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Випускні іспити у школах
відбудуться у формі ЗНО
Міністерством освіти і науки
ватверджсні строки та форму
нропедення державної підсум
кової атестації учнів у 2015/16
навчальному році. Вілповіднніі
наказ підписано міністром
Сергієм Квітом.
Документом визначено, що
шкільні ісиитн учнів 4-х та 11-х
ісаасів будуть п|к)ведені у травні,
учні 9-х юіасів сіиівдуть іспити у
червні. Одинадцятнкласники
сісладатимуть державну підсум
кову атестацію у ([юрмі ЗНО.
Зокрема, випускники почат
кової школи з 10 110 20 травня

ироид^ть державну підсумкову
атестацію з трьох предметів;
української мови, літературно
го читання та математики.
Дев’ятикласники складати
муть існнтн з 1 но 10 червня. У

цеіі період вони мають скласти
ісіінти з української мови і
математики, а також .з одного з
предметів, якиіі буде обрано
недагогічноіо радою ніколи.
У свою чергу одинадцятикласпики проходитимуть дер
жавну підсумкову атестацію :і
трьох пред.метів: української та
іноземної .мов, а також з мате
матики або історії за вибором
випускника. Іспити відбудуться
у період з 16 но ЗО травня
2016 року і будуть проведені у
формі зовнішнього незалежно
го оцінювання.

«Освіта для сучасності»: форум
українсько-польських науковців
З 14 по 16 вересня
2015 року Національна
академія педагогічних
наук України і Комітет
педагогічних наук По
льської академії наук
на базі Національного
педагогічного універ
ситету імені М.П. Драгоманова в м. Києві ор
ганізували VI форум
українських і польсь
ких науковців «Освіта
для сучасності».
у ході форуму обговорювали
ся питання (І)ілософськнх засад
сучасної педагогіки, перспектив
розвитку державної освітньої
політики, становлення порів
няльної педагогіки у полікультурпому просторі сучасної осві
ти, інформаціііно-комуиікаціїіних технологій у формуванні
освітнього простору.
у фору.мі взяли участь пре
зидент НАГІН України Василь

Кремеиь, ректор НГІУ імені
(раз на два роки почергово), під
М.П. Драгомаиова Віктор Анчас яких відбувається презента
друїценко, директор Інституту
ція
новітнього
наукового
педагогіки Академії спеціаль
доробку польських і україн
ної педагогіки ім. Марії Гжегоських науковців. У вересні
жевської у Варшаві, голова
2013 року, па базі Педагогічного
Наукового товариства «Поль
університету ім. Комісії народ
щ а-Україна»
Ф ранті шек
ної освіти в Кракові відбувся V
Шльосск, Стесіїан Квятковскі,
Польсько-українськиіі форум
професор звичаііпніі, доктор
«Іц'гсрдисцииліиарність педа
хабілітоваиий, віце-президент
гогіки та її субдисцииліи», що
Комітету педагогічних наук
нроводився під патронатом
Польської академії наук, про
НЛПН України, Комітету педа
ректор з науки Академії спеці
гогічних наук Польської акаде
альної педагогіки імені Марії
мії наук і Міжнародного науко
Гжегожевської у Варшаві та
вого товариства «П ольщ апонад 40 науковців зарубіжних
Україна».
країн.
За результата.мп п(ювсденпя
Під час нрес-копфереиції, що
VI Фору.му «Освіта для сучас
ності» планується проведення
відбулася в рамках Фору.му,
снільппх досліджень, .міжна
українські і польські учені .мали
родних і національних конфезмогу детальніше ])озповістн
про українсько-гіольську/нольреицііі та .методологічних сс.мінарів, видання наукових і наусько-українську співпрацю у
ково-методнчннх праць, а та
сфері освіти. Вони висловили
кож підручників і навчальних
впевненість в ефективності
посібників. Проведеиіія наступ
таких зустрічеіі, спрямованих
ного VII Форуму українських і
на розвиток освіти і педагогіч
польських науковців плануєть
ної науки в умовах євроінтеграся на вересні 2017 року в Ре
ціііних процесів.
Починаючи з 2005 року, в спубліці Польща.
Україні та Польщі н|юводяться
Прес-служба НПУ
пол ьсько-україїіс ь к і/у країнімені М.П. Драгомаиова
сько-польські наукові форуми
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ОБГОВОРЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО
НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
16 вересня 2015 року у приміщенні Верховної Ради України від
булися комітетські слухання з обговорення проектів законів України
щодо наукової та науково-технічної діяльності (реєстр. №2244 а.
реєстр. № 2244 а-1, реєстр. №2244 а-2, реєстр. № 2244 а-3).
Участь у дискусії, ііііційованін Комітетом з питань науки і освіти,
в:зяли народні депутати, автори усіх законопроектів, представники
міністерств та відо.мств, обласних державних адміністрацій, націо
нальних акаде.мій наук, громадських наукових організацій, директо
ри наукових установ, ректори вищих навчальних закладів, прорек
тори з наукової роботи, науковці, освітяни, ЗМ1.
ІЧеобхідність розробки нового законодавства про наукову діяль
ність було визначено під час Парламентських слухань «Стан та
законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної
сфери держави», які відбулися у липні минулого року. Розробку
нового закону передбачено іі Коаліційною Угодою, Програмою дій
Уряду, а також Угодою про асоціацію між Україною та Євронеїіським
Союзо.м, де є розділи та статті щодо наукового співробітництва.
Розглядалися одразу чотири законопроекти - урядовий та три
альтернативні. Законопроекти пропонують різні моделі реформу
вання сфер управління, фінансування та євроіитеграції української
науки.
Головна мета нового законодавства - створити умови для повно
цінної інтеграції української науки в світовий дослідницький про
стір, щоби вітчизняїнні науковий інноваційний продукт міг на рів
них конкурувати в Європі та світі.
На думку Голови Комітет}' Лілії Грииевич урядовий законопроект
є основою для иодщіьшої роботи. Проте є ряд принципових .момен
тів, які потрібно вра.хувати урядовцям. Законопроект у першу черг}'
.має бути сумісним з європейським наукови.м простором, відповіда
ти нрпицииа.м бюджетної прозорості, максимальної відкритості
ринку праці для всіх дослідників, акаде.мічної .мобільності й сприяти
передачі наукової інфор.мації та трансферту технологій.
Учасники слухань у своїх виступах звертали особливу увагу на
передбаченні у ново.му проекту закону розширення прав наукових
інституції!, ішліпшення соціального статусу вчених, що призведе до
зіиіучення молодих науковців до формування наукового потенціалу
країни.
Насамкінець роботи голова профільного комітету наголосила, що
Верховна Рада готова нідтриматн законопроект, якиіі розширить
можливості для українських науковців комфортно ирацювати у
своїіі країні, де.монопо.'іізує }'країнську науку, буде ш'лиовілати євронейськп.м .зобов’язання.м України, бути прогрссшяшм та містити
гіотенціііиі перспективи для розвитку науки усередині Д('ржави та
на світовііі арені.

