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ПРЯМА МОВА

ОНЛАЙН-РИБОЛОВЛЯ І «ЛЕГО» ДЛЯ ЛІКАРНІ«ПЕТРИКІВКА» – СПАДЩИНА ЮНЕСКО НАУКА – НАЙЦІКАВІШИЙ КВЕСТ
Нематеріальна культурна спадщина людства – 
це про старовинне українське мистецтво 
петриківського розпису. Три століття тому в цій 
техніці живопису почали оздоблювати хати 
дружини козаків-переселенців. А тепер це модний 
стиль для оформлення сучасних гаджетів. Як і де 
«петриківки» навчають сьогодні – на стор.

Керувати апаратами подумки – не така вже 
й фантастика. В Україні вчені успішно працюють 
над проектами проникнення в мозок людини. 
Розробник унікальних технологій майбутнього – 
доцент кафедри фізіології людини і тварин 
Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки Ілля Кузнєцов – розкрив 
«Освіті України» секрети своїх напрацювань

Пристрій для реабілітації людей, сайт «Україна – 
космічна держава», інтернет-гра «Українська 
риболовля» – це лише деякі з проектів, що були 
представлені на 13-му Всеукраїнському чемпіонаті 
з інформаційних технологій. На перспективні 
розробки школярів і студентів полювали найкращі 
ІТ-компанії світу
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РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ

Міністр освіти і науки України

сергій квіт:
За кілька місяців можна провести 
кадрову політику в міністерстві й областях. 
Але тут важлива підтримка суспільства, 
яке має розуміти, що відбувається. 
Ми обов’язково 
повинні розмовляти 
з суспільством. Публічні 
звіти у присутності 
преси і громадськості, 
зокрема студентської, 
мають бути 
постійними

У вітчизняної освіти і науки – 
новий очільник, а у студентів 
і громадськості до нього дуже 
багато вимог. Хто розглядався 
в якості кандидата на цю 
посаду, чому будівля МОН 
рівно тиждень була під 
контролем студентів і як 
розгорталися події довкола 
зміни керівництва Міністерства 
освіти і науки в контексті 
непростих подій у державі – 
у хронології «Освіти України»

МОВА

Міністр освіти і науки України

сергій квіт:
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2 «Освіта України»ГОлОВНе
ЗА ТиждЕнЬ

За матеріалами прес-служб ВнЗ, урядових порталів

ДМИТРА ТАБАЧНИКА 
ЗВіЛЬНИЛИ З ПОСАДИ

СПівчуття

ЗВЕРНЕННЯ ВіД іМЕНі СПіЛКИ РЕКТОРіВ УКРАЇНИ

ЄВГЕН СУЛІМА ПОДАВ У ВіДСТАВКУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИверховна Рада України ухвалила рішення 

про усунення з посади в.о. міністра осві-
ти і науки Дмитра Табачника. За відповідну 
постанову в неділю, 23 лютого, проголосу-
вали 236 народних депутатів. Та парламен-
ту довелося голосувати за відставку Дмитра 
Володимировича ще й у понеділок, 24 лю-
того. Причина – у неділю журналісти за-
фіксували факт «кнопкодавства». Голова ВРУ 
Олександр Турчинов нагадав депутатам про 
обов`язок голосувати особисто. Тож народні 
обранці знову проголосували за відставку в.о. 
міністра освіти і науки, «за» – 249 голосів. 
Дмитро Табачник обіймав посаду міністра з 
11 березня 2010 року. 

спілка ректорів вищих навчальних закладів України висловлює глибоке 
співчуття рідним і близьким загиблих студентів, викладачів та всіх, хто 

загинув під час акцій протесту. Вічна пам'ять і слава героям!
Шановні колеги, керівники вищих навчальних закладів України! У непро-

стий для нашої країни час від імені спілки ректорів звертаюся до вас із про-
ханням забезпечити належне функціонування вищих навчальних закладів. 
Засуджуючи вчинене насильство над мирними громадянами України, прошу 
вас організувати у кожному навчальному закладі заходи, спрямовані на со-
ціальний захист і допомогу постраждалим і їх родинам. Зокрема, підтрима-
ти ініціативи зі збору коштів від студентів, викладачів та співробітників, а 
також сприяти психологічній та фізичній реабілітації учасників акцій про-
тесту. У разі необхідності розглянути питання про переведення на навчан-
ня за державні кошти постраждалих студентів і тих, у яких є постражда-
лі в родинах.

Пропонуємо спільно з органами студентського самоврядування організува-
ти шефство над родинами постраждалих. У цих складних умовах вища шко-
ла України має бути зразком гуманізму та єдності у суспільстві. 

З повагою, президент Спілки ректорів України Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

Перший заступник міністра освіти і науки Євген Сулі-
ма подав у відставку й написав відповідну заяву. На-

гадаємо, відставка Євгена Суліми  була 
однією з вимог студентів-активістів, які  
протягом  тижня блокували будівлю Мі-
ністерства освіти і науки України. 

Тимчасово виконуючою обов’язки 
першого заступника міністра освіти і на-
уки того ж дня призначено Інну Совсун – директора Центру 
досліджень суспільства, викладача кафедри політології  Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія».

Під стінами вишу відбувся мітинг, на якому студенти ви-
магали відставки ректора закладу Романа Васька. Учас-

ників запросили до актового залу для діалогу, однак молодь 
вимагала, щоб ректор вийшов на вулицю. Напередодні сту-
денти-протестувальники пояснили свої вимоги у соціальній ме-
режі. За їх словами, ректор систематично залякував студентів, 
особливо після початку масових протестів на Майдані, видавав накази про не-
допущення до екзаменаційної сесії, порушував питання про відрахування сту-
дентів з університету у зв’язку з участю в акціях Євромайдану.

Учена рада вишу на засіданні 25 лютого 2014 року схвали-
ла рішення про дострокові вибори ректора. Зокрема, у 

документі йдеться про те, що до оприлюднення результа-
тів голосування потрібно встановити мораторій на звіль-
нення працівників університету і реорганізацію струк-
турних підрозділів з ініціативи ректора. А кандидат на 
цю посаду не повинен виконувати обов’язки ректора 
на час проведення виборів. Ректор університету Фе-
дір Ващук надав ухваленому рішенню чинності відпо-
відним наказом. 

Під час зустрічі зі студентами, які прийшли до ректорату, 
Федір Ващук наголосив, що студенти вишу завжди підтримува-
ли Майдан і ніхто жодних перешкод їм не чинив. Він сказав, що в Україні – 
нова влада і тому є бажання оновити керівництво, але ректором повинен ста-
ти той, кого підтримає колектив, а не призначать політики.

студенти цього 
ВНЗ висловили 

недовіру ректорату 
та студентській раді. 

Вони обурені тим, що 
ректорат і студентська рада не ініці-
ювали вшанування пам’яті загибло-
го на Майдані студента вишу Олек-
сандра Плеханова. Також студенти 

вимагають зупинити корупцію та на-
дати їм фінансовий звіт за 2013 рік. 
До речі, раніше молодь скаржилася 
на факти недопущення на заняття 
студентів, які мали на собі синьо-
жовті стрічки, та агресивні дії охо-
рони вишу, зокрема – під час при-
значення Петра Кулікова на посаду 
ректора. 

У реВОлЮціЙніЙ сиТУАціЇ 
мОЖНА бАГАтО НАПАртАчити, А мОЖНА 
й ШвиДкО ЗрОбити ПОтрібНі крОки

Сергій КВІТ, 
зустріч зі студентами в Міністерстві освіти 

і науки України, 26 лютого 2014 року

студенти медич-
ного вишу вла-

штували пікет під ад-
міністрацією закладу та 

домоглися відставки ректора. Активісти 
стверджують, що акцію з висловленням 
недовіри Віталію Москаленку влашту-
вали через те, що їм забороняли бра-
ти учать у подіях на Майдані. Ректор 

підписав акт передачі ректорату сту-
дентам. Станом на 26 лютого ректорат 
та кабінети його працівників розбло-
ковані, проректори, керівники струк-
турних підрозділів, бухгалтерія та інші 
адміністративні підрозділи виконують 
свої службові обов’язки та забезпечу-
ють умови для повноцінної роботи конт-
рольної комісії, створеної МОЗ України. 

Під час масових акцій відбувалися 
безпідставні затримання дітей та 

заподіяння їм тілесних ушкоджень 
працівниками правоохоронних орга-
нів. Про це заявила Валерія Лутков-
ська, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини. За даними мо-
ніторингу, з 30 листопада 2013 року 
по 5 лютого 2014-го в регіонах Укра-
їни правоохоронці затримали шістде-
сят дітей у зв’язку з їх можливою 

причетністю до масових акцій протесту. Більшість допитали як свідків і від-
пустили після профілактичних бесід. Стосовно тринадцяти дітей – було роз-
почато досудове слідство за статтями Кримінального кодексу, у вісімнадцяти 
випадках було порушено справи про адміністративні правопорушення щодо 
і дітей, і їхніх батьків.

У закладах охорони здоров’я міста Києва у період з 30 листопада  2013-го 
по 25 лютого 2014 року на лікуванні знаходилося 15 дітей, які отримали че-
репно-мозкові травми, струс головного мозку, кульові поранення тощо.

верховна Рада затвердила новий 
склад Кабінету Міністрів на засі-

данні у четвер, 27 лютого. Прем’єр-
міністром став лідер фракції «Бать-
ківщина» Арсеній Яценюк. За новий 
склад уряду народні депутати голосу-
вали списком. «За» висловився 331 
народний депутат. Міністром освіти 
і науки обрали Сергія Квіта, пре-
зидента Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія», 

українського літературознавця, жур-
наліста, педагога і громадського ді-
яча. Колектив видавництва «Педа-
гогічна преса» і газети «Освіта 
України» вітає Сергія Мироновича 
з новим призначенням. Адже це – 
відзнака його наукових, ділових та 
людських якостей, велика довіра і 
сподівання не лише освітян, а й усіх 
українців. Бажаємо йому успіхів у 
всіх починаннях!

вимоги віДСтавоК

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ іМЕНі О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

гоСтра тема

ПОСТРАЖДАЛИ ДіТИ

КаДрові ріШення

СЕРГІЙ КВІТ – МіНіСТР ОСВіТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Вони обурені тим, що 

мОЖНА бАГАтО НАПАртАчити, А мОЖНА 
й ШвиДкО ЗрОбити ПОтрібНі крОки
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

На Полтавщині учні 9–11 кла-
сів визначали, хто з них найпе-

реконливіший під час обласної ін-
телектуальної гри «Дебати-2014». 
Змагання, що проводились у Пол-
тавському юридичному інституті 
Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудро-

го, відбулися відповідно до Всесвітнього формату шкільних дебатів.
Під час відбіркових раундів учасники дебатували на тему «Соціальні мере-

жі сприяють розбудові громадянського суспільства», а у чвертьфіналі, півфі-
налі й фіналі – на тему «Надання громадянам права на володіння коротко-
ствольною вогнепальною зброєю приведе до зниження рівня злочинності».

Переможцями «Дебатів-2014» стала команда «Дайвери» Карлівської гім-
назії імені Ніни Герасименко, а команда «Лідер» Полтавської гімназії №6 
посіла друге місце. Третє місце розділили команди «Праймус» Комсомоль-
ської ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови та 
«Фортуна» Розсошенської гімназії. Кращим гравцем змагань визнали Юлію 
Жагу – ученицю Полтавської гімназії №6.

245 юних інтелектуалів Луган-
щини публічно захистили 

свої наукові доробки під час третьо-
го етапу конкурсу-захисту робіт об-
ласної Малої академії наук. Протягом 
чотирьох годин вони дискутували на 
наукові теми, демонстрували ґрунтов-
ні знання й ораторську майстерність, 
презентували власні оригінальні мо-
делі рішень різноманітних проблем. 
Доповіді дослідників-початківців оці-
нювали досвідчені експерти – 75 
провідних науковців із шести уні-
верситетів Луганська. Теми більшос-
ті робіт, що цьогоріч захищали учні, 

є цікавими, актуальними, а деякі – 
несподіваними. Наприклад: «Безро-
біття в Луганській області», «Ство-
рення системи вирощування рослин 
на основі штучних ґрунтів», «Ген-
дерна обумовленість професійного 
вибору старшокласників міста Сєвє-
родонецька» і навіть «Дослідження 
популяції безхатніх котів у місті Лу-
тугіне Луганської області».

Переможців обласного етапу зма-
гань нагородили дипломами Департа-
менту освіти і науки Луганської обл-
держадміністрації й цінними призами. 
Команда області візьме участь у Все-
українському етапі конкурсу-захисту 
робіт членів Малої академії наук.

Аби навчити дітей правильно оцінювати 
дорожню ситуацію, співробітники ДАІ 

разом з учителями проводять профілактич-
ні бесіди у навчальних закладах. Днями ін-
спектори дорожнього руху завітали до шко-
ли №252, що в Оболонському районі, й 
нагадали школярам основні правила без-
печної поведінки на дорозі.

Під час зустрічі інспектори передусім на-
голошували, що найнебезпечнішими для життя є нерегульовані пішохідні 
переходи. А дорожньо-транспортні пригоди з пішоходами найчастіше тра-
пляються вночі й у години сутінок. Тому фахівці порадили учням ходити в 
одязі, що має світловідбиваючі елементи, і пам’ятати, що безпека кожної 
людини насамперед залежить від неї самої.

Учні Маріупольського вищого ме-
талургійного професійного учили-

ща змагалися за перемогу в конкур-
сі професійної майстерності «Кращий 
електромонтер – 2014». Програма 
змагань передбачала виконання за-
вдань теоретичного (запитання-загад-
ки) та практичного турів. Практична 
частина проводилася в електромон-
тажній майстерні. Кожен учасник 
креслив монтажну схему та збирав за нею схему електричну. Учні само-
стійно підбирали освітлювальну арматуру, лампи розжарювання, вимикачі, 
штепсельні вилки й розподільні коробки. Якість виконаної роботи перевіря-
лася короткочасним під’єднанням освітлювальної схеми до мережі змінного 
струму. Правильність складання монтажної схеми з’ясовували згідно з об-
раним варіантом складності й накресленою принциповою схемою. За під-
сумками двох турів перше місце посів учень групи №18 Владислав Кузера, 
друге – учень групи №28 Ігор Саражинський. Усі переможці й учасники 
конкурсу «Кращий електромонтер – 2014» отримали дипломи та грамоти.

Луганщина

ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

Київ

ОБАЧЛИВОСТІ ТРЕБА НАВЧАТИ

Донеччина

КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОМОНТЕР

Учителі початкових класів Криворізь-
кого району в оригінальний спосіб 

підготувалися до атестації. У Черво-
ношахтарській школі відбувся «Атес-
таційний калейдоскоп» – ділова гра, 
під час якої вчителі продемонстрували 

представникам атестаційної комісії та 
колегам свої методичні доробки.

Упродовж першої частини «Калей-
доскопу» – педагогічної виставки – 
учасники презентували власні мето-
дичні посібники для вчителів. Також 
педагоги продемонстрували свої здіб-
ності створювати мультимедійні пре-
зентації. Виконавши тренінгові вправи, 
показали знання теорії та методики ви-
кладання предметів початкової школи.

На завершальному етапі представни-
ки комісії вручили вчителям сертифі-
кати про готовність до атестації. Приз 
глядацьких симпатій за результатами 
голосування учасників заходу отрима-
ла вчителька Христофорівської ЗОШ 
Таміла Черепанова. Педагог створила і 
розмістила на власному веб-сайті елек-
тронні посібники, користуватися яки-
ми можуть усі, хто бажає.

Завдяки студентській соціально-
психологічній службі Уманського 

державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини діти, позбав-
лені батьківської опіки, стали справ-
жніми гірськолижниками. Вихованці 
Міжрегіонального обласного притул-
ку для дітей міста Умані завдяки во-
лонтерам завітали до гірськолижного 
курорту «Водяники».

Професійні інструктори і студенти 
УДПУ допомагали сміливим хлопчи-
кам і дівчаткам опановувати основи 
лижного спорту. Організатори цього 
заходу радіють, що щороку до участі 
в соціальних проектах і благодійних 
акціях студентської соціально-психо-
логічної служби педагогічного універ-
ситету долучається дедалі більше лю-
дей, які своєю працею хочуть зробити 
кращим життя тих дітей і підлітків, 
котрі потребують цього найбільше.

Під час наради практичних психо-
логів шкіл області було підписано 

угоду про співпрацю між Управлін-
ням освіти і науки Сумської облдерж-
адміністрації та місцевим сектором 
кримінальної міліції у справах дітей 

УМВС. Учасники зустрічі переконані, 
що це сприятиме подальшому розвит-
кові дієвої співпраці між навчальни-
ми закладами й місцевими управлін-
нями органів внутрішніх справ.

Так, співробітники міліції подару-
вали практичним психологам профі-
лактичні ігри «Подорож до країни 
Здоровляндії», «Крок за кроком», «Фо-
то-фішка», «Володар кілець», розроб-
лені під час реалізації проекту Все-
українського громадського центру 
«Волонтер». Використання цих ігор 
дасть змогу спеціалістам психологіч-
ної служби активніше застосовувати 
сучасні форми роботи з дітьми та під-
літками, результативніше формувати у 
них навички здорового способу життя. 

