
Перший заступник міністра освіти і 
науки України Інна Совсун розпові-
ла у розмові з «Відомостями», чому 
було змінено правила вступу до 
українських вузів та про повернен-
ня до паперових дипломів. 

— Чому вирішили замінити 
пластикові документи про освіту 
на паперові? 

— По-перше, це нормальна єв-
ропейська практика, коли дипло-
ми видають самі університети, а не 
централізовані міністерства. Тому 
перехід до цієї практики є давно 
очікуваним, необхідним. І, очевид-
но, зрозуміло: якщо університетам 
надається право самостійно видава-
ти дипломи, то у них також є право 
самостійно вирішувати, як цей до-
кумент має виглядати. Коли поди-
витися на дипломи іноземних уні-
верситетів, то пластикових ви ніде 
не побачите — використовуються 
різні форми документів, але пластик 
— це унікальний український вина-
хід. Другий момент полягає в тому, 
що пластикові документи про освіту 
друкувалися централізовано та при-
ватною компанією, котра свого часу 
отримувала значні преференції для 
цього. Звичайно, витрачати купу 
грошей, давати можливість одній-
єдиній компанії десяток років за-
робляти — теж не дуже доцільно, і 
необхідно було врегулювати це. Тож, 
власне, існувало кілька причин для 
того, щоб відмовитися від пласти-
кових дипломів і надати вузам са-
мостійно їх друкувати. Зараз, коли 
зустрічаюсь із ректорами, з пред-
ставниками ВНЗ, усі вони кажуть, 
що собівартість диплома виходить у 
межах 7–8 гривень, а в минулі роки, 
коли друкували пластикові, вона 
була від 80 гривень. Різницю ви мо-
жете відчути — різницю, яка йшла 
комусь у кишеню. 

— Студенти доволі активно об-
говорюють ситуацію навколо па-
перових дипломів. Більшість із них 
обурені через це рішення. Особли-
во переживають, що такий диплом 
швидко втрачатиме свій вигляд. 
Що можете їм порадити? 

— Хай акуратно з ними пово-
дяться. В усьому світі не втрачають 
вигляду. Я думаю, що це абсолютно 

перебільшені острахи. Вони ж не 
заради пластикового диплома вчи-
лись, а задля знань, зафіксованих у 
дипломі певного вигляду. 

— А чи захищений такий ди-
плом від підробки? 

— Пластиковий диплом сам со-
бою не був стовідсотковою гаранті-
єю захисту від підробок, і ми бачили 
купу дипломів, котрі були фальши-
вими. Тому гарантії пластик не давав 
стопроцентної. Гарантією захисту 
нового виду диплома стане реєстра-
ційний номер у Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти, 
який фіксуватиме факт видачі до-
кумента тій чи тій людині. На сайті 
міністерства буде окрема кнопка — 
ввівши туди номер диплома можна 
буде відразу перевірити, кому, коли 
та ким було видано цей документ 
про вищу освіту. Таким чином ро-
ботодавець отримає можливість 
пересвідчитись у справжності доку-

мента. 
— Цього року було внесено ба-

гато змін до правил вступу–2015. 
Чим вони викликані? 

— Насправді змін не настіль-
ки багато. Більшість має технічний 
характер. Перша причина — новий 
Закон України «Про вищу освіту», 
який встановлює інакшу процедуру 
вступу. Друга — були проблеми ми-
нулих років зі вступною кампанією: 
передусім це стосується механізму 
«хвиль» зарахування. Постійно ви-
никали проблеми, тому що остан-
ньої «хвилі» в деяких університетах 
по 80% студентів зараховувались у 
так звану «четверту хвилю», яка ніде 
не прописана. Хто перший добіг, 
той і займав місце. Це потребувало 
врегулювання. Було постійно багато 
проблем, скарг. В умовах прийому на 
цей рік передбачено пріоритетність 
подання заяв, тобто людина, коли 
подає заяву, повинна одразу визна-

чити, яка заява є для неї пріорите-
том, яка є номером два, три і т. д. 
Після цього, коли будуть сформо-
вані списки рекомендованих до за-
рахування, людина побачить себе у 
тому списку, в якому вона проходить 
за найвищим зі своїх доступних прі-
оритетів. Тобто, грубо кажучи, коли 
ти подав документи в Шевченка на 
«Право» і проходиш туди на держза-
мовлення, то рекомендувати тебе ще 
в десятьох університетах на місце 
державного замовлення, якщо у тебе 
пріоритет номер один «Право» в 
Шевченка, абсолютно недоцільно — 
це штучно роздуває списки в інших 
вузах. Людина побачить, що про-
ходить за вищим пріоритетом або, 
припустимо, не проходить за ви-
щим, але проходить за другим, і тоді 
зможе побачити себе в списку реко-
мендованих за другим пріоритетом 
— наприклад, на «Право» в універ-
ситет Франка. І вона побачить себе 
в тому списку, тому що для першо-
го пріоритету їй не вистачило балів. 
Таким чином людина точно знатиме 
і краще оцінюватиме свої шанси для 
вступу, а вступна кампанія стане ко-
ротшою та зрозумілішою для абіту-
рієнтів. 

