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Про деякі події
коротко
28 жовтня студенти І-го
курсу групи МВ зі своїм куратором Скляр В.Ю. відвідали бібліотеку ім. В.Г. Короленка. Співробітниками була
проведена цікава пізнавальна
екскурсія до більшості залів
та відділів бібліотеки.
На початку екскурсії студентів ознайомили з правилами користування бібліотекою,
її структурою, послугами
та режимом роботи. Потім
ознайомилися з тим, як користуватися розгалуженою
системою каталогів і картотеки, що забезпечує багатоаспектне розкриття складу та
змісту фондів бібліотеки та
дозволяє здійснювати бібліографічний пошук. Також відвідали загальний читальний
зал, відділ літератури іноземними мовами та міжнародних
зв’язків, відділ «Україніка»,
науково-дослідний
відділ
книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів,
відділ поточних періодичних видань, зал нових надходжень, зал електронних
документів. Наші студенти
були в захваті від відвідування бібліотеки!
*.*.*
10 листопада відзначив
свою 65 річницю доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Задорожко Юрій
Лук’янович. Щиро бажаємо
міцного здоров’я!
*.*.*
Вітаємо доцента кафедри
міжнародних відносин Безрученка Володимира Олександровича з переобранням
у депутати Харківської обласної ради. Бажаємо успіхів у роботі!

Релігія і вивчення мов
Для студентів, які вивчають арабську мову, в нашому
Інституті був організований «Арабський клуб». Під час
засідань ми знайомимося з релігією та культурою мусульманських країн. Зазвичай це відбувається у формі лекцій
або вільного спілкування з гостями Інституту, представниками мусульманських релігійних організацій.
Якщо студент виявить бажання поїхати в мусульманську країну на роботу, навчання і навіть відпочинок, він
обов’язково повинен буде знати і дотримуватись звичаї,
традиції та особливості місцевого населення. Тому це дійсно дорогоцінна можливість для нас, майбутніх фахівцівсходознавців, для людей, які готуються стати спеціалістами з міжнародних відносин.
Усе дуже цікаво також і тому, що на пеший погляд є
Студентка І курсу
пасивними учасниками, але це не так. Ми беремо участь
Бабакіна Маша
у процесі роботи, маємо право голосу і вибору. Наприклад,
нещодавно ми вирішили відвідати мечеть «Баракят» та «Ісламський культурний
центр м. Харкова». Для нас уже звичним стала участь по середах гостей з цих
організацій, а цього разу ми самі вирішили побувати в гостях.
Для нас провели екскурсію та відповіли на питання, які виникали під час
відвідин. Що стосується мене, я сумніваюся, що сама наважилася би на такий
похід, але разом із моїми друзями все виявилося дуже легко. Я дуже вдячна
організаторам, які дали мені можливість торкнутися цього захоплюючого світу
східної культури. Це більше, ніж просто книжки, лекції та інше. …це діяльність
у практичній площині, де все реально і присутнє тут і зараз. Це - можливість
безпосередньо дізнаватися про банальні подробиці повсякденного життя людей
іншої культури. Це ніби інший вимір мого всесвіту, де людям звично чути арабську мову.

Екскурсія до мечеті
Арабський клуб вже діє протягом 2-х місяців і його учасники ведуть активну діяльність. Кожної середи ми збираємося,
щоб знову і знову поринути у світ арабської культури, релігії,
традицій та звичаїв. До нас кожного тижня приходять гості з
різних культурних та релігійних організацій. Та на цьому діяльність нашого клубу не закінчуються. 27 жовтнями ми відвідали мечеть «Баракят». Дорога була не проста, через дощ та
негоду були деякі труднощі, але, не дивлячись ні на що ми всетаки їх побороли та досягли своєї мети. І от ми на місці. Іммам
нас радо зустрів на вході та провів у приміщення. Саме з цього і
Студентка І курсу
почалася наша мандрівка у світ Ісламу. Спочатку нас частували
Шелест Марія
чаєм та солодощами. Незвично було побачити замість звичних
чашок піалки з чаєм. Дімуралі пояснив нам, що на Сході часто п’ють саме з такого
посуду, до того ж він в ньому швидше охолоджується. Потім ми пройшли у залу для
молитви, де імам Дімуралі прочитав лекцію про пророків в Ісламі. Ми сиділи на підлозі, що є звичним для наших друзів мусульман. Обстановка була дуже теплою та
по-домашньому затишною. Пізніше Ріма- показала нам, як треба правльно надягати
хіджаб. Нам запропонували придбати міск (своєрідні парфуми), кохль (підводка для
очей), ефірні масла та багато чого іншого. У подарунок нам дали ісламські часописи – газети, журнали, що розповідають про світ мусульман. Повні неперевершених
та незабутніх емоцій ми повернулися додому. Ми відчули той дух ісламу, який не
можна передати словами, і навіть стали на мить невеличкою частинкою чогось дуже
великого.
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Прощавай, вступна кампанія 2010! Вітаємо вступну кампанію 2011!