Одинадцять команд з десяти регіонів – 
така географія Всеукраїнського конкур-

су-змагання з радіоелектронного констру-
ювання, який у місті Рівному проводив 
Український державний центр позашкіль-
ної освіти спільно з Рівненським обласним 
центром науково-технічної творчості учнів-
ської молоді. Змагання складалися з таких 
етапів: теоретичний залік з радіоелектроні-
ки й фізики, розробка та монтаж робочих 

плат. Практична частина конкурсу відбулася в Технічному коледжі Національ-
ного університету водного господарства та природокористування. 

Учасники продемонстрували свої знання й уміння в галузі радіоелектроні-
ки та творчий підхід до виконання завдань. Команди переможців нагородили 
відзнаками Українського державного центру позашкільної освіти: дипломом 
I ступеня – команду Тернопільської області, дипломом II ступеня – киян, 
дипломом III ступеня – представників Сумської області. Конкурс викликав 
широкий суспільний резонанс. Його учасники дали інтерв’ю рівненському 
телебаченню та журналістам друкованих ЗМІ. Про цікаві особливості радіо-
електронного конструювання дізналися багато дітей і підлітків, отже невдовзі 
у місцевих секціях і гуртках інженерного спрямування очікують поповнення.

черКащина

ЗИМОВА РАДІСТЬ

Сумщина

ДОПОМОГА ПСИХОЛОГАМ

рівненщина

МАЙСТРИ ПАЯЛЬНИКА

НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

ПоЛтавщина

ХТО НАЙПЕРЕКОНЛИВІШИЙ?
ДніПроПетровщина

АТЕСТАЦІЙНИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП
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СкОрбОтНі

«Душу й тіло ми положим 
за нашу свободу…»

82 людини. Саме стільки, за офіційними даними, загинуло 
на Майдані Незалежності з 18 лютого. Другий тиждень 
по всій Україні хоронили загиблих. Найстаршому було 73 роки, 
наймолодшому – 17. Особи не всіх із них встановлені, 
процедури упізнання тривають. Про багатьох відомості 
обмежуються лише іменем і прізвищем. Серед полеглих – 
люди з усіх куточків України. Це – фермери, підприємці, 
будівельники, художники, режисери… У списку загиблих 
є чимало освітян: учителі, викладачі і студенти.  
Ось їхні імена:

Назар 
ВОЙТОВИЧ
17 років. Навчався на тре-
тьому курсі Тернопільсько-
го кооперативного торговель-
но-економічного коледжу. На 
Майдані був волонтером, за-
гинув 20 лютого від кулі снай-
пера на Інститутській. Гро-
мада села Травневе, звідки 
він родом, ухвалила рішення: 
сільська школа віднині носи-
тиме його ім’я. 

Іван ГОРОДНЮК
29 років. Працював у поза-
шкільній освіті – керівником 
гуртка у місті Березне на Рів-
ненщині. На Майдані був з пер-
ших днів у складі Волинської 
сотні. 19 січня, в мороз, си-
ловики застосували проти мі-
тингувальників водомети й Іван 
застудився (пневмонія). Додо-
му поїхав, коли стало зовсім 
зле. 20 лютого у хлопця зу-
пинилося серце. Вулиця міс-
та Березне носитиме його ім’я. 

Роман ГУРИК
19 років. Навчався у Прикар-
патському національному уні-
верситеті імені Василя Стефа-
ника на факультеті філософії. 
«Хто це зробить, якщо не я? – 
відповідав Роман на батьківські 
застереження. – Якщо кожен 
сидітиме вдома, то в країні нічо-
го не зміниться». Перед остан-
нім боєм хлопець написав на 
прапорі слова: «Борітеся – по-
борете». Загинув 19 лютого від 
кулі снайпера. Іменем Романа 
Гурика назвуть одну з вулиць 
Івано-Франківська. 

Володимир 
ЖЕРЕБНИЙ
28 років. Працював викладачем 
у Вишнянському коледжі Львів-
ського національного аграрного 
університету. Родом з містечка 
Рудки на Львівщині. На Майда-
ні був з перших днів протесту, 
загинув 20 лютого.

Ігор КОСТЕНКО
22 роки. Навчався на географіч-
ному факультеті Львівського на-
ціонального університету ім. Іва-
на Франка, працював спортивним 
журналістом. Родом з Тернопіль-
щини, писав магістерську робо-
ту про розвиток туристичної ін-
дустрії рідного міста. Зберігся 
відеозапис, де в корпусі геогра-
фічного факультету на відкритті 
першого в світі пам’ятника на-
плічнику Ігор Костенко співає: 
«Я піду в далекі гори…». Заги-
нув 20 лютого від кулі снайпера 
біля Жовтневого палацу.

Василь МОЙСЕЙ
21 рік. Навчався на четвертому 
курсі Інституту розвитку люди-
ни університету «Україна» в міс-
ті Луцьк. Родом з міста Ківер-
ці Волинської області, активіст 
міської організації ВО «Свобо-
да». Приїхав на Майдан ра-
зом з побратимами в ніч з 18 
на 19 лютого, був захищений 
лише легким саморобним жиле-
том. Загинув 20 лютого від вог-
непального поранення в груди.

Олег УШНЕВИЧ
31 рік. Родом із Дрогобича. Піс-
ля закінчення вишу вчителював 
на Сколівщині, в останні роки 
виїжджав за кордон на заробіт-
ки. На Майдані був від першо-
го дня, не підтримував жодну з 
політичних сил. «Не за Європу, 
не проти чи за когось конкрет-
ного, ми боремося за їхнє май-
бутнє» – за п’ять днів до смерті 
підписав Олег фотографію з ди-
тиною на своїй сторінці у соц-
мережі. Загинув 20 лютого на 
Інститутській від кулі снайпера.

Олександр 
ПЛЕХАНОВ
22 роки. Навчався на архітек-
турному факультеті Київського 
національного університету бу-
дівництва й архітектури. До отри-
мання диплома бакалавра не до-
жив лише один день. Загинув 18 
лютого від пострілу в голову. 

Богдан 
СОЛЬЧАНИК
28 років. Викладав новітню істо-
рію в Українському католицько-
му університеті. Родом з міста 
Старий Самбір. Був стипендіа-
том Міністерства освіти Республі-
ки Польщі. До Києва на Майдан 
приїжджав кілька разів. Загинув 
від кулі снайпера. 
Для кращих студентів УКУ буде 
започатковано стипендію імені 
Богдана Сольчаника. 

Микола 
ДЗЯВУЛЬСЬКИЙ
56 років. Тривалий час працював 
учителем географії та біології у 
школі-ліцеї в місті Шепетівка на 
Хмельниччині. Був депутатом місь-
кої ради у 1994–1998 роках, очо-
лював Спілку підприємців району. 
Микола Дзявульський вважав, що 
у цей нелегкий час не можна сто-
яти осторонь, необхідно бути сві-
домим українцем, будівничим сво-
єї держави. Загинув 20 лютого 
від кулі снайпера на Інститутській. 

Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ
50 років. Працював у відділі сей-
смічності Карпатського регіону Ін-
ституту геофізики НАН України. 
21 січня Юрій Вербицький був 
поранений під час сутичок на ву-
лиці Грушевського. Через кілька 
годин його викрали з офтальмо-
логічного відділення Олександрів-
ської лікарні міста Києва, куди 
науковець звернувся по допомо-
гу. 22 січня тіло Вербицького зна-
йшли біля села Гнідин Бориспіль-
ського району зі слідами тортур.

Устим 
ГОЛОДНЮК
19 років. Навчався у Бережан-
ському агротехнічному інститу-
ті, на Майдані був волонтером 
ГО «Демократичний Альянс». За-
вжди носив блакитну каску ООН, 
жартував, що вона «чарівна, за-
говорена». Саме в цю каску й 
поцілив снайпер 20 лютого на 
Інститутській.

Сергій 
БОНДАРЧУК
52 роки. Викладав фізику 
в школі міста Старокостянтинів 
Хмельницької області. Голова 
Старокостянтинівської міської 
організації ВО «Свобода». За-
гинув 20 лютого від кулі снай-
пера на Інститутській.

Дмитро МАКСИМОВ
19 років. Навчався на третьому курсі Київ-
ського фінансово-економічного коледжу Націо-
нального університету Державної податкової 
служби України. Срібний і бронзовий призер 
із дзюдо Дефлімпійських ігор у Софії, надія 
національної дефлімпійської збірної України. 
Спортсмен, який не мав слуху, прийшов на 
Майдан із друзями. До останнього був на ба-
рикадах. 18 лютого вибухом зв’язки гранат 
із примотаними цвяхами Максимові відірвало 
руку. Помер від втрати крові. 

ПАМ’ЯТі «НЕБЕСНОї СОТНІ»
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–колись рік працював 
начальником управ-
ління в Державному 

комітеті інформаційної полі-
тики, телебачення та радіомов-
лення, – розповів Сергій Ми-
ронович. – Відтоді склалося 
враження, що держслужбов-
ці нижчої ланки можуть бути 
найціннішими в міністерстві. 
Вони володіють культурою 
роботи з документами. Дуже 
часто це – патріоти, від яких 
нічого не залежить, але які час-
то тримають «дулю в кишені» 
щодо того, що говорить влада. 
Вони можуть зробити щось хо-
роше на своєму місці. Тож бу-
демо вивчати ситуацію в мі-
ністерстві. Маю на увазі, що 
повинні прийти нові люди, 
проте працюватимуть і фахів-
ці з колективу, який був до-
тепер. 

– Сергію Мироновичу, як ві-
домо, цей уряд працюватиме 
кілька місяців. Як Ви дума-
єте, що можна встигнути за 
цей час? 

– Можна встигнути чи-
мало. Насамперед, ухвалити 
в парламенті Закон України 
«Про вищу освіту». Це над-
звичайно важливо. Над за-
конопроектом працювали і 
незалежні експерти, і пред-
ставники академічного середо-
вища, і профспілок, і студент-
ських організацій. Це відомі 
люди. Думаю, що ми їх мобілі-
зуємо для проведення реформ. 
Також можна чимало випра-
вити наказами і листами міні-
стра, наприклад, щодо органі-
зації навчального процесу. 

За цей проміжок часу також 
можна реалізувати кадрову по-
літику в міністерстві й облас-
тях. Але тут важлива підтримка 
суспільства, яке має розуміти, 
що відбувається. З цим важ-
че, адже ми не знаємо, якою 
буде ситуація в країні, які бу-
дуть симпатії й антипатії. 

Крім того, одне з основних 
наших завдань – це робота з 
пресою, ми постійно повинні 
розмовляти з суспільством. 
Це важливо і для уряду, і для 
су спільства, яке має розумі-
ти, що відбувається в освіті. 
Публічні звіти у присутності 
преси і громадськості, зокре-
ма студентської, мають бути 
постійними.

– Скільки новий Закон Украї-
ни «Про вищу освіту» «кошту-
ватиме» бюджетові? 

– У Британському парла-
менті, коли ухвалюється за-
кон, висвітлюється, скільки 
він може коштувати держа-
ві. У нас ні на що коштів не-
має, але цей закон розв’яже 
руки у вирішенні багатьох 
проблем. Проте, наприклад, 
у ньому зазначено, що сти-
пендія має бути на рівні про-
житкового мінімуму. Тож го-
лосуючи за цей законопроект, 
ми повинні пропонувати, щоб 
було відтермінування деяких 
норм. 

– Нині суспільство і студен-
ти висувають вимоги до нової 
влади, до нового міністра осві-
ти і науки, наприклад, щодо 
фінансового аудиту діяльнос-
ті МОН. Чи виконає міністр 
ці вимоги і як оперативно він 
зможе це зробити? 

– Думаю, що ми одразу про-
ведемо аудит, це потрібно зро-
бити обов’язково. До речі, не 
думаю, що попереднє керівни-
цтво залишило якісь тендерні 
документи, які можуть його 
дискредитувати. Але якщо 
провести комплексний аудит, 
то зловживання можна вияви-
ти. Щодо фінансової звітності, 
то вона, звичайно, має бути – 
тут не бачу проблеми. 

Також прозорим буде і роз-
поділ держзамовлення. Ви зна-
єте, що ми судилися з МОН, 
аби воно оприлюднювало цю 
інформацію на власному сай-
ті. Це відбулося лише частково. 
Ми нагадували, проте суд на 
це не відреагував. Вважаю, що 
речі, які цікавлять суспільство, 
потрібно оприлюднювати. 

Думаю, що ми одразу ство-
римо дієву, а не формальну 
Громадську раду. Я в цьо-
му впевнений, адже у нас є 
коло експертів, громадськість, 
у якій є журналісти й студент-
ство. Насправді коштів у дер-
жави практично немає. Тому 
думаю, що в роботі міністер-
ства громадський сектор по-
винен узяти на себе значну 
частину реальної роботи. Та-
кож громадськість має допо-
могти і з кадровими призна-
ченнями. 

До речі, є побоювання, чи 
прийде хтось до міністерства 

працювати в такій ситуації. 
Оскільки кадрових змін має 
бути дуже багато, саме Гро-
мадська рада може першою 
розглядати ці питання. 

– Суспільство вимагає лю-
страції, зокрема й в освіті. Які 
у Вас міркування щодо цього?

– Це складне питання. В 
країнах так званого соціаліс-
тичного табору люстрація була 
прив’язана до співпраці з тота-
літарним режимом. Якщо лю-
дина обіймала посаду, робився 
запит, чи була вона агентом. 
Ми це вже проґавили, адже 
з тих часів минуло 23 роки. 
Тому, коли ми говоримо про 
люстрацію, маємо на увазі 
інше. Якщо людина працюва-
ла на посаді під час правління 
попереднього президента, це 
не може бути якимось крите-
рієм. Нині над цим питанням 
працюють кваліфіковані юрис-
ти. Коли ми говоримо про лю-
страцію – це пов’язано з ко-
рупцією. 

– Поділіться, будь ласка, Ва-
шим баченням ситуації, що 
склалася в окремих україн-
ських університетах, напри-
клад, в Ужгородському на-
ціональному, де колектив 
повстав проти ректора. 

– Видати наказ про звіль-
нення людини без жодних 
підстав – неможливо. Щоб 
її звільнити, треба висловити 
претензії, задокументувати їх, 
одержати письмове пояснен-
ня від тієї людини, до якої є 
претензії. Тоді є юридичні під-
стави. 

Я знаю про події в Ужго-
роді. Там є проблеми з ви-
шами через ідеї їх укрупнен-
ня. Думаю, що до питання 
оптимізації потрібно підходи-
ти інакше, включати ринко-
ві механізми. Спочатку треба 
приймати Закон «Про вищу 
освіту», потім делегувати по-
вноваження вишам, а вже по-
тім вимагати від них якос-
ті. І якщо вони не зможуть 
її забезпечувати, то мають 
бути механізми укрупнення 
вищих навчальних закладів. 
Наприклад, якщо маленький 
університет може забезпе-
чити ефективну роботу тіль-
ки за двома напрямами, йому 
легше створити сenter of 
еxcellence (спільноту спеціа-
лістів конкретної галузі, що 
діє з певною метою. – Ред.) 
разом з іншими університе-
тами чи приєднатися до яко-
гось вишу. Але в цьому має 
бути сенс. А йти ручним шля-
хом управління, казати «я вас 
закрию, бо в області багато 
ВНЗ, і ми створимо з десяти 
один» – не можна. Повинні 
бути об’єктивні критерії. 

– Чи можна від Вас чекати 
блискавичної реакції на пев-
ну ситуацію? 

– Можна. Але в рамках 
закону. Ви знаєте, що таке 
Державна інспекція навчаль-
них закладів – у Києво-Мо-
гилянській академії ми щоріч-
но мали її двічі. Ця інспекція 
не може бути в такому складі 
і працювати на таких засадах. 
Вважаю, треба відділити від мі-
ністерства ДІНЗ, а також Вищу 
атестаційну комісію (нині це 
Департамент атестації кадрів 
МОН. – Ред.). 

– Якими Ви бачите майбутні 
реформи у сфері науки? 

– Наука потребує фінансу-
вання. На Заході побутує роз-
галужена система грантів, до 
яких ми маємо опосередкова-
не відношення. Україна є до-
сить бідною, ми не маємо влас-
ної такої системи. Тому якщо 
говорити про реформи в нау-
ці, то треба забути, що є окре-
мо університетська й академіч-
на наука. Думаю, до інтеграції 
двох систем – інститутів На-
ціональної академії наук Укра-
їни й університетів – це єди-
ний шлях. Це – перший крок, 
який треба зробити. Боюся, що 
це не можна зробити за ко-
роткий проміжок часу. Але, 
можливо, в цій революційній 

ситуації нам удасться пере-
конати, що треба інтегрувати 
академічні інститути з їхніми 
лабораторіями з університета-
ми. Не знаю точної статисти-
ки, але сьогодні більшість нау-
ковців, задіяних у системі НАН 
України, на повну ставку пра-
цюють в університетах. Тоб-
то фактично інтеграція вже 
відбулась. Але вона має бути 
такою, щоб академічні інсти-
тути, їхні лабораторії, універ-
ситети не належали до різних 
відомств. 

