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Рекомендована ціна — 
7,00 грн

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 34,48 ГРН

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! 
ÑÎÍßØÍÈÊ — 8900 ãðí/ò 
ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ — 4800 ãðí/ò 
ÏØÅÍÈÖÞ — 5300 ãðí/ò 

ÑÎÞ — 8600 ãðí/ò 
Ñàìîâèâ³ç

Òåë.: 0959161995, 0970629296.

У 2020 році в Україні стартує реформа вищої освіти. 
Зміни у вищій школі назріли вже давно, адже освітні 
програми часто не відповідають потребам ринку праці, 
а зайві бюрократичні процедури ускладнюють життя як 
навчальним закладам, так і студентам. Змінити ситуацію 
покликаний новий закон про вищу освіту і окремі новації 
при вступі. Що саме передбачає реформа, дізнавались 
експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Реформа вищої освіти: 
що чекає на студентів

ÊÐ² ÄËß ÐÅÊÒÎÐ²Â 
² ÑÏÐÎÙÅÍÅ Ë²ÖÅÍÇÓÂÀÍÍß ÇÂÎ

Òðèíàäöÿòîãî ñ³÷íÿ Ïðåçèäåíò Âîëî-
äèìèð Çåëåíñüêèé ï³äïèñàâ çàêîí ùîäî 
âäîñêîíàëåííÿ âèùî¿ îñâ³òè. Äîêóìåíò 
ïåðåäáà÷àº çì³íè ó ðîáîò³ çàêëàä³â âè-
ùî¿ îñâ³òè (ÇÂÎ), çîêðåìà, â àñïåêòàõ 
ë³öåíçóâàííÿ ³ âèìîã äî åôåêòèâíîñò³ 
ðåêòîð³â.

Â³äòåïåð ÇÂÎ ìàòèìóòü ìåíøå áþ-
ðîêðàòè÷íèõ ïðîöåäóð ï³ä ÷àñ ë³öåíçó-
âàííÿ. Òàê, áóäå ñêàñîâàíî ë³öåíçóâàííÿ 
äëÿ ìàéæå 100 ñïåö³àëüíîñòåé, îêð³ì 
«ðåãóëüîâàíèõ ïðîôåñ³é», ÿê³ ïåðåäáà-

÷àþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíó ðîáîòó, 
íàïðèêëàä, ó ïðàâíè÷³é ñôåð³, àòîìí³é 
åíåðãåòèö³ àáî ìåäèöèí³. Ïðîöåñ ë³-
öåíçóâàííÿ ìàº ñòàòè åëåêòðîííèì, 
àáè êîæåí åòàï ïðîõîäèâ ÷åðåç ïðîçîð³ 
îíëàéí-áàçè.

Çà çàäóìîì àâòîð³â çàêîíó, ñòà-
òóñè «íàö³îíàëüíèé» çàêëàäàì âèùî¿ 
îñâ³òè òåïåð ïðèñâîþâàòèìóòü ð³äøå. 
ßê çàçíà÷àº ãîëîâà êîì³òåòó ç ïèòàíü 
îñâ³òè, íàóêè òà ³ííîâàö³é Ñåðã³é Áàáàê, 
ñüîãîäí³ 110 âèø³â º íàö³îíàëüíèìè, 
ùî äåùî çíåö³íþº öåé ñòàòóñ. Çàáè-
ðàòè çâàííÿ â óí³âåðñèòåò³â íå áóäóòü, 

àëå íàäàâàòèìóòü ìåíøå — ò³ëüêè ÿê 
ïî÷åñíå çâàííÿ.

Ùå îäí³ºþ íîâàö³ºþ äëÿ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ñòàíå çàïðîâàäæåííÿ êëþ÷î-
âèõ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ (ÊÐ²) äëÿ 
ðåêòîð³â. Ôîðìóâàííÿì KPI çàéìà-
òèìåòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè íà áàç³ 
ïðîãðàì êàíäèäàò³â ó ðåêòîðè. Ç óñ³ìà 
êåð³âíèêàìè ï³äïèøóòü êîíòðàêòè ³ç 
çàçíà÷åííÿì ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³, 
ñòðîêàìè òà ìåõàí³çìàìè ïåðåâ³ðêè. 
¯õíº íåâèêîíàííÿ ìîæå ñòàòè ï³äñòàâîþ 
äëÿ çâ³ëüíåííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, òåïåð íå áóäå 
ïîíÿòòÿ «äèïëîì äåðæàâíîãî çðàçêà». 
ÇÂÎ çìîæóòü âèäàâàòè äîêóìåíòè ïðî 
âèùó îñâ³òó çà çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì 
âëàñíîþ â÷åíîþ ðàäîþ.