Спецкор ІВ «Єдність»-

У НУХТ відкрито спортивно-оздоровчий табір «Буревісник»
Танув в історію нашого рідного
універоитету і воіх нас 20142015 навчальний рік. Він при
ніс багато різних подій, але
основною стала зміна керівни
цтва університуту.

Повернення
Анатолія
Івановича
Українця па посаду ректора університету
для всіх членів колективу нашого ГІУХТу
знаменує не тільки радість справедливого
шіріїїіеііня особистої долі кожного з нас та
долі нашого рідного вузу. Воно знаменне
ще однією важливою подією - відкрігггям
снортивно-оіідоровчого табору «Буре
вісник» після 4-річиого забуття. У цьому
році табір працював у дві зміни но 12 днів.
«Буревісник» - це чудова природа, .чіс,
річка, снів нташок, ласкаві сонячні про
мені, свіже повітря, нановиепе ефірними
маслами хвоііиих дерев, особливиіі
настрііі, рауцсііі посмішки оточуючих тебе
щасливих людей, відчуття Ііеіноду від
пустки після трудового ]Х)Ку.
Завдяки нашому керівництву: ректору
НУХТ Українцю А.І., нрореісгору з соціальпо-иобугових питань Сгаїпейку В.І.,
проректору з иавчальио-ви])обничої
діяльності га ро.'шитку Бессарабу О.С., а
також ПІупоку В.В. і голові ІІро(|)кому
НУХТ Василеику С.М., усі бажаючі сиівробітиики мали змогу оздоровитися, від
почити, набратися сил, наснаги, отрима
ти масу позитивних смоцііі, на тхнення до

нових звершень, краще нознаио.митнся
між собою та 1ЮСНІЛкуватися.
Окрему подяку висловлюємо нрацівника.м їдадьні, які впродовж обох з.мін
готували смачну їжу: різно,манітні, корис
ні та поживні страви.
У «Буревіснику» відпочивали люди
різного віку та статусу, від студентів і до
наших шанованих завідувачів кафедр і
професорів, ;иіе всі .ми були одним ці.іи.м:
влаштовува.'іи концерти у ііриміщешіі
їдіиіьііі, тематичні вечірки тощо. Було
весело як па річці Козинці, до якої від
табору усього лише 15 хвилин пішки, гак
і на території нашого .місця відпочинку.
Са.мс то.му відпочиваючі другої зміни
щиро вдячні завідувачу кафедри теоре
тичної механіки та ресурсоощадних тех
нології!, иро(|)есору, доктору технічних
наук Серьогіну О.О., який не за.'ншіав
жодного поза своєї уваги. оргаиі:ювував
усі культурні :іаходн, запрошував т іа н о витих і відо.мих .тюдеіі на творчі за.ходи соліста-вокаліс'га Харьківської обласної
(І)і.мармонії, народного артиста України
Олега Андріііовича Д:ію6}' та уславлен}' і
знану в усьОіМу світі народну артистку

України, солістку Національної опери
України імені Тараса Шевченка Семененко Людмилу Федорівну, які висту
пали перед бажаючими їх нослу'хати та
взяти ушасть у вечірках. Молодь від;іавала перевагу' спортивним іграм: футбол,
волейбол, иастільниіі теніс тощо.
Шановні колеги! Ми провели разо.м
чудові дні, ,ми підтримувані один одного,
були одни.м ці.'іим, як завжди, і мені дуже
хочеться ще раз подякувати вам усі.м ;іа
те, що ви є і що Ви такі, за те. що всі від
чули, що у нас чудовиіі колектив, :іа те.
що ми відкри.'іи наш табір «Буревісник’>
назавжуги як базу відпочинку для себе! Я
хочу іюбажаї'и, щоб колектив універси
тету і Наталі залишався такіьм дружнім,
міцнн.м га активним, а гим, хто ще не мав
з.моги пізнати це гарне місце віліючинку
під назвою «Буревісник», :шаііги .ьмогу і
час на відпочинок в ііасгунініх іюках ту т.
або, як кажуть, зважишся на шаленість і
зрозу'.міти, що це і бу.то єдине вірне
рішення! А ми, ті. хто гам побував, це вже
для себе зро;ц'міли!

Лариса КІРТ.ІШОВА,
член профкому ППО НУХТ
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