Вважаю, якби не було по-
статі президента НАН Бориса 
Патона, то в наших академіч-
них інститутах ще в 90-х роках 
відкрили б магазини секонд-
хенду. Їх би просто розбазари-
ли. Так, розвитку науки в нас 
немає, але хоча б структурно 
система НАН збереглася. І те-
пер, можливо, той час, коли її 
потрібно інтегрувати з універ-
ситетською системою. 

– Яким Ви бачите майбутнє 
вітчизняної загальної серед-
ньої освіти? 

– Це окрема велика тема 
для розмови, але, думаю, що 
наша школа має бути дванад-
цятирічною. 

підготував Дмитро ШУлікіН, 
«Освіта України» 

Сергій КВІТ: МИ ПОВИННі РОЗМОВЛЯТИ 
З СУСПіЛЬСТВОМ, ЩОБ ВОНО РОЗУМіЛО, 
ЩО ВіДБУВАЄТЬСЯ В ОСВіТі
У середу склад нового уряду був представлений на Майдані, 
а в четвер його затвердила Верховна Рада. Посаду міністра освіти 
і науки України обійняв президент Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» Сергій КВіТ. Напередодні 
призначення він, ще у статусі потенційного кандидата, завітав 
до студентських активістів, які продовжували залишатись у будівлі 
МОН, і поділився з ними власним баченням реформування 
вітчизняної освіти. Принагідно «Освіта України» поставила 
Сергієві Квіту кілька найактуальніших питань. 

МИ ПОВИННі РОЗМОВЛЯТИ 
З СУСПіЛЬСТВОМ, ЩОБ ВОНО РОЗУМіЛО, 

Біографічна ДовіДКа

Сергій КВІТ народився 1965 року в Ужгороді. У 1982 р. закінчив серед-
ню школу №17 міста Львова. У 1983–1985 роках проходив службу в лавах 
Збройних сил СРСР. У 1991 році закінчив інститут журналістики Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. У 1997 році захис-
тив кандидатську, а в 2000-му – докторську дисертацію з філології. У 2001 
році здобув ступінь доктора філософії (PhD) в Українському вільному уні-
верситеті (Мюнхен, Німеччина). 
Працював редактором відділу журналу «Слово і час», головним редактором жур-
налу «Українські проблеми». У 1996–2001 роках – доцент інституту журналісти-
ки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000–2001 
рр. очолював Управління преси і книговидання Державного комітету інформа-
ційної політики, телебачення та радіомовлення України. Був директором Моги-
лянської школи журналістики, деканом факультету соціальних наук і соціальних 
технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 2007 
року – президент НаУКМА. 27 лютого 2014 року рішенням Верховної Ради Укра-
їни призначений на посаду міністра освіти і науки в уряді Арсенія Яценюка. 
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Петриківський розпис – 
унікальне народне деко-
ративно-ужиткове мисте-

цтво, що віднедавна поповнило 
список нематеріальної куль-
турної спадщини людства. На 
отримання такого статусу пре-
тендували ще косівська керамі-
ка й «Сорочинський ярмарок», 
але підкорила членів міжурядо-
вого комітету краса неповтор-
них візерунків «петриківки». 
Серед критеріїв ЮНЕСКО – 
передача майстерності від покоління до поколін-
ня і постійне відтворення. Кореспонденти «Освіти 
України» переконалися: дійсно, історія й техніка 
цього розпису цікава і дошкільнятам, і школярам, і 
дорослим, яких вабить гармонійне поєднання наси-
чених кольорів, досконалість композиції та можли-
вість долучитися до українських традицій. А також, 
мабуть, і те, що мистецтво з козацької слободи – 
не лише хатній стінопис для мазанок. 

Нині «петриківкою» розписують і скриньки – як 
триста років тому, – і ноутбуки з мобільними те-
лефонами. Давня малярська техніка «охоплює» ще 
ширше коло предметів і навіть ставить рекорди. На-
приклад, позаминулого року в Національному ре-
єстрі рекордів і Книзі рекордів України з’явилося 
нове досягнення – найбільший орнаментальний 
розпис ручної роботи: на батьківщині «петриків-
ки» – в однойменному селищі на Дніпропетровщи-
ні – створили елемент розпису «фриз» довжиною 
120 метрів. Упродовж трьох днів бетонний паркан 
оздоблювали 30 майстрів і більш ніж 100 вихован-
ців Петриківського будинку дитячої творчості, учнів 

Петриківської художньої школи та студенти місцево-
го ПТУ №79. А наприкінці минулого року з’явився 
новий рекорд, пов’язаний із цим видом народного 
мистецтва, – «найбільший предмет петриківсько-
го розпису в Україні». На виставці в Національно-
му педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова 
майстри, студенти, журналісти й відвідувачі розпи-
сали п’ятиметрову дерев’яну ложку. 
Докладніше про історію і сучасність петриківсько-
го розпису читайте на сторінці 7. 

«ПЕТРИКІВКА» ДЛЯ СТАРОГО і МАЛОГО
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До сьогодні добре зберегли-
ся прикрашені подібними 
розписами козацька зброя 

та предмети побуту, зроблені у 
XVII столітті. А через два сто-
ліття «петриківку» відкрив сві-
тові історик Дмитро Яворниць-
кий. У ХХ столітті сувеніри з 
Петриківки експортувалися в 
більш як 80 країн світу. Нині 
давні орнаменти прикрашають 
сучасні гаджети – і аж ніяк не 
схоже на те, що «петриківка» 
перетвориться колись на суто 
музейне мистецтво.

ЖивОПис віД Печі
Петриківка – козацька слобо-
да в Полтавській губернії, за-
снована 1772 року переселенця-
ми зі старовинного запорізького 
поселення Курилівки на чолі з 
кошовим отаманом війська За-
порізького Петром Калнишев-
ським. Мешканці слободи не 
були кріпаками, тож – є така 
версія – жінки мали більше 
часу на прикрашання своїх 
осель. Глиняні чи саманні хати 
з побіленими стінами розма-
льовували ззовні і зсередині. 
Особливо старанно оздоблюва-
ли піч – «квітками» і «пташ-
ками», а по краях – кольоро-
вими стрічками. Форму і колір 
композиції обирали залежно від 
того, що мали розписати: «бі-
гунчиком» традиційно прикра-
шали сволок, віконниці і дверні 
прорізи, «гілочками», «квітка-
ми» – стіни, а біля ліжка ма-
лювали «килим». Переказують, 
що з жінками, які не перейма-
лися тим, щоб розписати хату… 
сусідки просто не віталися!

У палітрі були кольорові гли-
ни й саморобні фарби з ягід, 
трав, листя: синю робили з кві-
тів проліска, жовту – з луш-
пиння цибулі, жовтогарячу – з 
кори молодих пагонів яблуні, а 
червону й фіолетову – з соку 
вишень і шовковиці. Фарби за-
мішували на молоці або яйцях. 
А малювали – віхтем, колоссям, 
пальцями і щіточками з котя-
чої шерсті (останні використо-
вують дотепер).

«Строк придатності» настін-
ного малюнка був коротким – 
один рік. Напередодні великого 

свята щороку настінні розписи 
змивали, щоб створити нові. А 
на початку ХІХ століття прикра-
шати такими орнаментами по-
чали і предмети вжитку – по-
суд, скрині тощо. І вже 1936-го 
на республіканських виставках 
українського народного мисте-
цтва – спочатку в Києві, потім 
у Москві й Ленінграді – «пе-
триківка» має величезний попит. 
Після цього окремі роботи навіть 
потрапляють до музеїв країни.

ПОтрібеН Злий кіт!
Навчитися петриківського роз-
пису не було проблемою і в дру-

гій половині минулого століт-
тя – а от реалізувати своє вміння 
було ніде. Майстриня Анна Вен-
глінська, яка з 1992 року і доте-
пер керує народною студією в 
Дитячому екологічно-оздоровчо-
му центрі Оболонського району 
столиці, розповідає:

– Навчалася я в Київському 
художньо-промисловому тех-
нікумі, основними навчальни-
ми предметами були вишивка 
і «петриківка». А працювати до-
велося дизайнером в Науково-
дослідному інституті гідропри-
ладів. Але й там я застосовувала 
«петриківку» де тільки могла – 
в оформленні інтер’єрів, про-

стору довкола робочих місць. У 
кафетерії розписані нею були і 
стіни, і стеля. А ще – майдан-
чики «підшефних» дитсадків.

«Петриківка» стала в приго-
ді під час «перебудови»: НДІ 
мав деревообробний цех, тож 
Анна Юріївна придивилася, які 
заготовки можуть згодитися для 
розпису, й організувала брига-
ду. Зробила ескізи – і почали 
виготовляти таці, набори кухон-
них дощечок, стільці та столи. 
«Щоправда, у продажу я наших 
виробів не бачила, – каже май-
стриня, – мабуть, то були VIP-
замовлення».

У народній студії Дитячо-
го оздоровчо-екологічного цен-
тру Анна Венглінська працює 
з 1992 року. Каже, тепер гурт-
ківців менше, ніж на початку 
незалежності, але бажаючих 
все одно вистачає. Працювати 
вчить із душею: «Хто заробляє 
цим на хліб – робить нашвид-
ку, а ми – заради задоволення». 
Її учні старанно вимальовують 
кожну пелюстку – як давні 
майстри Петриківки. Оздоблю-
ють сережки, браслети, скринь-
ки, пляшки, сумки. Працюють 
традиційними пензликами з ко-
тячої шерсті – «кошачками», 
які самі й роблять. Для цього по-
трібна шерсть короткошерстого 
кота, та не будь-якого, а з ха-
рактером, щоб і пензлик «був 
не пух-перо».

До 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевчен-
ка у студії зробили більш як 
40 робіт за мотивами «Кобза-
ря». «Читаю «Кобзар» і мір-
кую, що можна намалювати в 
цій техніці, – каже майстри-
ня. – «Мені тринадцятий ми-
нало» – це пейзаж: поле, вда-
лині хати, а під кущем спить 
хлопчик із торбиною. «Неначе 
писанка село» – на заготовці 
у формі писанки намальована 
хата, біля неї традиційний сим-
вол України – червона кали-

на». Студійців уже запросили 
на кілька виставок, зокрема і 
в київський Національний му-
зей Тараса Шевченка.

ШевчеНкО, скриНя, кОНик…
…Дощечка, товкач, хлібниця, 
банка з-під кави – у студії роз-
писують усе. Заходиш сюди як 
у справжню творчу майстерню: 
пахне гуашшю, на столах без-
ліч баночок із фарбою і «паліт-
ри» із золотистих формочок 
від цукерок. Кожен заглибле-
ний у свою копітку роботу. Зі 
своїх думок виринають лише 
тоді, коли потрібна допомога 

керівника: «Катерино Анатолі-
ївно, у мене «кошачки» нема! 
А як Шевченкові вуса намалю-
вати?». 

Катерина Шиман – колиш-
ня вихованка студії, а тепер ви-
кладач і студентка Національ-
ної академії образотворчого 
мистецтва та архітектури. Роз-
повідає, що спочатку захопила-
ся «петриківкою», а потім жи-
вописом. У студії викладає вже 
5 років – опікується молодши-
ми студійцями. Вони спочатку 
опановують основні типи маз-
ка – «зернятко», «горішок», 
«гребінець» тощо, потім прохо-
дять «школу»: перемальовують 
квіти та інші базові елементи, 
з яких пізніше складатимуть ве-
ликі композиції. 

Десятикласниця Катя Дья-
ченко вчиться «петриківки» 
восьмий рік: удома вже є без-
ліч розписаних виробів, про-
те каже, щодо композиції ще 
є чого повчитися. Позаторік 
вона почала займатися у худож-
ній школі – вчитися живопису, 
малюнка, скульптури. Вже знає, 
що напевне вступатиме до ВНЗ 
на спеціальність «дизайнер». 

ПеНЗликОм і ПАльчикОм

Листівку мамам до 8 Берез-
ня розписують ружами і ка-
линою… дошкільнята! У ДНЗ 
№100 «Казка» цього вчить ви-
кладач образотворчого мисте-
цтва Тетяна Терещенко. Роз-
кладаючи фарбу по палітрах 
вихованців, шанувальниця 
українських традицій розпові-
дає:

– Сьогодні ми будемо не 
малювати, а розписувати. На-
вчу вас петриківського роз-
пису, яким триста років тому 
прикрашали хати наші прапра-
бабусі. Основними кольорами 
були червоний, жовтий, зеле-
ний, фарби робили самі – на-
приклад, із соку буряка… Тепер 
ми з вами потренуємось роби-
ти мазки.

Тетяна Миколаївна вчить 
правильно тримати пензлик – 
вертикально, вмочати його у 
червону фарбу, а потім самим 
кінчиком – у білу чи жовту, і 
показує, як притискати до па-
перу, щоб намалювати «зернят-
ко» чи ягоду калини. Із двох си-
метричних зерняток виходить 
«цибулинка» – ніби дві пелюст-
ки, що є основою петриківської 
квітки. Цей відомий елемент, до 
речі, минулого року обрали ло-
готипом «петриківки». 

Червона і жовтогаряча 
«цибулинка»-ружа стає цен-
тральною квіткою на майбут-
ній листівці – з неї починають 
розпис. Доповнюють соковито-
зеленим стеблом і прикраша-
ють китицями калини: ягоди 
малюють пальчиками, вмочаю-
чи у червону фарбу і натхнен-
но «тицяючи» в папір… Листів-
ки – попри те, що художники 
юні й недосвідчені, – і справді 
«петриківські»: яскраві й жит-
тєствердні. 

...Під пензликом на очах 
розквітають пишні троянди, 
до яких прилітають казко-
ві жар-птиці, виростає черво-
на калина: діти забувають про 
відкладені смартфони і ста-
ранно вимальовують ті самі 
візерунки, що кілька століть 
тому були оберегами на оселях 
наших предків. «Петриківка» 
живе: нею прагнуть оволоді-
ти, своїми роботами прикра-
шають житло – давнє мисте-
цтво сусідує із технологіями 
ХХІ століття. 

валентина скАлиГА, «Освіта України»

УКРАїНСЬКА 
«ЦИБУЛИНКА» 
ДЛЯ ЮНЕСКО
З хатнього стінопису  
«петриківка» перетворилася на всесвітньовідоме мистецтво

«Петриківка» – це дивної 
краси квіти, що радують око 
життєствердними кольорами, важкі 
китиці стиглої горобини і ґрона 
винограду, фантастичні птахи, які 
нагадують жар-птицю, – на дереві, 
кераміці, тканині, папері, металі… 

БатьКівщина «ПетриКівКи»

віртУАльНА мАйстерНя тА єДиНий УрОк
Про те, звідки походить «петриківка», як мистецтво народного розпису по-
пуляризують на Дніпропетровщині, розповів заступник директора Департа-
менту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Антон Демура:
– Маємо кілька проектів із популяризації петриківського розпису. Розроблено 
освітній проект «Віртуальна майстерня петриківського розпису» http://petrikovka.
dnepredu.com/, завдяки якому діти і всі охочі зможуть дізнатися про історію і 
техніки народного розпису. Щоб зацікавити ним дітей, ще позаторік в області 
було організовано єдиний урок «Петриківська квітка»: дніпропетровський теле-
канал показав програму про те, як обрати пензлик, робити основні мазки. На-
вчають народного мистецтва в дитсадках і школах області, в самій Петриків-
ці працює професійно-технічне училище, де створено майстерню петриківського 
розпису. У Дніпропетровському училищі культури відкрито окрему кафедру пе-
триківського розпису. Крім того, в Петриківському районі створено комунальне 
підприємство «Центр петриківського розпису» – передбачається, що воно про-
водитиме виїзні заняття з «петриківки» в навчальних закладах різних областей. 

навчаЛьно-метоДична Література 

рекОмеНДОвАНО «Петриківський ПервОцвіт»
Начальник відділу дошкільної та початкової освіти Департаменту загальної 
середньої та початкової освіти МОН Тамара Панасюк наголошує на значу-
щості декоративно-прикладного мистецтва для гармонійного розвитку дитини:
– Завдяки цьому діти знайомляться з культурою українського народу, його 
звичаями та традиціями. Заняття декоративно-прикладним мистецтвом спри-
яють формуванню у дітей здатності захоплюватися, дивуватися, радіти роз-
маїттю барв, образів, милуватися виразністю ліній, форм, кольору. і петри-
ківському розписові тут приділяють особливу увагу, навчаючи вихованців 
дитячих садків оволодівати основними типами мазка. Гриф Міністерства осві-
ти і науки «Рекомендовано для використання у дошкільних навчальних за-
кладах» надано методичному посібнику і чотирьом альбомам для навчання 
дітей цієї техніки «Петриківський первоцвіт» (видано 2013 року).
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Ще 21 лютого після крива-
вих подій у центрі сто-
лиці студенти прийшли 

до міністерства й вимагали, щоб 
чиновники засудили злочин-
ні дії Міністерства внутрішніх 
справ і Служби безпеки Украї-
ни. Також вимогою було оголо-
шення жалоби в усіх навчаль-
них закладах. Запрошували на 
перемовини на той час в.о. мі-
ністра Дмитра Табачника і його 
першого заступника Євгена Су-
ліму, але вони до мітингарів не 
вийшли. Поспілкувавшись із за-
ступником міністра – керівни-
ком апарату Олексієм Дніпро-
вим, студенти безперешкодно 
зайшли до будівлі МОН.

