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СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИМАГАЮТЬ
ПОСТУПОВОГО ПІДВИЩЕННЯ СТИПЕНДІЙ
ДО РІВНЮ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
17 листопада 2006 року в Кобзарській світлиці Українського
дому в м. Київ відбувся Всеукраїнський форум студентських
організацій, який вперше зібрав під одним разом представників
студентських структур, інституцій та об’єднань: органів
студентського самоврядування, студентських профкомів,
студентських клубів, наукових товариств та громадських
студентських організацій з усіх регіонів України.
Ініціатором Форуму виступила Координаційна рада студентських
організацій України, до складу якої входять Асоціація правозахисних організаторів студентів України, Всеукраїнська рада
студентів, Студентське Братство, Українська асоціація студентського самоврядування та Українська студентська спілка.
У роботі Форуму взяли участь Міністр України у справах сім’ї
, молоді та спорту Юрій Павленко, голова Комітету Верховної
Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму Микола Томенко, директор департаменту вищої освіти
Міністерства освіти та науки Ярослав Болюбаш.
Учасники Форуму розглянули питання сучасного стану й перспектив реформування вищої освіти та соціального становища
студентської молоді (пільговий проїзд, гуртожитки, стипендіальне
забезпечення тощо), прийняли відповідні резолюції, які направлені
до Президента, Уряду та Верховної Ради України.

Зокрема, у пункті 2 Соціально-економічної резолюції Форуму
висунуто вимогу поетапного доведення мінімального розміру
стипендії до рівня прожиткового мінімуму, а також підняте питання
про приведення Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня
1999 року “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду
студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та
учням професійно-технічних навчальних закладів” у відповідність
до вимог Закону України “Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні “ в частині надання студентам знижки
на квитки протягом всього року, а не з вересня по червень, як це
має місце зараз.
На фото — лідери організацій-учасниць Форуму: Олексій
Муравський, Олег Яценко, Анатолій Ігнатович, Сергій Романюк,
8-9 грудня 2006 р. на базі ЗДІА відбудеться VI
Всеукраїнська науково-методична конференція “Реалізація
принципів і завдань Болонського процесу в Україні”
До складу організаційного комітету увійшли Пожуєв В. І., ректор академії, Вєрозубов О. Г., нач.управління освіти та науки
Запорізької обласної держадміністрації, Швец. Є. Я., перший
проректор ЗДІА та члени оргкомітету.
Серед ВНЗ-учасників конференції запорізькі ВНЗ: ЗІДМУ,
ЗЮІ ДДУВС, ЗНТУ, ГЕТ ЗДІА, представники Мелітополя,
Бердянська, Одеси, Харкова, Донецька, Києва, Маріуполя,
Львова та інш.
Когда в семье рождается двойня, это
праздник? А когда первый ребенок
— четырехлетний мальчишка, а под
самый Новый год родители дарят ему
двух младших сестричек? Как раз такая
радость случилась в семье Юлечки
Биловой, сотрудника АХЧ ЗГИА и,
одновременно, студентки-заочницы ЗНТУ. Добавим, что Юлия
Викторовна является еще и дочкой сотрудника нашого АХЧ, так
сказать, членом династии...
Девчушки (вопреки прогнозам докторов) оказались для
двойняшек крупными — ростом по 50 см и весом 3 и 2,9 кг.
Мамочка и детки чувствуют себя хорошо. Наши поздравления
многодетной теперь семье Биловых!

Пока верстался номер...
Резолюція
“Щодо впровадження кредитно-модульної системи
та реформування освіти України в контексті
Болонського процесу”

І Всеукраїнського форуму студентських організацій
Ми, учасники І Всеукраїнського форуму студентських організацій,
представники Асоціації правозахисних організаторів студентів
України, Всеукраїнської ради студентів, Української асоціації
студентського самоврядування, Української студентської спілки,
Студентського братства, які зібралися 17 листопада 2006 року в місті
Києві, на основі узагальнення позицій, висловлених представниками
різних студентських середовищ та регіонів України, визнаємо за
доцільне та закликаємо:
1. Міністерство освіти і науки України спільно з адміністраціями
вищих навчальних закладів та із залученням органів студентського
самоврядування, молодіжних громадських та студентських
профспілкових організацій провести активну інформаційну роботу
(організувати навчальні семінари, розробити типові інструкції тощо)
для студентів та викладачів щодо впровадження ECTS (Європейської
кредитно-трансферної системи) як невід’ємної складової Болонського
процесу;
2. МОНУ проводити постійні консультації з органами студентського
самоврядування, всеукраїнськими студентськими громадськими
організаціями щодо плану заходів та дій стосовно реалізації принципів
Болонського процесу в Україні;
3. Органи студентського самоврядування, молодіжні громадські та
профспілкові студентські організації створити у своєму складі підрозділи,
метою яких буде інформування студентів про методику впровадження
ECTS (Європейської кредитно-трансферної системи) у ВНЗ України та
про нормативно-правову базу, яка визначає впровадження Болонського
процесу;
4. Органи студентського самоврядування, молодіжні громадські
та профспілкові студентські організації за підтримки адміністрацій
ВНЗ, МОНУ, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту провести
круглі столи, семінари, тренінги з метою пошуку ефективних шляхів
вирішення проблем, що виникають на стадії запровадження принципів
Болонського процесу, з обов’язковим залученням спеціалістів,
представників державної влади та іноземних експертів з інших
європейських країн;
5. Органи студентського самоврядування, молодіжні громадські та
профспілкові студентські організації проводити постійний моніторинг
та систематичні опитування щодо впровадження принципів Болонської
декларації у ВНЗ України, обов’язково інформувати адміністрації ВНЗ
та всеукраїнські студентські громадські організації про їх результати.
м. Київ, 17 листопада 2006 року

