новини .

"
------

------------- З ОБЛАСТЕИ

ТЕРНОПІЛЬЩИНА

~Я ЗАХИС~Н~
ИК-ІВ_В_ІТ_
Ч_
ИЗНИ~~~~~-

тер~оn~ськ~й

національний nеда

знову зібрали кошти

rоr1чнии уюверситет ім. В. Гнатю

ка зібрав більш як

356

тисяч гривень

№Я захисників Вітчизни. Ще в берез

-

майже

служби міліції особливого призначен

сту

ня (( Терн опілм УМВС України, який

буде задіяний для проведення антите

них

долучилися

чверть мільйона.

ПОРАдНИК

рористичної операції на Сході. Разом

Відтоді було чимало буремних по
дій. У педагогічному університеті
приязно зустріли

-

го батальйону територіальної оборо
ни, який забезпечуватиме стабільність
в області, й батальйону патрульної

допомога становила майже

До

МАНЧЕСТЕР

110 ти

заробіток.

-

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

сяч гривень для потреб добровільно

НІ працівники університету перераху
вали для Збройних сил свій денний
денти

з

- - - - - - - - - -- - - - - - - --__;:_

і з коштами мя придбання касок, бро
нежилетів і камуфляжу педагоги пе

студентів - кримчан,

редають бійцям щиру повагу молоді,

с:ворено сприятливі умови мя абіту

1урботу і любов нашого народу, віру

р1єнтів з усіх областей. Тепер освітяни

в

перемогу.

д

нями

пр едставники

Івано-Фран

ківського національного технічно

го університету відвідали Манчестер

ський університет.
У раr.1ках програми іІ;Пернаціоналі
зації вищої освіти Британська Рада в
Україні провела конкурс заявок від
вищих навчальних закладів на отри 

мання дослідницьких грантів. До участі були запрошені ВНЗ України та Бе-

си газу на підставі геологічних да
них, проведуть дослідження порід

ликобританії, зац!кавлені в розвитку

тощо.

ДОНЕЧЧИНА
ЛЬВІВЩИНА

ВС1УПНА КАМПАНІЯ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ

ДОПОМОГА ВІД УПРАВЛІНЦІВ

д

опомагають українському війську й освітянські управлінці. Так, колекmв
департаменту освjти і науки львівської обл.держадміністрації перераху

вав свій одноденний заробіток на потреби українських військовослужбовців.
Директор департа.меюу Олександра Небожук зазначає, що, з важаючи на си-

вищих навчальних закладах Донеччини працюють приймальні комісії
у всіх
і ведеться статистика подачі заяв абітурієнтів. Про це у своєиу листі до
міністра освіти і науки Серrія Квіта розповів голова Ради ректорів вищих
навчальних закладів Донецького регіону, ректор Донецькоrо національного

технічного університету Олександр Мінаєв.

це спільна

Як відоМо, ВНЗ Донецька та Горлівки працюють на території, де відбува

с права й обов'язок усіх. «Знаємо про віманість наших військовослужбовців,

ються бойові дії. Тривогу керівництва вишів викликає те , що у студентських
rуртожитках багатьох навчальних закладів розмістилися озброєні особи. Такі

1)'СЩіЮ, яка склалася в Україн.і сьогодні, збереження державності

-

патріотИзм і, звичайно, про їхні проблеми і потреби. Тому необхідно зробити
все. щоб українські солдати відчували нашу підтримку)),

-

факти мають місце у Донецькому національному університеті, Донецькому

додає вона.

Також освітяни Львівщини закликають усіх, хто бажає, долучитися до ак
цїї на підтримку Зброй.них сил України, nерерах)rвавши кошти на спеціаль

національному медичному університеті та Донецькому національному тех 
нічному університеті.

но створений рахунок у банку.