– Навечір було складено акт 
передачі, за яким балансоутри-
мувач будівлі передає її активіс-
там на безтерміновий період, – 
розповів студент Київського 
національного університету іме-
ні Тараса Шевченка Мирон Гор-
дійчук. 

У суботу Верховна Рада Укра-
їни відсторонила Дмитра Табач-
ника від виконання обов’язків. 
Але через підозру щодо пору-
шення процедури відповідну 
постанову ще раз проголосува-
ли вже у вівторок. Студенти у 
МОН зустріли цю звістку з ра-
дістю, проте зауважили, що їхні 
вимоги задоволено лише част-
ково. 

ревОлюційНий ПОбУт
На воротах – табличка «Сту-
денти, ласкаво просимо», на 

території – хлопці у каму-
фляжі й касках. Поступово мі-
тингарі облаштувалися в будів-
лі МОН і потроху налагодили 
побут: організували медпункт і 
їдальню. Про чистоту також не 
забували: у соцмережах якось 
попросили про… пилосос. 

Щовечора в актовій залі про-
водилася студентська асамблея, 
де обговорювались і ухвалюва-
лися вимоги до нового керівни-
цтва міністерства. А вдень тут 
відбувалися лекції, які читали 
викладачі, експерти й громад-
ські діячі. 

У вихідні дні до студентів за-
вітали представники ВО «Сво-
бода». І, за словами протесту-
вальників, вони заявили, що 
міністерство – їхнє! «Свободів-

ців» не пропустили й запевнили 
всіх, що приміщення МОН пе-
редадуть лише новому міністро-
ві. Найімовірнішими кандидату-
рами очолити відомство вони 
назвали голову Комітету Верхо-
вної Ради з питань науки і освіти 
Лілію Гриневич, ректора Націо-
нального технічного університе-
ту «Київський політехнічний ін-
ститут» Михайла Згуровського і 
президента Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська 
академія» Сергія Квіта.

Фейс-кОНтрОль
Працівників центрального апа-
рату МОН допустять до примі-

щення лише у присутності жур-
налістів, студентів та експертної 
комісії з аудиту. Це не втомлю-
валися повторювати студентські 
активісти. А директор Департа-
менту управління справами мі-
ністерства Наталія Запольська 
повідомила «Освіті України», 
що роботу центрального апа-
рату повністю заблоковано. Ті, 
хто має можливість, працюють 
удома, дехто – в інших будів-
лях МОН. 

– Ми приходимо щоранку на 
роботу, – розповідає вона. – 
Зазвичай складаємо акти про 
те, що нас не допускають до 
робочих місць. Інша сторона 
не хоче повідомити, хто при-
йняв таке рішення. У четвер 
зранку з’явилася надія, що на 

робочі місця будуть допущені 
працівники Департаменту еко-
номіки та фінансування, а та-
кож бухгалтерії. Адже сьогодні 
вся Україна «стоїть», не мож-
на провести через казначейство 
головні платежі: заробітну пла-
ту, стипендії, «комуналку». Всі 
документи мають бути переро-
блені у Мінфіні. І зробити це ми 
можемо, тільки маючи доступ 
до робочих місць. Ми написа-
ли офіційне звернення, щоб нас 
впустили. Проте нам не пішли 
назустріч, мовляв, не треба да-
вити на жалість. 

Міністерство – це не лише 
центральний корпус. Так, Де-

партамент професійно-техніч-
ної освіти МОН перебуває 
просто в епіцентрі подій – на 
Майдані у будівлі Головпоштам-
ту, на перших поверхах якого 
розташувався польовий шпи-
таль. Як розповів «Освіті Укра-
їни» директор Департаменту 
ПТО В’ячеслав Супрун, відом-
ство працює і виконує всі свої 
функції. Більше того, воно про-
довжувало роботу і під час най-
запекліших боїв. 

четвертий кАНДиДАт 
Хто ж стане новим очільником 
Міністерства освіти і науки? Це 
запитання минулого тижня хви-
лювало всіх: і освітян, і журна-
лістів. Найімовірнішими канди-
датурами були ті, кого назвало 

студентство: Лілія Гриневич, 
Михайло Згуровський і Сергій 
Квіт. Проте на початку тижня 
з’явилася інформація, що на цю 
посаду за своєю квотою претен-
дує Ірина Фаріон від ВО «Сво-
бода». Студентські активісти на 
такі повідомлення відреагували 
неоднозначно: 

– Ірина Фаріон є для нас 
неприйнятною кандидату-
рою, – йшлося у зверненні 
Студентської координаційної 
ради. – За час роботи у про-
фільному Комітеті з питань на-
уки та освіти Верховної Ради 
України ця людина не провади-
ла жодної законотворчої діяль-
ності у сфері освіти. Тож СКР 
Києва і Львова, Студентська са-
мооборона, громадянський рух 
«Відсіч» та інші студентські ор-
ганізації офіційно заявляють, 
що не впустять Ірину Фаріон 
до приміщення МОН.

У той самий день голова 
фракції ВО «Свобода» Олег Тяг-
нибок повідомив, що Ірина Фа-
ріон не збирається до складу 
нового уряду. Цю інформацію 
«Освіті України» підтвердили 
й у прес-службі ВО «Свобода». 

кАДрОвий реЗерв
Тим часом ми вирішили поспіл-
куватися з усіма трьома найві-
рогіднішими кандидатами на 
посаду нового міністра освіти і 
науки. Й поцікавитися: як вони 
оцінюють свої шанси очолити 
відомство? 

Михайло Згуровський (64 
роки) – людина, яка вже керу-
вала освітньою галуззю країни у 
1994–1999 роках. Має значний 
управлінський досвід і високий 
авторитет в академічних колах. 
Також він очолював робочу гру-
пу з підготовки проекту Зако-
ну України «Про вищу освіту». 
Варіант законопроекту №1187-2 
(саме авторства «групи Згуров-
ського») закликають прийняти 
найближчим часом у парламен-
ті і студентські активісти. 

«Освіті України» ректор 
НТУУ «КПІ» повідомив, що про-
позиції очолити міністерство до 
нього ще не надходили. 

РЕВОЛЮЦіЙНі ЗМІНИ
У вітчизняної освіти і науки – новий очільник. А у студентів 
і громадськості до нього дуже багато вимог. Як розгорталися 
події довкола зміни керівництва МОН у контексті непростих подій 
у країні – у хронології «Освіти України»

Коли парламент відправив у відставку Дмитра Табачника, 
лише лінивий не висував версій того, хто очолить МОН. 
Будівлю міністерства продовжували контролювати студенти, вони 
й назвали кандидатури, які готові підтримати. Пообіцяли звільнити 
приміщення міністерства, щойно їх почують. Тим часом більшість 
працівників МОН минулого тижня не ходили на роботу, їхні 
кабінети були опечатані. 
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– Вважаю, що на цю посаду, 
можливо, доцільно було б призна-
чити молодшу людину, принаймні в 
мене немає першорядної мети ста-
ти міністром, – зазначив Михай-
ло Захарович. – Окрім того, нині 
в університеті дуже багато поточ-
них справ. 

Лілія Гриневич (48 років) – 
перший очільник Українського 
центру оцінювання якості освіти, 
запроваджувала систему зовніш-
нього незалежного оцінюван-
ня, очолювала Головне управ-
ління освіти і науки Київської 
міськдерж адміністрації.

Її кандидатура знайшла підтримку 
і серед студентів. Минулого вівтор-
ка студентські активісти прийшли 
під стіни парламенту, де нібито мали 
проголосувати за новий уряд, під-
тримати її кандидатуру. 

– Я не можу вам сказати, чи над-
ходили мені пропозиції, але жодних 
офіційних заяв я не робила, – від-
повіла нам Лілія Гриневич. 

Однак вона повідомила, що може 
запропонувати пакет напрацьова-
них реформ усіх рівнів освіти – 
від дошкільної до освіти дорослих. 
Уже в середу під час зустрічі зі сту-
дентами зазначила, що готова пра-
цювати і на посаді міністра, і голо-
вою профільного комітету: 

– Як вирішить фракція після всіх 
консультацій, що будуть проведені з 
Радою Майдану, іншими політични-
ми силами, студентством, так і буде. 
Я не можу поставити під загрозу 
консенсус, якого вдасться досягну-
ти, через власні амбіції. 

Сергій Квіт (48 років) – пре-
зидент Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія». 
Його «Освіта України» зустріла у Мі-
ністерстві освіти і науки в середу, 
куди він прийшов, аби презентува-
ти студентам своє бачення реформу-
вання освіти. Сергій Квіт повідомив, 
що пропозиції очолити відомство до 
нього надходили, до того ж – не-
одноразово. 

– Уряду, який тепер працювати-
ме, відведено кілька місяців, – зазна-
чив Сергій Миронович. – Ми знає-
мо, які реформи потрібно провести. 
Але коштів немає, ситуація склад-
на і дуже швидко перетвориться на 
суцільні претензії. Є першочерго-
ві завдання, які найкраще могли б 
вирішити Лілія Гриневич і Михай-
ло Згуровський. Цей уряд назива-
ють «урядом самогубців». Проте в 
ці часи не можна залишатись осто-
ронь. Тож у вівторок я вирішив не 
відмовлятися. 

ЗвільНеННя бУДівлі мОН 
У четвер Верховна Рада України 
проголосувала за новий склад Ка-
бінету Міністрів України, в якому 
посаду міністра освіти і науки обі-
йняв Сергій Квіт. «За» проголосу-
вав 331 народний депутат. 

Того ж дня Сергій Миронович 
прийшов до міністерства і поспілку-
вався зі студентами, тож у п’ятницю 
вже можна було очікувати певних 
дій, зокрема виконання вимог акти-

вістів. Так і сталося: 28 лютого з ка-
бінетів знімали печатки, працівників 
МОН пустили на їхні робочі місця, 
а весь цей процес фіксувався на ві-
део. Також Сергій Квіт видав кілька 
наказів, зокрема, щодо проведення 
незалежного аудиту діяльності мі-
ністерства. Окремим наказом новий 
керманич увів у дію «Дорожню кар-
ту розвитку української освіти», по-
годжену зі студентами, які займа-
ли приміщення МОН. А крім того, 
була задоволена ще одна вимога сту-
дентства: у п’ятницю у відставку по-
дав перший заступник міністра Єв-
ген Суліма. Цю інформацію «Освіті 
України» підтвердив директор Де-
партаменту роботи з персоналом та 
керівними кадрами МОН Ігор Не-
красса. Загалом студентські активіс-
ти констатували, що більшість їхніх 
вимог виконано або нині у процесі 
цього, тож вирішили остаточно роз-
блокувати роботу МОН і передали 
будівлю новому міністрові. 

ХтО ви, ПАНе міНістре?
Чим відома людина, яка стала вось-
мим міністром освіти і науки неза-
лежної України? 

Сергій Квіт – літературознавець, 
журналіст і педагог, доктор філоло-

гічних наук. А ще – майстер спор-
ту з фехтування. З 2007 року очолює 
«Могилянку». Сергій Миронович ві-
домий своїм несприйняттям політики 
попереднього складу міністерства. Та 
й із позаминулим керівництвом він 
активно полемізував, зокрема, щодо 
моделі вступу до НаУКМА. Був од-
ним із співавторів книжки «Час «де-
шевого клоуна». Українська освіта: 
випробування горе-реформами», що 
побачила світ 2011 року. Того ж 2011-
го звернувся до суду щодо неспра-
ведливого розподілу місць державно-
го замовлення на 2011–2012 роки. 
А вже в січні 2013-го в «Могилян-
ці» ініціювали інший судовий позов 
щодо заборони з боку міністерства 
«перехресного вступу» на магістер-
ські спеціальності. 

У березні минулого року публічно 
виступив проти намірів МОН збіль-
шити співвідношення студентів на 
одного викладача в середньому до 
18, що могло б призвести до ско-
рочення близько 30 тисяч виклада-
чів по всій Україні. Цей крок був 
підтриманий профспілками, а потім 
практично всіма ВНЗ. 

Від самого початку листопадо-
вих подій минулого року в Києві 
активно підтримував Євромайдан. 
У найсвіжішому рейтингу журналу 
«Фокус» «200 найвпливовіших укра-
їнців» посів 194-те місце. 

«Усі необхідні нам алгоритми ре-
форм давно відпрацьовані у світі. 
Потрібно просто мати волю до ре-
форм», – зазначав Сергій Квіт ще 
кілька років тому. 

Про перші свої кроки, які зби-
рається здійснити на новій поса-
ді, – в інтерв’ю «Освіти України» 
на стор. 5 

Шпальти підготував Дмитро ШУлікіН, 
«Освіта України».  

Фото автора і Андрія ШМАТОВА

віДКрите СПіЛКування 

НЕ БОЯТИСЯ ПОМИЛОК
Зі студентами до Міністерства освіти і науки 

приїхав поспілкуватися… сам президент. Але не 
чинний і не з України. Михайло Саакашвілі, екс-
президент Грузії (2004–2013) прибув до міністер-
ства одразу після зустрічі зі студентами Києво-Мо-
гилянської академії. Сказав, що його запрошували 
представники багатьох громадських молодіжних 
організацій. Екс-президент Грузії з усмішкою тис-
не руки хлопцям з охорони, вдягненим у броне-
жилети та балаклави. Каже, що йому близька сту-
дентська братія, адже нині він викладає в декількох 
університетах Сполучених Штатів Америки.

– До сьогодні все вирішувалось у великих сто-
лицях світу. Там Москва щось вирішила, там – 
Берлін, Брюссель чи Вашингтон, – розпочинає 
зустріч Михайло Саакашвілі. – Але те, що ро-
бите ви, і є найвищим проявом демократії. Як 
Європа звершила прорив у демократії? За допо-
могою студентських протестів! 

Саакашвілі каже, що п’ятдесят років тому мо-
лодим людям, аби почути одне одного і консоліду-
ватися, потрібно було виходити на вулиці, а нині 
для цього є інтернет і соціальні мережі, зокре-
ма – Facebook. Жартує, що без свого портативного 
комп’ютера – як без рук. І вже серйозно говорить, 
що саме моніторинг соціальних мереж може бути 
показником реальних настроїв чи сподівань грома-
дян. До речі, однією з причин поразки президента 
Януковича екс-президент Грузії вважає відірваність 
від справжнього стану речей – мовляв, той думав, 
що реальністю є лише те, що показують провлад-
ні телеканали і друкують провладні газети. А для 
успішних сучасних політиків соціальні інтернет-ме-
режі вже давно є звичним елементом спілкування. 

Чи не наймасштабнішою реформою у Грузії є 
перетворення в освітній системі, вважає Михай-
ло Саакашвілі.

– Найбільш корумпованою у нас була не полі-
ція, а освіта, – розповідає він. – Щоб вступити 
до вишу, треба було дати хабара. І за перехід з 
курсу на курс, і за заліки. Чому я за радянських 
часів поїхав навчатися до України? Бо в Грузії 
тоді практично до жодного навчального закладу 
не можна було вступити без хабара. А в Украї-
ні – можна. Я і сьогодні думаю, що ваша освітня 
система є менш корумпованою, ніж була у Грузії. 

Студенти й екс-президент досягають згоди у 
твердженні, що найголовніше для молодої лю-
дини – право на якісну освіту. І Михайло Саа-
кашвілі розповідає, про що незроблене за часів 
президентства він жалкує найбільше. 

– Ми вклали додатково в навчання сотні міль-
йонів доларів, але найбільше я шкодую про те, 
що ми в цю галузь не вклали в 5–7 разів біль-
ше. Треба було дати можливість кожному сту-
денту поїхати навчатися за кордон за державний 
рахунок – на рік, семестр чи хоча б двомісячну 
літню школу, але поїхати обов’язково. 

Пан Саакашвілі запевняє, що успіх проведення 
реформ у Грузії залежав безпосередньо від того, 
що на відповідальних постах почали працювати 
молоді люди, які мислять по-новому: близько 90 
відсотків посад державного апарату обійняли пра-
цівники, яким не було і тридцяти років. 

– Коли ти багато робиш, допускаєш багато по-
милок. Але я рекомендую робити багато і нехай 
помилки трапляються, – переконує пан Саакаш-
вілі. – Головне – рухатися у потрібному напрямі.

максим кОрОДеНкО, «Освіта України»

Міністри освіти і науки незалежної України

1992 – 1994
Петро 

Таланчук

2005 – 2007 
Станіслав 

Ніколаєнко

1999 
Валентин 
Зайчук

2010 – 2014 
Дмитро 

Табачник

1994 – 1999 
Михайло 

Згуровський 

2007 – 2010  
Іван 

Вакарчук

1999 – 2005 
Василь 
Кремень



10 «Освіта України»
нАукА

мОлОда

ДОсліДЖеННя, 
ЩО ЗміНюють мАйбУтНє 

Тема дослідження, на яке Ілля 
Кузнєцов у 2011 році отри-
мав грант Президента України 
для молодих учених, звучить 
так: «Електроенцефалографіч-
ні кореляти процесу прийнят-
тя рішення». За допомогою серії 
унікальних експериментів, роз-
роблених самим науковцем, він 
переклав мовою цифр і графі-
ків процеси, що відбуваються в 
нашому мозку під час прийнят-
тя рішень. Аби було ще зро-
зуміліше – нинішній кандидат 
наук займається вивченням різ-
них аспектів когнітивної діяль-
ності людини. В широкому зна-
ченні, це розумова діяльність, у 
результаті якої людина набуває 
ті чи інші знання, приймає певні 
рішення, може мислити та при-
ходити до розуміння (інтерпре-
тації) того, що її оточує. 