Міністр освіти і науки України
Дмитро Табачник

Підводячи підсумки вступної кампанії
2010 р., Міністр освіти і науки України
Дмитро Табачник на прес-конференції
в МОН 3.11.2010 р. оголосив результати моніторингу Коаліції громадських
організацій щодо минулорічних умов
вступу до ВНЗ. Вони були визначені як
найбільш об’єктивні за останні роки та
адекватно відповідними вимогам і потребам суспільства. Міністр наголосив,
що цього року було набагато менше порушень під час вступної кампанії і зазначив, що це дало змогу 430 тисячам
випускників стати першокурсниками.
Особливо приємним було чути від представників Міністерства те, що в нашому
регіоні (Харківська, Сумська та Полтавська області) порушень практично не
зафіксовано, а якщо і були, то вони не
були грубими.
Наприкінці жовтня 2010 р. Міністерство освіти і науки України розробило
та зареєструвало у Міністерстві юстиції
Умови прийому до ВНЗ у 2011 році. Від
цього моменту стартувала вступна кампанія 2011. Цьому передувала велика і
кропітка робота. Ще на початку вересня
проект Умов прийому для обговорення був розміщений на сайті МОН. Від
ректорів, проректорів та відповідальних
секретарів приймальних комісій ВНЗ
надійшло понад 600 зауважень і пропозицій стосовно його змісту (загалом в
обговоренні взяли участь 52 провідних
ВНЗ України). Автори проекту намагалися максимально врахувати ті вади,
які виявила вступна кампанія 2010 р,
особливо беручі до уваги той факт, що

випускників загальноосвітніх шкіл цього року на 193 тисячі менше, ніж у попередньому. І ось правила готові. Що ж
новенького в них міститься?
Основна вимога залишається незмінною: прийом абітурієнтів для конкурсного відбору залишається за результатами ЗНО. І в цьому році будуть
прийматися сертифікати, починаючи
з 2008 р. Абітурієнти, які завершили
повну середню освіту до 2008 р., отримали в цьому році право вступати на
навчання за результатами вступних іспитів не лише на форми навчання без
відриву від виробництва, а й на денну
форму. На прес-конференції з питання
«Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2011 році», яка
відбулася 3.11.2010р., Міністр освіти і
науки України Д.Табачник прокоментував це наступним чином: «Закон не
має зворотної сили. Якщо Конституція
і весь комплекс громадянських прав, на
якому базується будь – яка цивілізована
держава, «видали» цій людині, а таких
мільйони, атестат про повну середню
освіту, то ніхто немає права позбавити
в зворотному порядку вас, або мене, або
будь-кого, права на цей атестат. Коли
людина в 2006, 2007 або в 1997 році закінчувала повну загальну середню освіту, держава їй обіцяла, що за цим документом державного зразка з державною
реєстрацією вона матиме доступ до вищої освіти. І держава не може забрати
свої гарантії».
Врахували і ситуацію, що склалася з
термінами прийому документів. Вони
в 2010 р. суттєво подовжені аж на два
тижні: з 1 до 31 липня. Окрім того, щоб
уникнути черг та зайвого ажіотажу,
передбачено запровадження у вищих
навчальних закладах попередню електронну реєстрацію заяв на участь у конкурсі з наступним поданням документів на паперових носіях. Ця умова не є
обов’язковою. Реалізація її залежить від
наявності у ВНЗ технічних можливостей та кваліфікованого обслуговуючого
персоналу. Зарахування на навчання за
рахунок коштів фізичних і юридичних
осіб – до 25 серпня.
Перелік загальноосвітніх предметів,
з яких буде проводитися ЗНО, доповнився російською мовою. Це сталося в
результаті минулорічних випадків, сто-

совно українців, які закінчили за кордоном російськомовні школи.
Відбулися зміни у переліку вступних
дисциплін. Окрім загальнообов’язкового
результату з української мови та літератури, на спеціальність «Міжнародні
відносини» абітурієнт повинен надати
сертифікат ЗНО з іноземної мови (профілюючий) та історії України або географії (за свїм вибором); на спеціальність
«Міжнародні економічні відносини» математика (профілюючий) та іноземна
мова. А взагалі, кожен абітурієнт може
пройти ЗНО з 5-ти предметів. Звичайно,
свій вибір він повинен зробити на підставі переліку конкурсних іспитів до
ВНЗ.
Для вступників на освітньо – кваліфікаційний рівень магістра обов’язковим
став іспит з іноземної мови. Ця ініціатива належить Спілці ректорів України,
адже на переконання і ректорів, і Міністра освіти, магістр має володіти хоча б
однією іноземною мовою.
За підсумками минулорічної вступної кампанії найактуальнішим нововведенням стало встановлення додаткових
балів для вступників, які є призерами
(особами, нагородженими дипломами I
– III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів
або призерами (особами, нагородженими дипломами I – III ступенів) III етапу
Всеукраїнських конкурсів – захистів науково – дослідних робіт учнів – членів
Малої академії наук України. В залежності від ступеню диплому до суми результатів ЗНО та середнього балу атестату, тепер буде додаватися від 50-ти
до 30-ти балів. Та пільгами при вступі
зможуть скористатися лише ті переможці, які обрали собі фах (спеціальність) у
відповідності до предмету (напрямку), в
якому досягли високих результатів.
На підставі Умов прийому МОН до
15 листопада 2010 р. кожен ВНЗ має
розробити свої власні Правила прийому, погодити їх з Міністерством та
оприлюднити на інформаційних стендах
Приймальної комісії та на сайті ВНЗ.
Співробітники Міністерства не виключають у разі необхідності протягом
року внесення змін та доповнень до цих
умов прийому. Якщо це відбуватиметься, «Якіта» буде інформувати абітурієнтів та їх батьків додатково.
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