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У Міністерстві освіти і нау
ки України відбулося засідан
ня Підкомісії з питань освіти
і науки, що входить до Підко
мітету з питань гуманітарного
співробітництва
УкраїнськоРосійської міждержавної комі
сії. Його провели перший за
ступник міністра, керівник
української частини підкомісії
Борис Жебровський і директор
Департаменту
міжнародного
співробітництва Міністерства
освіти і науки Російської Феде
рації Владислав Ничков.
- Основне наше завдання приділити увагу плану спільних
дій на наступні два роки для
подальшої співпраці, - сказав
Владислав Влассович.
Члени робочих груп відзна
чили, що у результаті спільних
зусиль вдалося досягнути про
гресу в сфері академічної мо
більності студентівівикладачів,
реалізації освітніх і наукових
проектів, налагодженні інфор
маційних обмінів з питань мо
дернізації національних систем
освіти та заходів щодо підви
щення якості освітніх послуг
Було узгоджено плани ді
яльності Підкомісії у вдоско
наленні нормативно-правової
бази співробітництва. Плану
ється регулярне проведення
двосторонніх консультацій та
обмін досвідом з питань реалі
зації державної політики Украї
ни й Росії у галузі освіти і науки
для добору спільних програм та
проектів. Перспективним та
кож є налагодження партнер
ських зв'язків між дослідними
університетами України і Ро
сійської Федерації, створен
ня й функціонування філіалів
російських ВНЗ на території
України і українських ВНЗ на
території Російської Федера-

МІНІСТРИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ І РОСІЇ ПІДПИСАЛИ
ПРОТОКОЛ ПРО СПІВПРАЦЮ
Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК і
міністр освіти і науки Російської Федерації Андрій
ФУРСЕНКО підписали Протокол Четвертого спільного
засідання Підкомітету з питань гуманітарного

співробітництва Украінсько-Російської міждержавної
комісії, очолюваної Президентом України Віктором
ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом Російської Федерації
Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

ції. Сторони обміїїюватимуться інформацією і досвідом проведення Єдиного державного
екзамену в Росії і зовнішнього
незалежного оцінювання знань
в Україні.
Наступного дня в залі засі
дань вченої ради Національ
ного авіаційного університе
ту відбулося четверте засідання
Підкомітету з питань гумані
тарної співпраці УкраїнськоРосійської міждержавної ко
місії.
Головою
російської
делегації є міністр освіти і нау
ки Російської Федерації Андрій
Фурсенко, керівник україн
ської сторони - міністр осві
ти і науки України Дмитро Та
бачник.
Після засідання керівники
делегацій підписали документ
Щойно ми підписа
ли протокол, який підсумо
вує піврічну роботу централь
них органів виконавчої влади
України і Росії. Ми провели
детальний моніторинг вико
наних і намічених питань. Ро
бота була дуже інтенсивною,
конструктивною. Ми під
готували документи, які бу
дуть рухати уперед аспекти
українсько-російської гумані
тарної співпраці в різних сфе
рах і напрямах, — повідомив
Дмитро Табачник.
Наступне засідання під
комітету відбудеться в друго
му кварталі 2011 року в Росій
ській Федерації.
- Особливу увагу ми при
діляли розширенню туризму,
спілкуванню молоді. Аби під
час навчання вони використо
вували однакові підручники.

Дмитро Табачник наголосив,
що нині найбільше туристів до
України прибувають з Росій
ської Федерації.

принаймні - одаі матеріали, на
основі яких робили б висновки,
— сказав Андрій Фурсенко.
Відповідаючи на запитан-

галузі - це 1 С П І Л Ь Н І програми
розвитку туристичних марш
рутів, обмін статистичною ін
формацією, і спільна участь

Микола І^лик, Дмитро Ікбачнмк, Андрій Фурсенко, Максим Луцький
ня про О С Н О В Н І напрями спів
праці робочої групи Д В О Х країн.

- Ми домовилися пре за
ходи співпраці в туристінній

у виставках, присвячених ту
ризму. А також — про ство

рення особливого режиму, аби
молодь двох країн могла як
найактивніше брати участь
у трьох великих спортивних
заходах світового значення;
чемпіонаті Європи з футбо
лу — 2012, універсіаді, що від
будеться в 2013 році в Казані,
олімпіаді 2014 року, - сказав
Дмитро Табачник.
Дмитро Володимирович на
гадав, що 2011-й визначено ро
ком освіти і науки України в
Росії. Він оприлюднив список
великих університетських цен
трів і міст, де відбудуться дні
української освіти і науки в Ро
сії. До нього увійшли Москва,
Санкт-Петербург,
Бєлгород,
Ростов-на-Дону, Казань.
- Цей список не є закри
тим. Ми будемо його уточню
вати з участю університетської
спільноти, — сказав Дмитро
Табачник. Посадовець звернув
увагу на те, що вже десять ро
ків між країнами діє угода про
визнання освітніх документів, і
вона потребує оновлення. Тому
найближчим, часом сторони
планують підготувати нову ре
дакцію цього документа, що
допоможе реальній академіч
ній мобільності студентів і мо
лодих учених.
Міністр освіти і науки Ро
сійської Федерації Андрій Фур
сенко розповів про те, шо нині
в Росії активно обговорюєть
ся ідея переходу на електронні
книги замість паперових.
— У такому разі потрібне
не просто «перезавантаження»
підручників, а їх зміна. Тому
співпраця стосуватиметься не
тільки конкретного змісту, а
й удосконалення підручни
ків, - зазначив Андрій Олек
сандрович. Він сказав, що пер
спективною є ідея співпраці з
українськими програмістами
й ІТ-спеціалістами, які мають
високий рівень кваліфікації.
Фото автора