Нині Ілля Кузнєцов працює 
над новою дисертацією. Май-
бутній доктор біологічних наук 
досліджує розузгодження між 
прогнозованим і наявним сти-
мулом як передумову свідомості.

– Дослідження нейрофізіо-
логічних механізмів прийняття 
рішення – одна з найпопуляр-
ніших тем у наш час у галу-
зі психофізіології, когнітивної 
психології, когнітивної нейро-
біології, – пояснює Ілля Куз-
нєцов.

З його слів, суть експери-
ментів у тому, що створюва-
лися дві серії ситуацій ситуа-
тивного вибору. Кожна із цих 
серій мала певну логіку, про 
яку не повідомляли доброволь-
цям, котрі брали участь в екс-
перименті. Вже в процесі до-
слідник реєстрував електричну 
активність кори головного моз-
ку в піддослідних. Після цього 
порівнювали результати, отри-

мані на прикладі осіб, які по-
мітили логіку експерименту, з 
результатами добровольців, ко-
трим це не вдалося. 

– Якщо говорити про ре-
зультати, ми зафіксували, що 
виявлення прихованої логіки, 
оперування нею при здійснен-
ні операцій ситуативного вибо-
ру призводить до більш автома-
тизованого вибору і прискорює 
цей процес. Активну роль у 
ньому відіграють структури лі-
вої скроневої ділянки кори го-
ловного мозку. Іншими слова-
ми: специфічна активність цієї 
структури пов’язана з когнітив-
ними операціями, що залучають 
логіку.

За даними досліджень одно-
го з провідних науковців краї-
ни, специфічна перебудова фа-
зових взаємодій між різними 
відділами кори головного моз-
ку відбувається на частотах 
10–12 Гц (так званий альфа-
ритм) і 20–24 Гц (бета-ритм). 
І саме цей результат став осно-
вою для нових досліджень. Пе-
реклавши діяльність людського 
мозку мовою цифр, науковець 
пішов далі. Разом з молодши-
ми колегами, роботою яких ке-
рує Ілля Кузнєцов, він побу-
дував низку припущень щодо 
походження та функціональ-
ного значення альфа-ритму. 
За словами вченого, саме цей 
альфа-ритм активно викорис-
товується в таких технологі-
ях і методиках, як інтерфейс 
«мозок-комп’ютер». Це коли 
людина «подумки» керує елек-
тронними пристроями з допо-
могою спеціальної апаратури. 
Альфа-ритми відіграють клю-
чову роль і в методиці біозво-
ротного зв’язку, коли людина 
вчиться довільно регулювати 
власні фізіологічні показники, 
отримуючи від приладів інфор-
мацію про їх значення. 

Нині в кандидатських дисер-
таціях, що пишуться під керів-
ництвом Іллі Кузнєцова, луцькі 
науковці намагаються створити 
більш ефективні методи біозво-
ротного зв’язку й інтерфейсу 
«мозок-комп’ютер» порівняно 
з тими, що існують сьогодні. 

А біозворотний зв'язок – це, 
фактично, майбутнє медицини. 
Ще у 2006–2008 рр. науковці 
медичного факультету Харків-
ського національного універси-
тету ім. В.Н. Каразіна розробили 
комп'ютерну систему біозворот-
ного зв'язку. Кажучи примітив-
но, вона дозволяє за допомогою 
технічних засобів і ментального 
впливу, скажімо, класичної му-
зики, поліпшувати стан здоров’я 
людини. Результати харківських 
учених уже запроваджені у 
практику Центральної клінічної 
лікарні Укрзалізниці й міської 
поліклініки №6 Московського 
району Харкова.

«кОмП’ютериЗОвАНий» мОЗОк 
– Як Ви прийшли до обраної 
теми? З чого починалася Ваша 
робота?

– Узагалі-то я завжди ціка-
вився фізіологічними основа-
ми психіки, тому точно вже і 
не пам'ятаю, коли саме спала 
мені на думку тема досліджен-
ня. А от щодо підходу, зокре-
ма, оцінки фазових взаємодій в 
електроенцефалограмі, то цей 
підхід, його перспективи захо-
пили мене у 2008 році, коли я 
ознайомився з роботами аме-
риканського дослідника Тетче-
ра в цій галузі. Із того, певно, 
і почалася робота. А вже по-
тім я подумав, що саме процес 
прийняття рішення дуже пер-
спективно оцінити за допомо-
гою цього методу.

– Що було найскладнішим у 
роботі?

– Продумати процедуру екс-
перименту. Я виходив з певних 
власних принципів і поглядів 
при його побудові, тому дове-
лося розробляти оригінальну 
процедуру. Просто так модифі-
кувати вже існуючі підходи не 
вдавалося. На розробку проце-
дури експерименту довелося ви-
тратити приблизно місяць.

– Чи можуть, на Вашу дум-
ку, результати наукових до-

сліджень українських учених 
конкурувати з результатами на-
уковців із забезпечених країн? 

– В окремих випадках, осо-
бливо в напрямах, які ще не ста-
ли перспективними, а є, так би 
мовити, «на черзі», або в тих га-
лузях, що потребують хорошо-
го знання математики та забез-
печення більш-менш сучасною 
комп'ютерною технікою, – так. 
Але в цілому, на жаль, – ні. 
В нашій країні економіко-полі-
тичне середовище менш спри-
ятливе, ніж в економічно роз-
винутих країнах. Найперше – в 
нас дуже низький попит на на-
укові результати з метою їх-
нього подальшого втілення у 
виробництво. Все-таки сучасна 
наука насамперед повинна дава-
ти практичний результат, який 
можна застосовувати на прак-
тиці. А для цього мають бути 
структури (виробництво), заці-
кавлені в нових наукових роз-
робках. А низький попит при-
зводить до повільного розвитку 
наукової інфраструктури і, зре-
штою, до того, що конкурувати 
з динамічною західною наукою 
нам поки що важко. 

– Чи думали Ви вже про комер-
ційні перспективи своєї роботи? 
Адже нині тема запровадження 
наукових розробок у виробни-
цтво є дуже актуальною. 

– Так, думаю! І вважаю, що 
певні здобутки цілком можливо 
реалізувати у вигляді кінцевого 
продукту. Хоча робота і мала 
тео ретичний характер, деякі ре-
зультати стали підґрунтям для 
подальших досліджень у галу-
зі біозворотного зв'язку. А це 
вже практичний рівень і досить 
популярна нині тематика. Влас-
не, на основі нових результатів 
планується розробити програм-
не забезпечення для викорис-

тання у біозворотному зв'язку й 
інтерфейсі «мозок-комп'ютер». 
Ці розробки і спробуємо комер-
ціалізувати. Думаю, в нас є дуже 
хороші шанси.

– І, насамкінець, що Ви пора-
дили б тим, хто робить перші 
кроки в науці?

– Вірити в себе, не боятися 
помилок, критики і самокрити-
ки й пам'ятати, що наука – це 
не тільки важка праця, а і най-
цікавіший квест серед усіх, що 
існують.

– Чим захоплюєтеся поза ро-
ботою?

– Волейболом, науково-по-
пулярною літературою, особли-
во в галузі математики. Дуже 
сподобалися книжки російсько-
го видавництва «Династія» за 
авторством Дербішира та Стю-
арта. Ну і, звісно, найбільшим 
захопленням є сама робота. 
Адже наукова праця аж ніяк не 
поділяється на звичні для бага-
тьох періоди «під час роботи» й 
«поза роботою». Як на мене, сам 
процес наукового пізнання, до-
слідження – це найцікавіший 
квест з усіх відомих. 

Дмитро ГрУЗиНський, «Освіта України»

Шановні науковці й освітяни!
Нині ми є свідками історичних подій у нашій дер-
жаві – таких, що змінюють світ. 
ідеї єдності й суверенності України, вільного розвит-
ку особистості, свободи і демократії, для реаліза-
ції яких наша країна стала незалежною понад два 
десятиріччя тому, тепер відновлені у протистоянні 
суспільства і злочинної влади. Ми віддаємо гли-
боку шану й повагу мужності наших співвітчизни-
ків, які повстали на боротьбу за суспільні інтереси, 
низько схиляємо голову перед пам'яттю загиблих, 
висловлюємо щирі співчуття їх рідним і близьким.
Громадський спротив злочинній олігархії відродив 
устремління народу. Ми розуміємо, що попереду – 

боротьба нелегка й довготривала, така, що потре-
бує чесності та стійкості. Але ми з оптимізмом 
дивимося у майбутнє: за часи незалежної Укра-
їни з’явилося нове покоління її громадян, гото-
вих до відстоювання і втілення гуманістичних за-
сад і цінностей сучасного українського суспільства. 
Повага до людської гідності, свобода, демокра-
тія, рівність, правова держава, а також дотриман-
ня прав людини – є безумовними цінностями для 
громадян нашої країни, як і для держав – членів 
європейського співтовариства. 
Педагоги й освітяни як частина соціуму, що най-
більшою мірою впливає на юних громадян Укра-
їни, мають усвідомлювати власну відповідаль-

ність і всіляко дбати про те, якими виростуть 
наші маленькі співвітчизники і якою утвердить-
ся наша молодь. Чи отримають діти щеплення 
проти бездуховності й людської байдужості, по-
двійної моралі, цинічної брутальності тощо. Чи 
сповідуватимуть вони гуманістичні принципи рів-
ності перед законом, справедливості, національ-
ного розвитку.
Дорогі співвітчизники! Нині – час рішучої мобіліза-
ції національного духу, прояву патріотизму кожного 
з нас. Час національної єдності, спільних зусиль, 
спрямованих на розвиток нашої країни як європей-
ської держави, що реалізує у своєму поступі кра-
щі гуманістичні досягнення людства! 

Коли вперше читаєш про зміст і значення робіт цього 34-річного 
фізіолога з Луцька, то ловиш себе на думці, що світ, описаний 
у книжках фантастів, уже став реальністю. ілля Кузнєцов, доцент 
кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки, як би дивно це не звучало, спеціалізується 
на проникненні в мозок людини. Сфера його наукових інтересів: 
психофізіологія свідомості, механізми генерації електроенцефалограми 
та викликаного потенціалу, детерміністичний хаос у діяльності мозку. 
Простіше кажучи, саме на основі таких розробок і створюються системи 
майбутнього, коли, скажімо, людина подумки керує автоматами. 

Звернення до наукової і освітньої громадськості України президента Національної академії педагогічних наук,  
міністра освіти і науки України 2000–2005 рр., академіка НАНУ і НАПНУ Василя КРЕМЕНЯ

НАЙЦІКАВІШИЙ КВЕСТ З УСіХ ВіДОМИХ

Біографічна 
ДовіДКа

Ілля КУЗНЄЦОВ народився в 
1979 році. 
У 2001 році закінчив біофак Во-
линського державного університету 
ім. Лесі Українки.
У 2006-му захистив кандидатську 
дисертацію.
2013 року отримав премію Фізіо-
логічного товариства ім. Платона 
Костюка.
Викладає фізіологію та психофізіо-
логію людини, біокібернетику.
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Даниїл родом з Олексан-
дрії, нині – першокурс-
ник Національного авіа-

ційного університету. Якось 
юного винахідника (на той 
час – учня одинадцятого кла-
су) змучила спрага. Подумав: 
непогано було б завжди мати 
під рукою прилад, який швид-
ко очистить будь-яку воду. Так 
розпочалося створення порта-
тивного фільтра для води, в 
основі якого лежить іннова-
ційна технологія.

чАй іЗ кАлюЖі
Фільтр складається з двох 
пластикових посудин для води, 
між якими розташована кера-
мічна мембрана. Секрет її – 
основне у винаході. Даниїл 
Черевашко переконаний, що 
звичайний вугільний фільтр не 
дуже ефективний, адже в ньо-
му, при довгому використанні, 
накопичуються шкідливі бак-
терії. І винайшов власний! Він 
придумав насичувати кераміч-
ну мембрану ЕМ-препаратом, 
який використовують у сіль-
ському господарстві для зни-
щення бактерій та підвищення 
якості врожаю. Вода прохо-
дить крізь мембрану, а біо-
препарат насичує її корисни-
ми мікроорганізмами і вбиває 
мікроби, патогенні віруси та 
бактерії.

– Це дуже просто! – по-
казує принцип роботи винахо-
ду Даниїл. – У верхній резер-
вуар набираємо будь-яку воду, 
хоч би й із калюжі чи болота. 
Натискаємо рукою, вода про-
сочується крізь мембрану і по-
трапляє в нижній резервуар. 
Можна пити! 

Прилад відфільтрує літр 
води за чотири хвилини. Рі-
дина не лише стає чистою, а й 
збагачується більш як 80 вида-
ми корисних мікроорганізмів. 
Собівартість фільтра – близь-
ко шістдесяти гривень.

іДеї Для кОсмОсУ
До хлопця вже звернулися 
підприємці з Кіровоградської 
області, які бажають налаго-
дити виробництво фільтра. 
А ще винаходом зацікавило-
ся Державне космічне агент-
ство. Адже школяр виявив: 
якщо мембрану зробити не 
з кераміки, а з габардину, 
фільтр можна використову-
вати у космосі. Забезпечення 
чистою водою під час польо-

тів у міжзоряному просторі й 
нині є великою проблемою.

Нещодавно Даниїл і ще де-
сять юних винахідників з різ-
них областей України отрима-
ли патенти на свої винаходи. 
Їх вручив президент Націо-
нального центру «Мала ака-
демія наук України» Станіс-
лав Довгий.

ПАтеНт – беЗкОШтОвНО!
Авторські свідоцтва і патенти 
українським вундеркіндам до-
поміг отримати відділ інтеле-

ктуальної власності Центру ін-
новацій МАН. Як відбирають 
роботи для патентування, хто 
може скористатися послугами 
юристів МАН і, найважливіше, 
що повинен знати юний ви-
нахідник, який хоче отримати 
свідоцтво чи патент? 

Цим «Освіта України» по-
цікавилася у завідувача Від-
ділу інтелектуальної власності 
МАН Михайла Зуєва. 

– Ми допомагаємо юним 
винахідникам оформити всі 
необхідні документи, – роз-
повідає Михайло Ігорович. – 
На корисну модель – патент, 
на комп’ютерну програму чи 
твір – свідоцтво про держав-
ну реєстрацію. Для школярів і 
студентів це безкоштовно, всі 
витрати Мала академія наук 
бере на себе. Допомагаємо не 
тільки членам МАН, а й ін-
шим школярам. На жаль, поки 

що не всі учні знають, що ми 
можемо допомогти захистити 
їхню інтелектуальну власність. 

Для початку винахіднику не-
обхідно зателефонувати до МАН 
за телефоном (044) 489-55-99 або 
написати електронного листа на 
адресу ic@man.gov.ua. Вказати 
свої контактні дані, додати опис 
роботи. Фахівці академії розгля-
нуть роботу і, якщо вона справді 
новаторська, – надішлють зра-
зок заявки та інших додатко-
вих документів. Для реєстрації 
комп’ютерної програми чи тво-

ру – це настанова користува-
ча та вихідний код. Для корис-
ної моделі – опис, креслення, 
формула та реферат. 

– Ми є посередником між 
«малими академіками» і Укра-
їнським інститутом промисло-
вої власності, – продовжує 
Михайло Зуєв. – Але нічо-
го не робимо замість дитини. 
Наша мета – навчити школя-
ра реєструвати, а не робити це 
за нього. Наступну модель він 
зможе патентувати вже сам. 

екОНОмія НА квиткАХ
Уся процедура триває близь-
ко року й не кожен учень чи 
студент із віддалених регіонів 
має можливість приїжджати до 
Києва для того, щоб відвідати 
державні органи. 

– Саме тому молодий ви-
нахідник оформлює доручення 
на представника Центру інно-
вацій і ми від його імені про-
водимо процедуру, – пояснює 
Михайло Зуєв. – До Києва 
треба їхати лише для отриман-
ня патенту чи авторського сві-
доцтва!

як ШУкАють кУлібіНиХ
Одне з основних завдань відді-
лу – пошук (моніторинг) і від-
бір винаходів для отримання 
патенту чи свідоцтва про ре-
єстрацію. Фахівці відділу ви-

вчають усі роботи учнів, які 
перемогли на районних, об-
ласних та всеукраїнському 
конкурсах. 

– Обов’язково потріб-
ні позитивні відгуки науко-
вих керівників та рекоменда-
ції членів журі, – продовжує 
Михайло Ігорович. – Але 
найголовніше – згода авто-
ра. Не всі учні дають згоду на 
державну реєстрацію. Дехто 
побоюється, що інформацію 
про винахід можуть украсти 
«пірати». Але ці побоюван-

ня – безпідставні. На сай-
тах Українського інституту 
промислової власності і Дер-
жавної служби інтелектуаль-
ної власності оприлюднюють 
тільки коротку інформацію 
про винахід. 

Очистити мОре 
віД сіркОвОДНю
Кожного року МАН допома-
гає школярам отримати близь-
ко 40 охоронних документів. У 
січні 2014 року академія вже 
отримала п’ять позитивних ви-
сновків Українського інститу-
ту промислової власності щодо 
ухвалення рішення про видачу 
патенту на корисну модель для 
учнів МАН.