Соціально-економічна резолюція
І Всеукраїнського форуму студентських організацій
Учасники Форуму висловлюють стурбованість щодо стану виконання
органами державної влади вимог законодавства в частині соціальноекономічного становища студентів, недосконалості нормативної та
правової бази, відсутності дієвих механізмів державної підтримки
молоді в період її соціального становлення й розвитку, що негативно
позначається на матеріальному становищі молодої сім’ї, здоров’ї,
фізичному і духовному розвитку студентської молоді.
З метою подальшого розвитку й удосконалення державної молодіжної
політики, її правової бази, практичної діяльності органів державної
влади щодо соціально-економічного забезпечення студентів вважаємо
за необхідне:
1. Забезпечити виконання Законодавства України стосовно
студентської молоді в повному обсязі, зокрема Законів України:
- “Про вищу освіту” в частині підвищення якості вищої освіти,
удосконалення структури управління вищою освітою, створення прозорих
умов використання коштів, які надходять вищим навчальним закладам
як оплата за навчання, формування здорового способу життя, створення
належних умов для навчання, стажування, проживання, подорожування
та дозвілля студентів, курсантів і аспірантів;
- “Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в
Україні” в частині стипендіального забезпечення молоді, надання пільг
на проїзд залізничним, повітряним, водним, автомобільним та міським
транспортом протягом року, поширити їх дію на іноземних студентіввласників міжнародних посвідчень студента ISIC та Euro<26
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Student,
надання пільгових довгострокових кредитів молоді на навчання та
будівництво житла, реалізації права студентської та учнівської молоді
на безоплатне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури
та спорту.
2. В частині удосконалення законодавчого та бюджетно-фінансового
забезпечення вищої освіти:
- за участі молодіжних та студентських громадських організацій
розробити проект Закону України «Про загальнодержавну програму
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Пока верстался номер
Вот и закончился І круг текущего Чемпионата Украины
по футболу. К сожалению, команда не смогла порадовать
болельщиков напоследок не то что победой, а хотя бы просто
хорошей игрой. Никто не требовал от «Металлурга» победы
над «Шахтером», но «Карпаты»…
Абсолютно невыразительная игра, как всегда куча полумоментов
и минимум реализации. Нет, я конечно люблю «Металл», но
терпению даже самого ярого болельщика наступает предел.
Сергей Ященко, гл. тренер “Металлурга”, как всегда, в своем
стиле:
— Я хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы
не должны были играть так. Потери основных игроков, лидеров
команды – Квирквелии, Михайленко и Любарского сказались на
качестве показываемого футбола. Команда соперника из 4-х
моментов реализовала 2 гола. Мы же не смогли реализовать свои
моменты. Сейчас тяжело говорить о причинах такой игры. Надо
усиливаться ко второму кругу. Пока нашим футболистам тяжело
играть на таком уровне.
Если сравнивать этот сезон с предыдущими, то не такой уж и
плохой старт — 12-е место (в том году — 15-е), и если учесть,
что мы традиционно во ІІ круге играем лучше, то перспективы
у «Металлурга» неплохие. Согласно результатам опроса,
проведенного на сайте ФК «Металлург-Запорожье», в котором
приняли участие 2978 человек, 8% опрошенных считают что
«Металл» займет с 1 по 4 место, 27% — с 5 по 8, 40% — с 9 по 12,
25% — с 13 по 16.
Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Динамо
Шахтер
Металлист
Арсенал
Днепр
Карпаты
Таврия
Металлург Д
Черноморец
Кривбасс
Ворскла
Металлург З
Ильичевец
ФК Харьков
Заря
Сталь