«Ìè ïðîñòî ïåðåõîäèìî íà ºâðî-
ïåéñüêó ïðàêòèêó, êîëè êîæåí ÇÂÎ 
âèäàº ñâ³é äèïëîì ó ïëàí³ äèçàéíó. 
Àëå â íèõ çàëèøàºòüñÿ óí³êàëüíèé 
íîìåð», — ïîÿñíþº ÷ëåí êîì³òåòó ç 
ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè òà ³ííîâàö³é Þë³ÿ 
Ãðèøèíà.

Âîäíî÷àñ îáîâ’ÿçêîâèì º ñòóï³íü  
çàõèñòó äèïëîì³â. Óïåâíèòèñÿ â ñïðàâæ-
íîñò³ êîæíîãî äîêóìåíòà ìîæíà áóäå, 
çâ³ðèâøèñü ³ç ðåºñòðîì ªäèíî¿ äåðæàâ-
íî¿ åëåêòðîííî¿ áàçè ç ïèòàíü îñâ³òè 
(ªÄÅÁÎ).

Ï²ËÜÃÈ ² ÌÎÒÈÂÀÖ²ÉÍ² ËÈÑÒÈ
Îäíà ç ðåçîíàíñíèõ íîâàö³é çàêîíó 

äëÿ ñòóäåíò³â — çàïðîâàäæåííÿ ìîòè-
âàö³éíîãî ëèñòà äëÿ âñòóïó. Àá³òóð³ºíòè 
ïèñàòèìóòü éîãî ùå äî çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Ó ëèñòàõ âîíè 
çìîæóòü ïîÿñíèòè, ÷îìó õî÷óòü â÷èòèñÿ 
ñàìå ó öüîìó óí³âåðñèòåò³ ³ íà ö³é ñïå-
ö³àëüíîñò³. Ïîêè íîâîââåäåííÿ íå áóäå 
îáîâ’ÿçêîâèì ³ çàïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ 
óí³âåðñèòåòàìè íà âëàñíèé ðîçñóä ç 
2021 ðîêó. Âàãà áàëà çà ìîòèâàö³éíèé 
ëèñò ñêëàäàòèìå ëèøå 1% â³ä êîíêóðñ-
íîãî áàëà. ×åðåç ìîòèâàö³éíèé ëèñò 
ÌÎÍ ïðàãíå ñòèìóëþâàòè ìàéáóòí³õ 
ñòóäåíò³â äî îáì³ðêîâàíîãî âèáîðó 
ñïåö³àëüíîñò³.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

11 с.

До уваги 
отримувачів 
пільг 
та субсидій

2 с.

Успішний старт
майбутніх 
першокласників
Цікавий досвід 
впроваджують 
вихователі ДНЗ № 5

12 с.

Роман Крикля
провів 
майстер-клас
для юних 
спортсменів

Ð

ЦВК зареєструвала 

першого кандидата

в нардепи 
ßê ïîâ³äîìëÿº â³ää³ë âçàºìîä³¿ ³ç 
ÇÌ² Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, 
òðåòüîãî ëþòîãî â³äáóëîñÿ ÷åðãî-
âå çàñ³äàííÿ ÖÂÊ. 

Êîì³ñ³ÿ çàðåºñòðóâàëà ïåðøîãî 
êàíäèäàòà â íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè 
â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ 
¹ 179 íà ïðîì³æíèõ âèáîðàõ íàðîä-
íîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè 15 áåðåçíÿ 2020 
ðîêó. Íèì ñòàâ ²ãîð Øâàéêà. Éîãî áóëî 
âèñóíóòî êàíäèäàòîì ó íàðäåïè íà 
ç’¿çä³ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ Âñåóêðà¿íñüêå 
îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà».

 Îêð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 
âíåñåíî çì³íè äî ñêëàäó îêðóæíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ÎÂÎ ¹ 179. Äîñòðîêîâî 
ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ äâîõ ÷ëåí³â 
ö³º¿ êîì³ñ³¿, íàòîì³ñòü äî ¿¿ ñêëàäó çà 
ïîäàííÿì ãîëîâè ÖÂÊ âêëþ÷åíî ³íøèõ 
÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

Íàãàäàºìî òàêîæ, ùî çàâåðøèâñÿ 
ïðîöåñ íàäàííÿ äîçâîëó ãðîìàäñüêèì 
îðãàí³çàö³ÿì ìàòè îô³ö³éíèõ ñïîñòåð³-
ãà÷³â ï³ä ÷àñ ïðîì³æíèõ âèáîð³â íàðîä-
íîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè 15 áåðåçíÿ 2020 
ðîêó. Çðåøòîþ òàêèé äîçâ³ë îòðèìàëè 
â³ñ³ì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

_____ Проміжні вибори _____

3 с.

І знову про 
індивідуальне 
опалення