– У лютому, наприклад, 
отримає патент Дмитро Кри-
вий з Вінниччини, – каже 
Михайло Ігорович. – Він ви-
найшов малогабаритну пере-
носну пічку з примусовою 
подачею повітря. Її можна 
використовувати у невеликих 
фермерських господарствах, у 
подорожах. Конструкція піч-
ки дуже проста, а собівар-
тість – маленька. Сподіваюся, 
нею зацікавляться виробнич-
ники. Крім цього, вручимо 
патенти і винахідникам пер-
сональної учнівської мікрола-
бораторії для вивчення при-
родничих предметів, приладу 

для безпечної очистки водойм 
від сірководню тощо. 

До речі, ми реєструємо ба-
гато авторських свідоцтв на 
комп’ютерні програми. Нині 
це одна з найбільш пер-
спективних галузей і моло-
ді на уковці активно в ній 
працюють. Багато наших ви-
нахідників – із сіл і невеликих 
містечок. Це дуже добре, адже 
вони придумують пристрої, по-
трібні для фермерських госпо-
дарств. Також наші вихованці 
пропонують вирішення еколо-
гічних та енергетичних про-
блем. І, найважливіше, для мо-
лодого винахідника отримання 
патенту чи авторського свідо-
цтва – це велика внутрішня 
перемога, реалізація власного 
потенціалу і визнання його як 
дорослого серйозного творчого 
працівника.

ЗАкіНчив мАН – 
ствОрив кОмПАНію
Ідеї юних науковців – чудо-
ві. Але чи цікавляться ними 
підприємці і промисловці? 
Скільки винаходів удалося 
впровадити у життя? Про це 
запитуємо в директора Малої 
академії наук Оксена Лісового.

– Багато розробок справ-
ді впроваджуються, – розпо-
відає Оксен Васильович. – 
Найчастіше ними цікавляться 
представники малого й серед-
нього бізнесу. Наприклад, на 
Луганщині хлопчик розробив 
вітрогенераційну установ-
ку – її використовують на 
одному з фермерських гос-
подарств. Вона забезпечує 
електроенергією газогенера-
торну станцію. Досить ве-
лика кількість упроваджень 
у сфері ІТ – 15–20 відсо-
тків комп’ютерних програм, 
які придумали наші вихован-
ці! Наприклад, розробку на-
шого учня використовують у 
банківській сфері. А один з 
випускників МАН – Микола 
Котюк – створив компанію 
з виробництва комп’ютерів. 
Він винайшов надпотужну 
ЕОМ, що може змагатися з 
кращими зразками японських 
і китайських компаній. 

Ми виховуємо у школя-
рів патріотизм, пояснюємо, 
що їхній інтелект потрібен 
в Україні. Для того, щоб ідеї 
були реалізовані, економі-
ка має розвиватися успішно. 
Сподіваюся, що їхні знання 
якраз і допоможуть змінити 
країну на краще. 

світлана ГАлАтА, «Освіта України»

Фахівці МАН 
допомагають 
реєструвати патенти 
на винаходи 
й упроваджувати 
ідеї у життя

Портативний фільтр, який 
придумав випускник Малої 
академії наук Даниїл Черевашко, 
може очистити воду де 
завгодно: від туристичного 
походу до… космосу! 

ШкОляр іЗ кірОвОГрАДськОї ОблАсті 
виНАйШОв Фільтр Для вОДи, 
якиМ ЗАцікАВились і підприєМці, 
і кОсМічне АгенТсТВО

іЗ-ЗА ПАРТИ – У КРІСЛО 
ДИРЕКТОРА
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цього року чемпіонат проводився 
втринадцяте, учасники працювали 
в чотирьох секціях: «Комп’ютерне 

мистецтво», «Програмування», «Апа-
ратне управління» та «Короткометраж-
ні фільми». Змагалися не просто за пер-
ше місце: автори найкращих проектів 
здобували право у травні по їхати до 
Бухареста на Міжнародний конкурс 
комп’ютерних проектів Infomatrix-2014. 
Тож журі оцінювало не лише новизну 
ідей і досконалість їх реалізації, а й умін-
ня гарно презентувати свій доробок. 

Про високий рівень робіт свідчить 
пильна увага, зокрема, таких велетнів 
ІТ-галузі, як фірма «1С» – відомий по-
стачальник програмного забезпечення 
і легендарний борець із вірусами «Ла-
бораторія Касперського». Спостеріга-
ють за продукуванням ідей у цій сфері 
також Міжнародний науково-навчаль-
ний центр інформаційних технологій 
та систем НАН України й Державна 
служба інтелектуальної власності. І не 
вперше вже висвітлює перебіг інтелек-
туальних змагань «Освіта України». 

«Родзинка» конкурсу в тому, що 
учасники не лише представляли свої 
роботи на суд журі окремих секцій, а 
й пробували проводити піар-кампанії 
власних напрацювань у цілому. Окре-
мим пунктом у програмі заходу – 
«творча зустріч» із засновником і ди-
ректором ізраїльської компанії Be Next 
IT Ігорем Пеєром. Отже, програма – 
насичена, боротьба – конкурентна, ро-
боти – вражаючі.

вОлОДАркА HTML
Участь у конкурсі беруть здебільшого 
хлопці, дівчача ж «половина» хоч і не 
чисельна, та мозок у слабкої статі пра-
цює не гірше. Титул «Міс Упевненість» 
ми віддали б десятикласниці Олі Коси-
гіній із Житомира: хвилювання – жод-
ного, із членами журі спілкується на 
рівних, тим часом пальці «наосліп» бі-
гають по клавіатурі. Конкурсантка, що 
зголосилася виступати першою у сек-
ції «Програмування», представляє сайт 
«Україна – космічна держава». І на 
астрономії, здається, знається не мен-
ше, ніж на програмуванні: журі бачить 
сильного учасника, решта – небезпеч-
ного конкурента, що попри юний вік 
уже сподівається отримати некомер-
ційний патент на свій сайт.

– Над проектом працюю з 7-го кла-
су, тоді зробила електронну версію 
підручника Кристини Ляхової «Попу-
лярна історія астрономії і космонавти-
ки», – розповідає школярка. – Текст 
я перевела в електронний формат, тим 
самим зробивши книжку зручною для 
учнів. Та пізніше текст довелося при-
брати, щоб мене не звинуватили у пла-
гіаті, лишився тільки оглав.

Проте завдяки роботі з книжкою 
змогла розробити тести з астрономії, 
що стануть у пригоді хоч учневі, хоч 
учителю. Все продумано: 10–12 запи-
тань, аби було легше вирахувати бал, 
варіант відповіді можна обрати лише 
один. Натискаєш клавішу – і бачиш 
кількість правильних відповідей. Якщо 
є хибні – слушні на блюдечку із бла-
китним краєчком не отримаєш: «Щоб 
учні не списували одне в одного, а 
вчитель не залишав їх один на один 
із комп’ютером», – пояснює завбач-
лива програмістка. 

На сайті є розділ зі статтями – теж 
авторства Олі. Каже, це її спостере-
ження за тим, що відбувається в Укра-
їні як космічній державі, репортажі з 
наукових конференцій і заходів у жи-
томирському Музеї космонавтики іме-
ні Корольова. Є і розділи, присвячені 
музеям космосу чи космонавтики, ви-
датним конструкторам і «конструкто-
рам сьогоднішнього дня». Розміщено 
на сайті, звичайно, й інформацію про 
Сонячну систему – проте скопіювати 
можна не все: так зроблено спеціально, 
аби реферати учні писали, а не компі-
лювали. Оля розробила й англомовну 
версію сайту – «щоб іноземці знали, 
яким є внесок України та СРСР у роз-
виток світової астронавтики».

Проект апробований на базі гуртка 
«Юний програміст» і був презентова-
ний учням молодших класів: за кіль-
ка днів до від’їзду на чемпіонат Оля 
провела відкритий урок з астрономії. 
Каже, відгуки були винятково схваль-
ні. Члени журі «Екософта» цікавлять-
ся, які мови програмування були вико-
ристані для створення проекту. «HTML, 
java-script», – не зморгнувши оком, 
відповідає школярка.

вУДки У віртУАльНОмУ рюкЗАкУ
Ловити рибу в інтернеті замість того, 
аби зменшувати її популяцію в річках 

і озерах, додумалися двоє Влади славів: 
Толмачов (розробляв «програмову» 
частину) і Марков (відповідальний за 
дизайн). На чемпіонаті вони предста-
вили «Українську риболовлю» – си-
мулятор на користь не лише рибі, а й 
рибалкам. За словами авторів, це «за-
сіб відволікання уваги, релаксації та 
підвищення порога стресостійкості лю-
дей». Гру вже протестували серед ко-
ристувачів однієї із соціальних мереж. 
Одночасно займатися віртуальною ри-
боловлею можуть 100 тисяч осіб. Ко-
жен матиме власний перелік рекордів: 
яку рибу зловив, скільки вона важила. 
Вага кожного різновиду «здобичі» від-
повідає дійсності – цю інформацію ж 
бо брали не з голови, а ретельно зби-
рали, аналізували та систематизували. 

– Ми покажемо, як це працює, – 
звертається до журі програміст Толма-
чов. – Натискаємо кнопку «Закину-
ти», бачимо, як гойдається поплавець. 
Програма показує ступінь натягнення 
волосіні – завдяки цьому рибалка ро-
зуміє, коли час підсікати. От, будь лас-
ка, ми спіймали білого амура вагою 
1,4 кілограма. 

Хлопці розповіли, що користувач має 
можливість обрати водойму, на якій 
хоче рибалити, і сезон (як відомо, рибо-
ловля буває літньою і зимовою), може 
переглядати досягнення друзів і, зви-
чайно, змагатися з ними. Окрема «фіш-
ка» – наявність віртуального магази-
ну, в якому можна придбати приладдя. 
Придбані речі складаються до віртуаль-
ного рюкзака, звідки користувач потім 
«бере», скажімо, вудку.

– Від вибору вудки і наживки за-
лежить, яку рибу ви можете впійма-
ти, – пояснює Влад Марков. – На-
приклад, бамбукова вудка витримує 
«трофей» вагою до трьох кілограмів. 
Якщо, приміром, показник натягнення 
волосіні нижче нуля – вона рветься. 
І, відповідно, зникає з рюкзака рибал-
ки – треба купувати нову.

Підхід до реалізації ідеї приємно 
вразив члена журі Вік тора Распопо-
ва. Каже, цим хлопцям можна дору-
чити створення системи неперервно-
го електронного голосування, завдяки 
якій можна було б відстежувати рей-
тинг президента, депутатів і решти чи-
новників, які обираються громадянами. 
Мовляв, інтернет, зокрема мобільний, є 
в багатьох – люди тиснуть на кнопоч-
ку і система сигналізує, якщо є невдо-
волення і бажання переобрати главу 
держави. «У цих дітей достатня квалі-
фікація», – переконаний кандидат фі-
зико-математичних наук, директор на-
уково-навчального центру прикладної 
інформатики НАН. 

«кОрсет» іЗ ДитячОГО 
кОНстрУктОрА

Пристрій для реабілітації людей з ура-
женнями рухового апарату UMEP 
(Universal Medical Exoskeleton Platform) 
винайшов студент другого курсу НАУ 
Антон Головаченко. Своїм зовнішнім 
виглядом він вразив суддів ще до по-
чатку виступу: нога, рука і тулуб хлоп-
ця були оперезані каркасом із деталей 
Lego Mindstorms. Це, зауважте, не різно-
кольорові пластмаски для малят, а екс-
периментальні сервомотори, датчики, 
батарея й навіть мікрокомп’ютер, які ко-
штують не одну сотню гривень. З них 
винахідник сконструював «корсет», що 
допоможе швидше повернути фізичну 
форму тим, хто постраждав у автомо-
більній аварії, відновлюється після ін-
сульту чи має обмежені фізичні мож-
ливості.

– Робототехнікою займаюся з чо-
тирнадцяти років, та це – мій найкра-
щий винахід, – без зайвої скромності 
говорить Антон. – Мій «екзоскелет» 
легший, мобільніший і дешевший за 
іноземні прототипи: коштує не більше 
8 тисяч гривень проти 3–10 тисяч до-
ларів. Ви бачите експериментальну мо-
дель, до кінця року планую зробити 
пробну партію зі спеціального матеріа-
лу «турбокаст», сертифікованого МОЗ. 

Побачене вразило, та хлопець на 
цьому зупинятися не збирається. Пе-
редбачається ще така опція пристрою: 
його надягатимуть на здорову людину, 
він записуватиме рухи, завдяки чому 
можна буде створити програму відтво-
рення цих рухів для хворого. Екзоске-
лет уже випробували в «Охматдиті» – 
надягли на хлопчика, який переніс 
операцію. Натискаючи на кнопку, ке-
рували підніманням і опусканням руки. 
Автор наголошує: технологія безпечна 
і для дітей, і для осіб похилого віку. 
На роботу пристрою не впливає наяв-
ність ані джерел живлення, ані мережі 
інтернет: заряду акумулятора вистачає 
на 10 годин… «Маю список бажаючих 
отримати пристрій, в «Охматдиті» че-
кають – скоріше б!» – каже талано-
витий студент. 

Винаходом уже зацікавився Тайван-
ський центр інновацій, що на виставці 
винаходів у Варшаві нагородив автора 
золотою медаллю. Найближчим часом 
Антон сподівається отримати патент на 
свою технологію, яку зараз розгляда-
ють в Українському центрі інновати-
ки. А наставники мають надію, що від-
плив юних «умів» Україні не загрожує.

валентина скАлиГА, «Освіта України» 
Фото Андрія ШМАТОВА

ЗмАгАння
іт-

ОНЛАЙН-РИБОЛОВЛЯ  
і «ЛЕГО» ДЛЯ ЛіКАРНі

Юні програмісти 
створюють 
інтелектуальний 
продукт не лише 
для розваг, а й 
на користь людству

Свої роботи школярі та студенти представляли на Всеукраїнському чемпіонаті 
з інформаційних технологій «Екософт-2014» та національному турі Міжнародного 
конкурсу Infomatrix-2014. Поки їхні ровесники безцільно «серфять» в інтернеті, 
вундеркінди подають заявки на патенти, вдосконалюють свої сайти і доповнюють 
колекції нагород на різноманітних конкурсах.
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кОнСТрукТОри

дОШкільНЯта-

Діти – стараються. Перед кож-
ним – лоточок із деталями кон-
структора LEGO DUPLO («це-

глинки»), з яких швидко виростають 
різнокольорові пірамідки. Зверху ма-
лята старанно закріплюють іграшко-
вих звірят. 

– Владислава – розумниця! – хва-
лить малюсіньку (якраз – пішки під 
стіл) дівчинку Наталія Анатоліївна. 

– І я! І я! – озивається малеча. – 
Всі молодці, – підсумовує заняття з 
ЛЕГО-конструювання вихователь.

За стараннями дітей спостерігають 
вихователі і директори ДНЗ із Дніпро-
петровська. Вони приїхали до Києва 
на дводенний семінар «ЛЕГО-техноло-
гії в освітньому процесі дошкільних на-
вчальних закладів».

ДНЗ Дніпропетровська лише півро-
ку беруть участь у проекті з ЛЕГО-кон-
струювання «Сприяння освіті», тому 
освітяни приїхали переймати досвід 
киян. Ще б пак! У тринадцяти київських 
садочках уже напрацьований дуже ці-
кавий досвід з ЛЕГО-конструювання. 

– Програма «Сприяння освіті» пра-
цює відповідно до Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством 
освіти і науки і компанією LEGO 
Foundation, – розповідає головний спе-
ціаліст Відділу дошкільної та початкової 
освіти МОН Ганна Грищенко. – Мемо-
рандум було підписано в 2010 році, про-
довжено – в 2013. Набори ЛЕГО безко-
штовно отримали 73 ДНЗ України – в 
Києві, Харкові, Одесі, Донецьку, Львові, 
Дніпропетровську. Кияни – першопро-
хідці, вони мають великий досвід і го-
тові допомогти садочкам, які приєдна-
лися до програми нещодавно.

ДУмАли, ЩО це ПрОстО іГрАШкА

Садочок №196 на Теремках-II саме 
з таких першопрохідців. Улітку 2012 
року будівлю (багато років приміщен-
ня здавалося в оренду) відремонту-
вали. І ще до приходу перших до-
шкільнят і навіть вихователів його 
директор Світлана Безпала занесла 
в ігрову кімнату перші коробки з на-
борами ЛЕГО. 

– Спеціальну кімнату для ЛЕГО-
конструювання ми фарбували удвох із 
завгоспом, – сміється Світлана Мико-
лаївна. – Заносили коробки й фанта-
зували, що ця кімната буде найулюбле-
нішою в малят. Але навіть не уявляли, 

як чудово ці конструктори стануть у 
пригоді і для вивчення азів математи-
ки, і розвитку мовлення, й іноземної. 
Думали, що це просто іграшка.