На жаль, у зв'язку із при

\~

пиненням

роботи

Держказ 

начейства на 23 липня не
виплачені аванс і відпускн і

КИЇВ

у Донецькому нац іональному

МАЛЮНКИ, ЛІКИ Й ЕКІПІРОВКА

університеті, Донецькому на
ціональному технічному уні

верситеті , Донбаській націо

Університе

Декан факультету підвищення ква

Uту банківської справи НБУ допома

ліфікації та перепідготовки Львівсько

нальній академії будівництва

військовим у зоні

го інституrу УБС НБУ, доцеm Олена

бойових дій. Працівники вишу і всіх

Пасевич очолила волонтерську групу

та архітектури. Є заборго 
вапість стипендіального за

Q икладачі

та

студенти

гають українським

сrрукrурних підрозділів Національного

зі

банку України перерахували одноденну

сантників,

заробітну платню на потреби війська.

про їхню скруту: чоловік Олени Вік

безпечення
у
Донбаській
державній
машинобудівній
академії (м . Краматорськ} за

А гроші, зібрані мя святкування ви

торівни є офіцероr•t 80-ї аеромобіль

травень,

пускного вечора , бакалаври Львівсько
го інститугу УБС віддали на придбан

ної бригади і з березня перебуває в

жодному ВНЗ не · виплачені

зоні АТО .

стипендї1 за липень.

ня тепловізорів мя. українських вояків.

Також випускники зібрали майже

8

збору

Зібрані

коштів fJ/\Я
адже

понад

не

140

оснащення де 
на

словах

тисяч

знає

препаратів· №Я солдатів 51-ї ОМБ.

Дf\Я

----~-:~м
_

j

20

військовослужбовців.

ЄВРОПДЕ~~Ь!.~~Р"~~~0~~!,:!ш.~~~~

ЛЬВІВЩИНА

-

ЗАКАРПАТТЯ

НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
онад 2,5 тисячі студентів вищих на- ня й наполегливість і
п

харчових технолоrій. Серrій Іванов і Вільнюського університету (Литва) Юрас Баніс під

вчальних закладів Львова та сту·
денти Ужгородського національного
університету пройшли фахову підготовку на військовій кафедрі Акаде-

писали договір щодо запровадження подвійних

мії сухопутних військ і склали прися-

дипломів мя маrістерських програм за спеці

гу на вірність українськоиу наро.Дові.

адміні-

Студенти здобули військовий фах

стрування)) (спеціалізація с(Інформаційні систе

ми в менеджменті))) НУХТ і спеціальністю с~lнформаційні системи в бізнесі))

за спеціальністю «Бойове застосу
вання механізованих підроздWв)). За

Вільнюського університету.

результатами підсумкових державних

альністю

11Менеджмепr

організацій

і

СтудеН'ТИ навчатимуться за спільною п~ограмою обох ВНЗ (а не окремо

іспитів з військової підготовки хлопці

за двома магістерськими програмами). Згwю з досягнутими домовленостя

матимуrь кваліфікацію за відповідни

м и ті, хто має диnлом бакалавра з напряму підготовки ~(Менеджменп), мо

ми спеціальностями і їм буде надано

жуть вступити одночасно і до Національного університету харчових техно

офіцерське звання

логій, і до Вільнюського університету.

тенаІ-tr запасу.

Навчання у рамках спільної програми є пільговим і завершується отри
манням двох дипломів

-

У

r:ривень

діостанції і прилади нічного бачення

._

липень.

дали можливість закупити форму, ра

тисяч гривень на закупівлю медичних

0

червень,

національного та європейського.

Приймальна комісія Національного університету харчових технологій уже
розпочала прийом документів д.ля вступу на навчання за новою програмою.

-

молодший лей

Н ачальник
Академії
сухопутних
військ , генерал-лейтенант Павло Тка
чук

подякуваn

студентам

за

старан-

висловив упев

неність, що завдяки такій освіченій і
патріотич ній молоді ми дамо гідну від
січ будь-якому агресору, збережемо
державу 1 примножимо її потенціал.

'