— А чи не створить це трудно-
щі для абітурієнтів та у роботі при-
ймальної комісії?

— З приймальними комісіями 
будуть проводитися наради, щоб 
роз’яснити проблемні моменти, аби 
вони чітко розуміли послідовність, 
хто, що і як робить. У принципі, я 
думаю, цю напругу ми знімемо. За-
безпечення програмне для вступу 
зараз на завершальному етапі під-
готовки, і в Єдиній державній елек-
тронній базі з питань освіти буде 
зафіксовано пріоритетність поданої 
заяви. Я думаю, що робота при-
ймальної комісії завдяки цьому тіль-
ки спроститься. Тому замість того, 
щоб отримувати список абітурієн-
тів, більшість із яких рекомендована 
на вступ і до інших університетів, 
обдзвонювати їх, просити принести 
документи, приймальній комісії не 
доведеться цього робити. Завдяки 
цьому скорочуються терміни вступ-
ної кампанії та залишається час для 
відпочинку людям. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

На часі
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Вдарила чоловіка ножем і вбила 
Близько 22:20 у чергову частину Горохівського РВ УМВС України 
у Волинській області надійшло повідомлення 37-річної жительки 
району. Жінка розповіла: в будинку під час сімейної сварки вона 
спричинила ножове поранення грудної клітки своєму 43-річному 
чоловіку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, 
встановила: ввечері подружжя розпивало спиртні напої. Коли 
вже збиралися відпочивати, почали сваритися. У результаті жінка 
вхопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди. Від отриманої травми 
він помер на місці. Нині горе-дружина перебуває в ізоляторі 
тимчасового тримання. 

Біля Києва у підвалі 
багатоповерхівки знайшли склад 
із деталями до «Градів» 
Про це написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» народний 
депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко. «В цьому підвалі 
ми бачимо ще декілька зачинених приміщень, котрі міліція 
не поспішає відкривати. Якби не активісти «Правого 
сектору», реакція правоохоронців невідомо коли була б. 
Заглянули туди, де зачинено. Ніби нічого небезпечного», 
— написав нардеп. 

Цьогоріч вступна кампанія стане коротшою 
та зрозумілішою для абітурієнтів

У Луцьку влада 
контролюватиме 
забудову 
територій міста 

Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун

Жителі гуртожитку на Привокзальній щодня 
ризикують своїм життям

На засіданні виконавчого ко-
мітету міської ради було 

прийнято рішення про створен-
ня тимчасової комісії для здій-
снення контролю за забудовою 
територій у місті Луцьку на від-
повідність до чинних будівель-
них норм і містобудівного зако-
нодавства, яке ініціював депутат 
Луцькради Богдан Шиба. 

Начальник юридичного від-
ділу Олександр Рачков зазна-
чив, що така комісія має право 
на існування. Тож, враховуючи 
численні звернення, скарги меш-
канців багатоквартирних жит-
лових будинків щодо виконання 
будівельних робіт на просп. Со-
борності, 24, просп. Молоді, 10, 
просп. Волі, 44а, просп. Відро-
дження, 26г, вул. Захарова, 12 і 
так далі, управлінням містобуду-
вання й архітектури підготовле-
ний проект цього рішення. 

Також було прийнято рі-
шення щодо призупинення бу-
дівництва будинку на вулиці 
Стрілецькій, 21б у зв’язку з тим, 
що забудовник і мешканці не ді-
йшли спільної думки щодо бла-
гоустрою біля багатоповерхівки. 
Жителі запропонували провести 
збори з участю забудовника для 
узгодження спільних позицій. 

На засіданні виконавчого комі-
тету Луцької міської ради було 

розглянуто питання «Про врегулю-
вання критичної ситуації з гурто-
житком на вулиці Привокзальній, 
13а». Мешканці цього житлового 
приміщення проживають в аварій-
них умовах.

За повідомленням депутатів, 
один із акціонерів швейної фабри-
ки Олена Голєва прохання жильців 
передати їм будівлю у приватне во-
лодіння ігнорує. Будинок може не 
витримати наступну зиму. 