У садочку – 12 вікових груп, дві 
з них – для дітей із порушеннями 
розвитку мовлення. Дуже швидко ви-
хователі переконалися: за допомогою 
ЛЕГО діти краще запам’ятовують ко-
льори, цифри й іноземні слова. А 
ще – навчаються ділитися, домовляти-
ся, працювати в команді. Наш соціаль-
ний педагог використовує методики 
ЛЕГО для налагодження товариських 
відносин. А ще для того, аби діти з 
неповних чи малозабезпечених родин 
відчували себе «на рівних» із ровес-
никами.

– Дуже хороші результати – у гру-
пах з порушенням мовлення, – розпо-
відає Світлана Безпала. – Недарем-
но кажуть, що думка знаходиться на 
кінчиках пальців. Складання малень-
ких деталей розвиває дрібну моторику. 
Крім того, завжди просимо дітей роз-

повісти, що вони склали. Фантазія – 
буяє! Використовуємо ЛЕГО й у групі 
раннього розвитку. Спочатку в ма-
лят просто очі розбігалися: тваринки, 
рослинки, чоловічки. Нині вже багато 
чого вміють. Ми переконані: навчання 
з раннього віку дає чудові результати. 
А ще – в нашому садочку вранці ніх-
то не плаче за мамою. Навпаки, ввече-
рі діти не хочуть іти додому! 

меблі Для трьОХ веДмеДів 
– Чому казкові ведмедики засмуче-
ні? – запитує у дітей середньої гру-
пи (4-5 років) керівник гуртка з Л ЕГО-
конструювання Марина Безпала. У 
відповідь чує: тому що у них зламані 
стільчики й ліжечка. Марина Валеріїв-
на пропонує малечі допомогти ведме-
дикам – побудувати для них нові ме-
блі. Діти дружно беруться за роботу. 
Ганнуся швидко будує три ліжечка – 
маленьке, середнє й велике, хлопчи-
ки за кілька хвилин зводять будинок. 
Перевіряють, чи все добре закріплене 
й починають викладати траву. Вона у 
них – червона! На запитання, чому 

обрали такий колір, поясню-
ють: щоб ведмеді не суму-
вали! Доки будують, приду-
мують інший кінець казки 
«Три ведмеді». Звісно, щас-
ливий. 

– Досвід киян нам дуже зна-
добиться, – каже після заняття 
директор ДНЗ із Дніпропетров-
ська Галина Федінчик. – Ми лише 
у вересні розкрили перші коробки з 
ЛЕГО. У нас є набори «Технічні ма-
шини», «Лялькова сім’я», «Ляльковий 
будинок», «Рятувальні служби», набо-
ри з чоловічками – людьми з різних 
країн, а також з літаками й вертольо-
тами для віртуальних мандрів. Дуже 
цікаво! На жаль, окремої кімнати для 
конструювання немає, тому заняття ви-
хователі проводять у групах протягом 
дня. Спочатку такі «уроки» були дуже 
прості, а нині діти вже складають бу-
динки й машини. Скористаємося до-
свідом колег, як планувати заняття з 
тем на півріччя. 

екскАвАтОр Для мАми
– Що робить удома ваша мама? – 
запитує у дітей старшої групи соціаль-
ний педагог Світлана Бондар. У відпо-
відь чує: готує їсти, випікає, прибирає, 
виховує, ремонтує. Світлана Анато-
ліївна пропонує діткам зробити для 
мами помічників. Набір «Технічні ма-
шини» потребує вмінь та ерудиції. Без 
викрутки не обійдешся! Але діти все 
вміють. За десять хвилин п’ятирічний 
Кирило вже презентує диво-маши-
ну – «гібрид» екскаватора, трактора 
й вертольота водночас. – Мама змо-
же копати басейн у дворі, пояснює 
хлопчик. – Літати на роботу і заби-
рати мене з садочка. А пристрій у ка-
біні зробить масаж!

Гості з Дніпропетровська слухають, 
ховаючи посмішки. Їм подобається, що 
діти використовують додаткові матері-
али: мотузочки (вийде фен!), гіллячки 
(можна саджати ліс), фарби та папірці. 
А найбільше до душі – сама ідея пре-
зентації. Є можливість і роботою по-
хвалитися, й усне мовлення розвинути!

Під час круглого столу також довго 
розпитують: як скласти перспективний 
план, обладнати кімнату, організувати 
роботу по групах.

Вихователь-методист Марія Губко 
пояснює: заняття проводять за програ-
мою «Лего-конструювання». Але ме-
тодичні рекомендації напрацьовують і 
самі. Перспективний план розписаний 
помісячно і за темами. Разом з батька-
ми випускають газети.

– Заняття сплановані так, що є час 
і на конструювання, і на гру, – пояс-
нює Марія Василівна. – Обов’язково 
створюємо умови для самостійного 
конструювання. Використовуємо ві-
рші, оповідання, малюнки. У дітей 
з’являється інтерес не тільки до са-
мого предмета, а й до способу його 
використання. Окрім іншого, малюки 
навчаються діяти у різноманітних жит-
тєвих ситуаціях.

Автор програми – Тетяна Пекар, 
керівник курсу для дошкільнят тех-
нічної студії «Винахідник». Програма 
передбачає розвиток конструктивних 
здібностей у дітей 3–6 років. Мета 
навчання – розвивати інтелектуаль-
ні та креативні здібності дошкільнят. 
Конструктори ЛЕГО дають можли-
вість дитині моделювати навколиш-
ній простір, розвивати образне мис-
лення. А ще – спрямовувати енергію 
гіперакти вних дітей у потрібне русло. 
Батьки іноді вже не знають, до яких 
психологів звертатися, щоб утихоми-
рити дитину, а на заняттях у садоч-
ку малеча зосереджується на цікаво-
му завданні та включається в роботу. 
Ці заняття – неабиякий стимул і для 
«тихонь». Зазвичай із цими дітками 
не дуже хочуть товаришувати, а от в 
конструюванні вони – перші. Після 
таких маленьких перемог уже всі хо-
чуть іти з ними за ручку.

НАГрАтися… виХОвАтелям
У садочку №804 гості з Дніпропетров-
ська переконуються – за допомогою 
ЛЕГО можна проводити навіть фізкуль-
турні хвилинки. Діти роблять гантель-
ки, а потім весело виконують зарядку. 

– Починали роботу в дитячих садоч-
ках так: є інструкція, є матеріал, кон-
струюємо, – розповідає співкоордина-
тор проекту «Сприяння освіті» Оксана 
Рома. – На тренінгах для вихователів 
ми показали, як можна ЛЕГО викорис-
товувати. Працівники ДНЗ зізнають-
ся, що спочатку спробували погратися 
самі – щоб зрозуміти, як використову-
вати набори для занять із дітьми. Дуже 
швидко в садочках навчилися включа-
ти конструктори в освітні заняття й ор-
ганізовують середовище, в якому діти 
здобувають знання. У багатьох ДНЗ на-
віть театральні вистави за допомогою 
ЛЕГО влаштовують! Ми побачили, що 
є результат. Готуємо дітей у формі гри 
до життя, до школи, щоб вони могли 
вийти до дошки й відповідати. 

світлана ГАлАтА, «Освіта України» 

ДУМКА НА КіНЧИКАХ ПАЛЬЦіВ– До нас у гості курочка прийшла, – 
лагідно каже вихователь групи 
раннього віку садочка №196 
Наталія Цюкало дворічним 
малюкам. – Хоче подивитися, 
чи вміють діти складати пірамідку.

обрали такий колір, поясню-

– Досвід киян нам дуже зна-
добиться, – каже після заняття 
директор ДНЗ із Дніпропетров-

. – Ми лише 
у вересні розкрили перші коробки з 
ЛЕГО. У нас є набори «Технічні ма-

НА КіНЧИКАХ ПАЛЬЦіВ

ЗА Десять ХвилиН П’ятирічНий кирилО 
склАДАє ДивО мАШиНУ – «ГібриД» 
екскАвАтОрА, трАктОрА й вертОльОтА 
вОДНОчАс. пОяснЮє: МАМА ЗМОЖе 
кОпАТи БАсеЙн, ліТАТи нА рОБОТУ 
і ЗАБирАТи синА З сАдОчкА. 
А присТріЙ В кАБіні ЗрОБиТь МАсАЖ!
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НОВе

яскравою зіркою серед 
плеяди юних обдаро-
вань є постать таланови-

тої дівчини Карини Радчен-
ко. Вона – цілеспрямована, 
добре орієнтується в бага-
тьох галузях знань. Незва-
жаючи на свій юний вік – 
17 років, – Карина досягла 
значних успіхів. Вона є пе-
реможцем міських та облас-
них олімпіад із навчальних 
предметів, міжнародних кон-
курсів «Пушкініана», «Книги 
будують мости», делегатом 
Міжнародного саміту з про-
блем захисту прав національ-
них меншин «Досвід України 
для світу».

– Запорукою перемоги на 
конкурсі вважаю віру – в 
себе, у свої сили, – підкрі-
плену наполегливою працею. 
Досягнення успіху можна по-
рівняти із грою на музично-
му інструменті. Це мистецтво 
гармонійно поєднувати досвід 
минулого й можливості тепе-
рішнього. Важливо вміти на-
солоджуватися кожною хви-
линою й настане час, коли 
мрії стануть реальністю, – 
переконує дівчина. Розпові-
дає, що конкурсних завдань 
було чимало, але до всіх вона 
поставилася дуже відпові-
дально. – Під час участі в 
конкурсі я написала десятки 

віршів. Це і «Образ жінки в 
безсмертних рядках…», «Об-
раз Марії у творчості Шев-
ченка», «Тернистий шлях на-
родного співця», які здобули 
високу оцінку членів журі. 

Перемогу в Міжнародному 
мовно-літературному конкур-
сі учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 
Карина вважає значним до-
сягненням. У 10 класі вона 
виборола третє місце у фі-
нальному етапі, а в 11-му – 
перше. 

– Для мене цей досвід 
був надзвичайно цікавим. 
Адже Шевченко для нашого 
народу не просто видатний 
поет, гравер, художник. Він, 
як Прометей, ніс світло лю-
дям, вистраждав своє право 
бути почутим. На мою думку, 
вшанувати пам’ять Великого 
Кобзаря – обов’язок кожно-
го українця, патріота нашої 
держави, – каже вона. 

Багато її конкурсних робіт 
написані у віршах. Сьогод-
ні дівчина мріє видати влас-
ну збірку: 

– Поетичні слова і вда-
ла рима народжуються під 
впливом емоцій і вражень, 
наприклад, від літературного 
твору. Пишу не лише укра-
їнською, маю вірші й ан-
глійською, вони переважно 

філософські, – розповідає 
Карина. – Вміння вислови-
ти свої почуття різними мо-
вами – це надзвичайно ак-
туально в наш час.

Указом Президента Украї-
ни від 27 листопада 2013 року 
№652 переможцям ІІІ Міжна-
родного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та сту-
дентської молоді імені Та-
раса Шевченка призначено 
стипендії Президента Украї-
ни. Серед стипендіатів – і 
Карина. 

– Для мене сам факт отри-
мання Президентської сти-
пендії має велике значення. 
Це ознака успішного подо-
лання складного й водночас 
цікавого шляху до перемо-
ги, – говорить дівчина.

Конкурс дав учениці мож-
ливість узяти участь у фі-
нальному етапі Всеукраїн-
ської олімпіади з української 
мови та літератури, що від-
бувся в Запоріжжі. Кари-
на завжди мріяла побувати 
на острові Хортиця, щоб по-
справжньому відчути атмос-
феру козацтва, доторкнути-
ся до першоджерел історії. 
Мрія стала реальністю, дівчи-
на отримала безліч вражень.

Карина закінчила загально-
освітню школу №16 І–ІІІ сту-
пенів міста Краматорськ, що 
на Донеччині, із золотою ме-
даллю, отримала високі бали 
на зовнішньому незалежному 
оцінюванні. 

– Школу пам’ятатиму за-
вжди. Дуже вдячна моїм учи-
телям за найкращі спогади, 
ґрунтовні знання. Саме тут, 
у школі, мені прищепили лю-
бов до мови, літератури, істо-
рії, математики. Навчаючись, 
я опановувала всі предмети. 
Не можу виокремити когось 
одного з учителів. Усі вони 
стали наставниками, порад-
никами і важливими людьми 
у моєму житті, – каже вона. 

Нині Карина Радченко є сту-
денткою І курсу Інституту між-
народних відносин Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка. Дівчи-
на не випадково обрала саме 
цей вищий навчальний заклад. 

Ось як вона пояснює свій 
вибір:

– В університеті панує не-
повторна атмосфера знань, є 

необмежений простір для са-
мопізнання та втілення своїх 
задумів у життя. Тут працює 
когорта талановитих викла-
дачів, мудрих знавців своєї 
справи. Вони щедро переда-
ють свої знання і досвід сту-
дентській молоді. Нам ви-
кладають багато цікавих 
предметів, зокрема: еконо-
мічні дисципліни, історію та 
дипломатію, бізнес і право… 
Особливу увагу в інституті 
приділяють іноземним мовам. 
Я вивчаю англійську, а неза-
баром планую опанувати ні-
мецьку й, факультативно,  ки-
тайську мову.

Карина бере активну 
участь у житті університе-
ту, планує балотуватися до 
студентського парламенту. 

У вільний час вона любить 
читати, займається спортом, 
грає в шахи та більярд (бере 
участь у турнірах). Оптиміст 
за характером, Карина Рад-
ченко вміло поєднує навчан-
ня з хобі. Свого часу дівчи-
на закінчила школу мистецтв 
по класу акордеона та худож-
нє відділення прикладного ди-
зайну. У віршах Карини від-
дзеркалюється тонка душа 
митця. 

Бажаємо Карині успіхів та 
нових перемог! 

Я впевнений, що талант – 
це подарунок долі. Це скарб, 
який людина отримує при на-
родженні, і з перших кроків 
має робити все можливе для 
втілення його в життя. Він 
з’являється в ранньому віці: 
тоді помітні перші паростки 
справжнього таланту. 

І саме на цьому етапі важ-
ливою є підтримка наставни-
ків та держави, адже майбут-
нє нашої країни – в руках 
талановитої молоді. 

юрій ЗАвАлевський, 
заступник директора інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти, 
для «Освіти України» 

Нещодавно в Міністерстві освіти і науки нагородили переможців 
минулорічного ііі Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 
Серед переможців престижного інтелектуального змагання – 
Карина Радченко, нині вже студентка першого курсу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

МАЙБУТНЄ НАШОї КРАїНИ – 
У РУКАХ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДі

нові ПеремоЖЦі

кОНкУрс, ПрисвячеНий 
кОбЗАреві 

Нещодавно відбулися фінальні 
змагання IV Міжнародного мов-

но-літературного конкурсу імені Та-
раса Шевченка, у яких узяли участь 
більш як тисяча школярів та студен-
тів. Незабаром стануть відомі й нові 
переможці 2014 року. 

Ці випробування започатковані 
2010 року, а перший фінал відбувся в 2011-му. Унікальність 
конкурсу – його творча складова, адже завдання передбача-
ють не лише оцінювання грамотності учасника, а й особис-
тий підхід до розкриття теми, вибору жанру і форми твору. 

Найбільш активні конкурсанти цього року – молодь Оде-
щини, Черкащини, Миколаївщини. У Департаменті освіти і 
науки Одеської обласної державної адміністрації розповіли, 
що на всеукраїнському рівні Одеський регіон представляли 
найбільш творчі учасники. Завдання, переконують, є ціка-
вими. Наприклад, п’ятикласники мали скласти невеличкий 
текст розповідного характеру «Тарасів «Кобзар» – народу 
великий дар», а одинадцятикласники – написати твір-роздум 
на тему «Тарас Шевченко – народний поет», пояснивши, у 
чому народність Шевченка. 

Найбільша кількість робіт, зазвичай, написана українською 
мовою. Хоча, окрім знавців української мови й літератури, ці 
змагання об’єднали тих, хто добре володіє російською, мол-
довською, кримськотатарською, польською, болгарською та 
іншими мовами. 

У ці дні конкурсні роботи фінального етапу перевіряє Все-
українське журі на чолі з відомим шевченкознавцем Сер гієм 
Гальченком. Він – заступник директора Інституту літерату-
ри імені Тараса Шевченка Національної академії наук Укра-
їни, кандидат філологічних наук. У складі журі – найкращі 
мовознавці: професори й викладачі вищих навчальних за-
кладів, учителі шкіл. Загалом, роботи оцінюватимуть 38 чле-
нів Всеукраїнського журі. Результати обіцяють оприлюдни-
ти найближчим часом.

вітаЄмо!

Нещодавно свій день народження святкував заступник 
міністра освіти і науки України – керівник апа-
рату МОН Олексій ДНІПРОВ.

Олексій Сергійович – молодий і кваліфікований ро-
бітник, фахівець власної справи. До його трудо-
вого шляху входить робота в секретаріаті Комі-
тету Верховної Ради України з питань свободи 

слова та інформації, керування службою віце-
прем'єр-міністра України, Управлінням гу-
манітарної політики Секретаріату Кабінету 
Міністрів України і Департаменту фахової 
експертизи Секретаріату Кабміну. 

Щиро вітаємо Олексія Сергійовича зі святом. Бажаємо, насамперед, твор-
чої наснаги. А ще – міцного здоров’я, щастя та добробуту. Нехай у жит-
ті Вас супроводжує увага близьких людей, вірна любов і щира дружба! 

