хмарну погоду з прояс-
неннями, дощ. Температура вночі 
+12...+14 °C, вдень +22...+24 °C. 

У північних регіонах 18 черв-
ня ясна погода, без опадів. Тем-
пература вночі +11...+13 °C, вдень 
+22...+24 °C. 19 червня невелика 
хмарність, сухо. Вночі +11...+13 °C, 
вдень +23...+25 °C. 20 червня не-
значна хмарність, можлива гроза. 
Нічна температура +13...+15 °C, 
денна становитиме +23...+25 °C. 

У Києві 18 червня невели-
ка хмарність, буде сухо. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +22...+24 °C. 

19 червня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +11...+13 °C, вдень 
+22...+24 °C. 20 червня невелика 
хмарність, можливий дощ. Уночі 
+13...+15 °C, вдень +23...+25 °C. 

У східних регіонах 18 черв-
ня хмарно з проясненнями, зли-
ви. Вночі +16...+18 °C, вдень 
+26...+28 °C. 19 червня хмарно, 
грози. Вночі +15...+17 °C, вдень 
+23...+25 °C. 20 червня мінлива 
хмарність, дощ. Уночі +15...+17 °C, 
вдень +26...+28 °C. 

У південних областях 18 черв-
ня сонячна суха погода. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +22...+24 °C. 19 
червня мінлива хмарність, мож-
ливий дощ. Уночі +15...+17 °C, 
вдень +26...+28 °C. 20 червня неве-
лика хмарність, без опадів. Уночі 
+16...+18 °C, вдень +27...+29 °C. 

 ПОГОДА

Цьогорічних абітурієнтів очікують «спекотні» липневі дні: зовсім скоро 
розпочнеться вступна кампанія