Як зазначила голова будинко-
вого комітету Валентина Васевич, у 
гуртожитку тріщини, протікає дах, 
дашки мало не падають на голову, 
обгорілі оголені дроти тощо. За сло-
вами жінки, мешканці всіма силами 
намагаються відвоювати право на 
приватизацію.

Заступник Луцького міського го-
лови Лариса Соколовська виступила 
проти приватизації гуртожитку. За 
її словами, у будівлі 99 квартир, а на 
першому поверсі розташовані офісні 
приміщення, тому потрібно доручи-
ти департаменту ЖКГ підготувати 
рішення міської ради про прийняття 
будинку в комунальну власність для 
подальшої приватизації.

Приймати рішення стосовно 
скандальної будівлі депутати місь-
кради будуть на сесії.

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Запрошуємо до участі у семінарах-
тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти — 
партнери служби зайнятості:

26 червня у Горохівському 
районному центрі зайнятості 
(м. Горохів, вул. Шевченка, 46)
10.00, 12.00 год. — тренінги на тему: 
«Школа безпеки та порядку» 

26 червня у Луцькому районному 
центрі зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Конякіна, 2)
10.00 год. — тренінг на тему: «Як 
уникнути кризових ситуацій під час 
працевлаштування в Україні та за 
кордоном» 
12.00 год. — тренінг на тему: «Шлях до 
працевлаштування та самозайнятості 
через нові інформаційні технології» 

30 червня у Володимир-Волинському 
міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Володимир-Волинський, 
вул. Устилузька, 17)
10.00, 12.00 год. — тренінги на тему: 
«Школа безпеки та порядку» 
 
Телефон для додаткової інформації 
— (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру 
зайнятості) 

Бліц-навчання для роботодавців! 
26 червня о 14.00 год. у Ківерцівському 
районному центрі зайнятості (м. Ківерці, 
вул. Грушевського, 23) відбудеться 
короткотермінове навчання з питань 
додержання законодавства про 
працю, легалізації використання праці 
найманих працівників, дотримання 
норм із охорони праці на підприємствах, 
вимог законодавства з питань пожежної 
безпеки, змісту інформації про попит 
на робочу силу (вакансії), порядку 
повідомлення територіальних органів 
про прийняття працівника на роботу. 
Телефон для додаткової інформації — 
(0332) 724490 (відділ організації надання 
послуг роботодавцям обласного центру 
зайнятості). 

РОБОТОДАВЦІ ПОТРЕБУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ

ПрАТ «Волиньхолдинг» запрошує на роботу:
- апаратник, заробітна плата від 19,13 грн/год;
- готувач сумішей, заробітна плата 19,13 грн/год;
- налагоджувальник, заробітна плата 19,13 грн/год;
- прибиральник службових приміщень, заробітна плата 2000 грн (обов’язково з 
групою інвалідності). 
Контактні дані: Луцький район, смт Торчин, вул. І. Франка, 4, тел. 776616. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Волинська бізнес-мережа» запрошує на роботу:

- бухгалтер, заробітна плата 1500 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Глушець, 49а, 0956809970. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Поліграф Ленд ЛТД» запрошує на роботу:

- друкар естампа, заробітна плата 1250 грн;
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 9/33, 0332-231313
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-14-63. 

ТОВ «Волиньагрохолдинг» запрошує на роботу:
- завідувач складу, заробітна плата 2000 грн;
- лікар ветеринарної медицини, 2000 грн;
- охоронник, заробітна плата 2300 грн;
- водій автотранспортних засобів, заробітна плата 2000 грн.
Контактні дані: Луцький р-н, с. Шепель, вул. Центральна, 11, тел. (067) 3611089, 
(050)1538923.

ПП «Промбуд-5» запрошує на роботу:
- монтажник із монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій, заробітна плата 
2000 грн;
- муляр, заробітна плата 2000 грн;
- машиніст крана автомобільного, заробітна плата 3000 грн;
- бетоняр, заробітна плата 2000 грн;
- електрослюсар будівельний, заробітна плата 2000 грн;
- електрогазозварник, заробітна плата 3000 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, тел. (0332) 72-21-11.

ФОП Цвек Оксана Сергіївна запрошує на роботу:
- перукар (перукар-модельєр), заробітна плата 1250 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Володимирська, 81, перукарня «Стиль», 
тел. (050) 8601890. 

ПП «Фенікс» запрошує на роботу: 
- оператор лінії виробництва морозива, заробітна плата 1500 грн. 
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 18, тел. (050) 4384919. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89. 
Більше інформації про вільні робочі місця та вакантні посади — на сайтах 
Державної служби зайнятості www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol 