Нещодавно свій день народження святкував 
міністра освіти і науки України
рату МОН Олексій 

Олексій Сергійович – молодий і кваліфікований ро-
бітник, фахівець власної справи. До його трудо-
вого шляху входить робота в секретаріаті Комі-
тету Верховної Ради України з питань свободи 

слова та інформації, керування службою віце-

ВОнА пиШе не лиШе УкрАЇнськОЮ, 
А Й АнгліЙськОЮ. ВВАЖАє, 
ЩО вміННя вислОвлювАти 
свОї ПОчУття ріЗНими 
мОвАми – це НАДЗвичАйНО 
АктУАльНО в НАШ чАс 
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# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

Що нового чекає на них і які масштабні 
завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.

8

ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, 
ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!

Сердечно  вітаю  всіх  вас  із  Днем  знань  та 
початком  нового  навчального  року!
День  знань  –  це  свято  всіх,  хто  вчиться  і 

навчає,  хто  виряджає  до  школи  і  зустрічає  з 
неї,  хто  щодня  везе  шкільним  автобу-
сом,  хто  спонукає  до  творчості  та 
спортивних  перемог,  хто  допомагає 
зрозуміти  прості  та  вічні  істини, 
завдяки  яким  з  маленької  людини 
формується  особистість.

У  ці  дні  урочисто  лунає  знайо-
ма  і  дорога  всім  мелодія  Першо-
го  дзвоника. 

Надзвичайно  хвилююче  вона 
звучить  для  першокласників,  які  в  цей  святковий  день  ступають  на 
дорогу  Знань.  З  особливим  трепетом  звертаюся  до  першокласників: 
нехай  ваш  шлях  буде  захоплюючим,  цікавим  та  надзвичайно  пізнаваль-
ним.  Гарної  вам  подорожі  Країною  знань!

Не  менш  важливим  перший  день  навчального  року  є  й  для  першо-
курсників.  Я  вітаю  з  тим,  що  вам  вдалося  досягти  почесного  зван-
ня  –  студент.  Сьогодні  ви  починаєте  рух  сходинками  професійного 
розвитку.  Всім  студентам  бажаю  наснаги,  наполегливості  та  на-
тхнення  для  досягнення  поставлених  життєвих  цілей.  Упевнений,  що 
саме  молодь  з  новим  світоглядом,  творчим  мисленням,  активною  гро-
мадянською  позицією  здатна  розвивати  економічний  та  інтелекту-
альний  потенціал  держави,  зберегти  надбання  поколінь  та  забезпе-
чити  гідне  майбутнє  України.

У  цей  день  хочеться  сказати  слова  щирої  вдячності  всім,  хто  при-
святив  своє  життя  нелегкій  педагогічній  та  освітянській  справі. 

Дорогі  колеги,  шановні  вчителі  та  викладачі,  пам’ятайте:  саме  за-
вдяки  вашій  щоденній  праці  твориться  майбутнє  країни. 

Попереду  на  нас  чекає  велика  робота.  В  освіті  нема  місця  байду-
жим  і  випадковим  людям.  Яскрава,  творча,  ініціативна  особистість  – 
портрет  учителя  нової  доби.  Покладаюся  на  ваші  мудрість,  професі-
оналізм  і  терпіння.  Вірю,  що  разом  ми  зможемо  реалізувати  непрості 
завдання,  що  стоять  перед  сучасною  українською  освітою  та  наукою. 
Від  усієї  душі  бажаю  вам  злагоди,  добра,  натхнення,  задоволення  від 
результатів  своєї  праці!  Зичу,  щоб  кожен  ваш  день  був  сповнений  ра-
дістю,  щастям  і  теплом  людської  подяки  за  добрі  справи.

Нехай  2013  –  2014  навчальний  рік  стане  роком  нових  професійних 
досягнень,  наукових  відкриттів  та  особистих  звершень,  а  життя  ви-
ставляє  лише  гарні  оцінки! З повагою,

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

НАЙМОЛОДШОМУ СТУДЕНТОВІ – 14 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Де межа між благодійністю 
і поборами? Що таке 
благодійний внесок у сучасній 
системі освіти і чому в світовому 
й українському досвіді благочинна 
діяльність є невід’ємною складовою 
фінансування освіти 

Юрій Шиховцев, який склав ЗНО 
на 200 балів, став першокурсником 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в 14 років. 
Як виховати генія – ексклюзивне 
інтерв’ю з мамою підлітка 
Людмилою Шиховцевою 

Щороку в Україні на автодорогах 
гинуть і калічаться близько чотирьох 
тисяч дітей. Аби юні пішоходи 
почувалися безпечніше і знали правила 
дорожнього руху, МОН разом із МВС 
презентували спеціально розроблені 
навчальні посібники
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# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 

святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 

Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.
8

ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!С ердечно  вітаю  всіх  вас  із  Днем  знань  та 

початком  нового  навчального  року!

День  знань  –  це  свято  всіх,  хто  вчиться  і 

навчає,  хто  виряджає  до  школи  і  зустрічає  з 

неї,  хто  щодня  везе  шкільним  автобу-

сом,  хто  спонукає  до  творчості  та 

спортивних  перемог,  хто  допомагає 

зрозуміти  прості  та  вічні  істини, 

завдяки  яким  з  маленької  людини 

формується  особистість.
У  ці  дні  урочисто  лунає  знайо-

ма  і  дорога  всім  мелодія  Першо-

го  дзвоника. Надзвичайно  хвилююче  вона 

звучить  для  першокласників,  які  в  цей  святковий  день  ступають  на 

дорогу  Знань.  З  особливим  трепетом  звертаюся  до  першокласників: 

нехай  ваш  шлях  буде  захоплюючим,  цікавим  та  надзвичайно  пізнаваль-

ним.  Гарної  вам  подорожі  Країною  знань!

Не  менш  важливим  перший  день  навчального  року  є  й  для  першо-

курсників.  Я  вітаю  з  тим,  що  вам  вдалося  досягти  почесного  зван-

ня  –  студент.  Сьогодні  ви  починаєте  рух  сходинками  професійного 

розвитку.  Всім  студентам  бажаю  наснаги,  наполегливості  та  на-

тхнення  для  досягнення  поставлених  життєвих  цілей.  Упевнений,  що 

саме  молодь  з  новим  світоглядом,  творчим  мисленням,  активною  гро-

мадянською  позицією  здатна  розвивати  економічний  та  інтелекту-

альний  потенціал  держави,  зберегти  надбання  поколінь  та  забезпе-

чити  гідне  майбутнє  України.

У  цей  день  хочеться  сказати  слова  щирої  вдячності  всім,  хто  при-

святив  своє  життя  нелегкій  педагогічній  та  освітянській  справі. 

Дорогі  колеги,  шановні  вчителі  та  викладачі,  пам’ятайте:  саме  за-

вдяки  вашій  щоденній  праці  твориться  майбутнє  країни. 

Попереду  на  нас  чекає  велика  робота.  В  освіті  нема  місця  байду-

жим  і  випадковим  людям.  Яскрава,  творча,  ініціативна  особистість  – 

портрет  учителя  нової  доби.  Покладаюся  на  ваші  мудрість,  професі-

оналізм  і  терпіння.  Вірю,  що  разом  ми  зможемо  реалізувати  непрості 

завдання,  що  стоять  перед  сучасною  українською  освітою  та  наукою. 

Від  усієї  душі  бажаю  вам  злагоди,  добра,  натхнення,  задоволення  від 

результатів  своєї  праці!  Зичу,  щоб  кожен  ваш  день  був  сповнений  ра-

дістю,  щастям  і  теплом  людської  подяки  за  добрі  справи.

Нехай  2013  –  2014  навчальний  рік  стане  роком  нових  професійних 

досягнень,  наукових  відкриттів  та  особистих  звершень,  а  життя  ви-

ставляє  лише  гарні  оцінки!

З повагою,

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ
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03680, м. Київ,вул. Олександра Довженка, 3,

тел.: (044) 456-3702,
факс: (044) 456-3743,

e-mail: info@pedpresa.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕНА САЙТІ
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Освіта України 

40123 
48 

42,72 

256,32 

Інформаційний збірник та коментарі 

Міністерства освіти і науки України 

68832 
36 

42,50 

255,00 

Cпецвипуск газети «Освіта України» 

68836 
12 

134,44 

80 ,6  

Українська мова й література в сучасній школі 
22677 

12 
29,41 

176,46 

Всесвітня література в школах України 

68829 
12 

18,93 

1 ,  

Історія в сучасній школі 

74644 
12 

29,25 

175,50 

Математика в сучасній школі 

74326 
12 

29,25 

175,50 

Біологія і хімія в сучасній школі 

74643 
6 

44,45 

133,35 

Географія та економіка в сучасній школі 

74636 
12 

29,25 

175,50 

Іноземні мови в сучасній школі 

23761 
6 

43,56 

130,68 

Фізичне виховання в сучасній школі 

74639 
6 

44,45 

133,35 

Трудова підготовка в сучасній школі 

74646 
12 

29,25 

175,50 

Фізика та астрономія в сучасній школі 

74637 
8 

29,25 

117,00 

Русская словесность в школах Украины 

40428 
6 

26,71 

80,13 

Професійно-технічна освіта 

48764 
4 

60,51 

121,02 

Педагогіка і психологія. Вісник Академії 

педагогічних наук України 

74105 
4 

60,51 

121,02 

Дефектологія. Особлива дитина: навчання

і виховання 

74635 
4 

60,51 

121,02 

Вища освіта України 

23823 
4 

60,51 

121,02 

Педагогічна газета 

30670 
12 

4,15 

24,90 

6 4

13 58

2014
ІНДЕКС

НАЗВА ВИДАННЯ

Періодичність виходу на рік 1 міс.
3 міс.

6 міс.
12 міс.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

40123
ГАЗЕТА «ОСВIТА УКРАЇНИ»

4 pази на мiс.
51,85

155,55
311,10

622,20

30670
ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА

12

5,84
17,52

35,04
70,08

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

36

47,02
141,06

282,12
564,24

68836
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

12

151,72
455,16

910,32
1820,64

68828
БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

23823
ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

68829
ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,35
91,05

182,10
364,20

68830
ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68831
ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6
2 міс.45,85 4 міс.91,70

137,55
275,10

68833
ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68834
МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68835
ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

61,60
123,20

246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ 

ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

48764
ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНА ОСВIТА

4

—

61,60
123,20

246,40

40428
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68837
ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68838
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,85
92,55

185,1
370,2

68839
ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68840
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

Індекс

НАЗВА КОМПЛЕКТУ

Вартістьна I півріччя,грн

89381 ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА: всі видання

4848,02

8353 ВИЩА ШКОЛА: «Освіта України», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України», «Педагогіка і 

психологія. Вісник Академії педагогічних наук України», «Вища освіта України», «Педагогічна газета», «Спецвипуск газети 

«Освіта України»

2150,91

98964

ШКІЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ: «Освіта України», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України», «Біологія 

і хімія в рідній школі», «Географія та економіка в рідній школі», «Історія в рідній школі», «Іноземні мови в школах України», 

«Математика в рідній школі», «Фізика та астрономія в рідній школі», «Українська мова і література в школах України», «Всесвітня 

література в школах України», «Фізичне виховання в рідній школі», «Трудова підготовка в рідній школі», «Русская словесность 

в школах Украины», «Особлива дитина: навчання і виховання»

2906,42

98966 ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ: «Освіта України», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України»
536,21

Всеукраїнська нарада для
завідувачів кабінетів (методистів) 

світової літератури інститутів

післядипломної освіти
«Світова література в дискурсі

XXI століття: літературознавчий та

методичний аспекти»Виховання творчої особистості

школяра
Сценарії позакласних заходів

Грудень, 2013

ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

УЧИТЕЛІ Й УЧНІ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ХВОЩІ – НЕЗВИЧАЙНІ
РОСЛИНИ

МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ

БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У НОМЕРІ:

ДЕТАЛЬНІШЕ НА PEDPRESA.COM.UA

У НОМ
ЕРІ:

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників

України

WWW.PEDPRESA.COM.UA

# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

Що нового чекає на них і які масштабні 
завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.

8

ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ

«НАША ГАЛАКТИКА –

ЧУМАЦЬКИЙ  ШЛЯХ.

У НОМЕРІ:

Грудень, 2013

ІНДЕКС НАЗВА ВИДАННЯ Періодичність 
виходу на рік 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

40123 ГАЗЕТА «ОСВIТА УКРАЇНИ» 4 pази на мiс. 51,85 155,55 311,10 622,20

30670 ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА 12 5,84 17,52 35,04 70,08

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 36 47,02 141,06 282,12 564,24

68836 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ» 12 151,72 455,16 910,32 1820,64

68828 БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ 6 2 міс. 45,60 4 міс. 91,20 136,80 273,60

23823 ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ 4 — 71,60 143,20 286,40

68829 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 12 30,35 91,05 182,10 364,20

68830 ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ 12 30,60 91,80 183,60 367,20

68831 ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 6 2 міс. 45,85 4 міс. 91,70 137,55 275,10

68833 ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ 12 30,60 91,80 183,60 367,20

68834 МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ 12 30,60 91,80 183,60 367,20

68835 ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 4 — 61,60 123,20 246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 4 — 71,60 143,20 286,40

48764 ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНА ОСВIТА 4 — 61,60 123,20 246,40

40428 РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ 6 2 міс. 30,60 4 міс. 61,20 91,80 183,60

68837 ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ 6 2 міс. 30,60 4 міс. 61,20 91,80 183,60

68838 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 12 30,85 92,55 185,1 370,2

68839 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ 6 2 міс. 30,60 4 міс. 61,20 91,80 183,60

68840 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ 6 2 міс. 45,60 4 міс. 91,20 136,80 273,60

ДОКЛАДНІШЕ НА САЙТІ PEDPRESA.COM.UA

ІНФОРМАЦІЙНИЙЗБІРНИКта коментарі

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС 68832

PEDPRESA.COM.UA

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

  

  

 Єдине офіційне видання МОН України

 

З ЛИПНЯ 2013 р. ЖУРНАЛ

З МАЙЖЕ 40-РІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ 

ВИХОДИТИМЕ ПІД НАЗВОЮ:«ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА
в школах України»ЩОМІСЯЧНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Видається з 1976 року. До 1993 року – «Русский язык 

и литература в средних учебных заведениях Украины», 

з 1993 року до 1996 року – «Відродження», з 1996 

до 2011 – «Всесвітня література в середніх навчаль-

них закладах України».
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20008 – 

9808Р від 25.06.2013 р.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 68829

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державне інформаційно-виробниче  

підприємство видавництво 
«ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

Схвалено вченою радою Інституту іноземної

філології Національного педагогічного університету

імені М. П. ДрагомановаГоловний редактор: Тамара ГРЕВЦЕВА
Редакційна колегія:

Катерина БИКОВА, Людмила ВОЗНЮК,

Євгенія ВОЛОЩУК, Володимир ГЛАДИШЕВ,

Євдокія ГОЛОБОРОДЬКО, Володимир ГОНЧАРОВ,

Тамара ДЕНИСОВА, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ,

Олена ІСАЄВА, Жанна КЛИМЕНКО,

Юрій КОВБАСЕНКО, Жанна КОШКІНА,

Юрій КУЗНЕЦОВ, Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА,

Леся МІРОШНИЧЕНКО, Дмитро НАЛИВАЙКО,

Ольга НІКОЛЕНКО, Ніна ОЗЕРОВА,

Олександр ПРОНКЕВИЧ, Світлана САФАРЯН,

Ольга СУХОМЛИНСЬКА,
Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК, Борис ШАЛАГІНОВ,

Людмила ШЕВЧЕНКО,
Неоніла ШИНКАРУК, Фелікс ШТЕЙНБУК Методична рада:

Рита ЄРОШЕНКО, Лідія ЗІНЕВИЧ,

Людмила КОВАЛЬОВА, 
Лариса МЕЛЬНИКОВА, Олександр ПЕРВАК,

Ірина РАДА, Ольга СУТУЛА,
Ірина ТРИГУБ, Тетяна ЧЕРЕДНИК,

Марина ЧУБАРОВА, Валентина ЮРЧАК

© «Всесвітня література в школах України», 2013 

© «Педагогічна преса», 2013

ВИХОДИТИМЕ ПІД НАЗВОЮ:«ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТАА УРА
в школах України»ОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛДо 1993 року – «Русский язык 

учебных заведениях Украины», 

року – «Відродження», з 1996 

ітература в середніх навчаль-
ну реєстрацію КВ № 20008 – 

.
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УВАГА! 

НОВИЙ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 

ІНДЕКС

688

ПЕРЕДПЛАТА НА МІСЯЦЬ1  ГРН  КОП.

29

8 93
19-20-21 | 2013липень

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС 68832

ВСЕ ПРО
   ОСВІТУ

CТОСУЄТЬСЯ ВСІХ.
ЦІКАВО КОЖНОМУ

•  Важливі  нормативні документи та всі аспекти  
освітньої політики, думки фахових освітян і  позиції батьків, 
наукові досягнення та проблеми наукового середовища, 
питання здоров’я педагогів і учнів, психологія і педагогіка –  
ВСЕ ЦЕ І БАГАТО ІНШОГО ВІДНИНІ ЗІБРАНО  
НА ОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ

       •  Можливість  
ONLINE-ПЕРЕДПЛАТИ НА ФАХОВІ ВИДАННЯ

                               •  Найповніша новинна стрічка подій,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

WWW.PEDPRESA.COM.UA