16
15
16
15
16
15
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16

42
35
29
24
24
22
21
21
20
20
16
16
15
13
12
9

Новое поле реконструированного стадиона сразу удостоилось
высоких оценок, как самих игроков, так и специалистов футбола.
Оно немного жестче торпедовского, и в то же время почти идеально
ровное и с превосходным дренажем, который должен выдержать
любые капризы весенней погоды. О подготовке поля к долгому
зимнему межсезонью, рассказал агроном ФК «Металлург»
Дмитрий Зиновьев.
— Дмитрий, как проходит подготовка поля к зимнему
периоду?
— На следующий день после игры с львовскими «Карпатами»
мы начали подготовку футбольного поля к “зимовке”. Сначала
произвели уборку поля – убрали остатки старой травы, которые
препятствуют доступу воздуха и воды к корневой системе, затем
ремонт, произвели подсыпку и подсев выбитых мест, аэрацию на
глубину 10 см — и поле готово к консервации на зимний период.
На зиму вместо воды для подогрева будет залит антифриз. Где-то за
две-три недели до первого весеннего матча «Металлурга» включим
подогрев. Подогретый антифриз поможет растопить подмерзшую
землю и дать нормальную температуру для роста травы.
— В зимний период поле будет накрыто?
— Нет, накрывать поле мы будем, только если ударят морозы
выше -15 градусов и не будет снега, чтобы предотвратить
вымерзание травы. Если же выпадет снег, то поле будет зимовать
открытым.
Ушаков Глеб, МО-03-1д
Статья подготовлена с использованием
материалов официального сайта ФК «Металлург»

(Початок на стор. 13). підтримки молоді на 2009 та наступні роки»
де передбачити фінансування оздоровлення студентів, студентського
спорту, студентських аматорських творчих колективів, студентських
наукових товариств, програм студентського обміну, стажування,
подорожування, підтримки міжнародних посвідчень студента ISIC та
Euro<26 Student;
- за участі студентських та молодіжних громадських організацій при
доопрацюванні Закону України “Про державний бюджет України на
2007 рік” передбачити кошти на:
збільшення не менш ніж на 25% кількості студентів, які отримуватимуть
вищу освіту за державним замовленням;
капітальне будівництво нових навчальних корпусів та студентських
гуртожитків, ремонт та будівництво спортивних майданчиків,
відновлення роботи студентських спортивних клубів, приведення їх
до європейських стандартів;
збільшення розміру стипендіального фонду з метою розширення
кола студентів, які отримують стипендію, та поетапного доведення
мінімального розміру стипендії до рівня прожиткового мінімуму. При
фінансуванні вищих навчальних закладів виділити окремим рядком
стипендіальний фонд та кошти, призначені для надання матеріальної
допомоги і премій студентам (не менше 10 % від стипендіального
фонду згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня
2004 р. за № 882), дозволити за рахунок вказаних коштів здійснювати
оздоровлення студентів;
забезпечити цільове фінансування існуючої Міжгалузевої програми
“Оздоровлення студентів” у розмірі не менше 2,5 млн. грн. та розпочати
роботу над прийняттям державної цільової програми оздоровлення
студентської молоді;
збільшення не менш ніж на 50% коштів на отримання пільгових,
довготермінових кредитів на здобуття освіти. Підтримка ініціативи
створення Фонду кредитування студентів;
забезпечення належного фінансування Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву;
- привести Постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999
року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду
студентам вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації та учням
професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і
залізничному транспорті територією України» у відповідність до
вимог Закону України «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» (надання пільгового проїзду протягом року
та включаючи автомобільний транспорт);
- за участі органів студентського самоврядування, первинних
профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів та
студентських громадських організацій розробити Типове положення
«Про студентське містечко вищого навчального закладу», «Про
студентський гуртожиток», «Про студентський сімейний гуртожиток»,
Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
вищих навчальних закладів, Типову угоду на поселення студента у
студентський гуртожиток, Порядок розрахунку вартості проживання в
студентському гуртожитку, Санітарні норми проживання в гуртожитку,
Типовий штатний розпис студентського гуртожитку.
3. Провести всеукраїнську інвентаризацію гуртожитків для проживання
студентів, курсантів і аспірантів та приміщень науково-дослідних
установ, з метою передачі під студентські гуртожитки приміщень НДІ,
які використовуються не за цільовим призначенням.
4. Запровадити практику попереднього обговорення та погодження зі
студентськими громадськими та профспілковими організаціями проектів
нормативних документів щодо соціально-економічних прав та гарантій
студентської молоді.
5.Розробити економічно обґрунтовані нормативи оплати за
навчання.
6.Запроваджувати
нові
форми
управління
студентськими
гуртожитками, зокрема створивши на базі декількох університетів
експериментальні студмістечка, які передаються в управління
студентам з відповідним фінансуванням.
7. Розробити комплекс заходів щодо подолання проявів корупції у вищих
навчальних закладах за участі органів студентського самоврядування,
молодіжних та студентських профспілкових організацій.
8. Відновити діяльність Всеукраїнської студентської ради при
Президентові України, здійснивши ротацію її членів.
17 листопада 2006 р., м. Київ

Внимание!
В марте 2007 г. на базе ЗГИА состоится Межвузовский
семинар на тему «Запорізьке козацтво: минуле і
сучасність». Координатор — Татьяна Валерьевна Винарчук,
кафедра украиноведения.
Заявки на участие в семинаре принимаются Студенческим
сектром профкома ЗГИА (каб. Л602)
с 1.12.2006 г. по 15.02.2007 г.

