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Пряма мова

УСІ ЗМІНИ – НА КРАЩЕЮВІЛЕЙ КОБЗАРЯ «ТРИ КИТИ» МІНІСТЕРСТВА
Грандіозні святкування планувалися до 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка. Та плани 
довелося відкоригувати через події в країні. Однак 
Мала академія наук здійснила заплановане. Усю 
спадщину Кобзаря зібрали на одному науково-
освітньому порталі «Тарас Шевченко». Інтернет-
музей відкрили 9 березня за адресою kobzar.ua

У нового очільника МОН – нові заступники. Інна 
Совсун та Павло Полянський знайомі освітянам. 
Про те, чим вони відомі, з якими ідеями 
прийшли на державну службу, що залишили і що 
хочуть змінити у кабінетах своїх попередників – 
спеціальний репортаж «Освіти України»

Реформа освіти починається з прозорості 
і впливає на якість. Ціла коаліція неурядових 
організацій спільно з чиновниками від освіти 
взялися за підготовку програми змін для галузі. 
Напрацювань вистачає, тож на які перші кроки, 
запропоновані експертним середовищем, 
варто чекати? Пропозиції – на стор.
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Декларація 
намірів

голова комітету верховної ради 
україни з питань освіти і науки

лілія гриНеВиЧ:
ми нині повинні розглянути 
всі корупційні схеми міністерства, 
виявити, де відбуваються 
зловживання, а потім виставити 
технологічні запобіжники. 
також є проблема в тому, 
що гроші розподіляє саме 
міністерство. воно здійснює 
підсумковий і поточний контроль, 
а також регуляторні функції. це 
абсолютна монополізація влади!

Більше свободи, менше адміністративного тиску, 
«паперотворчості» і звітності навчальних закладів. 
Загальна лібералізація і діалог з освітянами – 
такою буде освітня політика нового керівництва мон. 
на другий день своєї роботи міністр освіти і науки 
сергій квіт зустрівся із пресою і оголосив план дій

голова комітету верховної ради 
україни з питань освіти і науки

лілія гриНеВиЧ:
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2 «Освіта України»Головне
за тиждень

Міністр освіти і науки Сергій Квіт звернувся із 
заявою до країн-учасниць Болонського про-

цесу. Він поінформував про те, що функціону-
вання всіх українських шкіл і вищих навчальних 
закладів поновлено. Навчальний процес здійсню-
ється належним чином та у штатному режимі. 

Водночас політична і військова ситуація в 
Автономній Республіці Крим продовжує за-
лишатися невирішеною. МОН наголошує, що 
існуюча напруженість не перешкоджає діяль-
ності навчальних закладів як загалом у держа-
ві, так і в Криму зокрема. Міністерство осві-

ти і науки України звертається до всіх країн-учасниць Болонського процесу 
закликати власні уряди підтримати Україну в цей складний час.

П’ятого березня 2014 року завершив-
ся прийом документів від учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Загалом документи подали 259 тисяч 
962 особи, але листи ще надходять. 
Такі дані оприлюднив Український 
центр оцінювання якості освіти. Най-
більше абітурієнтів – у Дніпропетров-
ській, Львівській та Одеській областях. 
Вступники, яким відмовлено в реєстра-
ції, можуть усунути причини, що стали 
підставою для прийняття такого рішен-
ня, та до 19 березня надіслати на адре-
су регіонального центру оцінювання 
якості освіти новий комплект реєстра-
ційних документів. Більше інформа-
ції – на офіційному веб-сайті УЦОЯО:  
www.testportal.gov.ua. 

У 2013–2014 навчальному році державна підсумко-
ва атестація з української літератури в 11 класі за 

курс повної загальної середньої освіти проводиться у 
формі тестування за «Збірником завдань для держав-
ної підсумкової атестації з української літератури. 11 
клас» (автори: Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В. – К.: 
Центр навчально-методичної літератури, 2014).

Звертаємо особливу увагу, що в листі Міністерства 
освіти і науки від 14.02.2014 р. №1/9-115 «Про порядок закінчення навчально-
го року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх на-
вчальних закладах в 2013–2014 навчальному році» на сторінці 26 зазначення 
року видання збірника для ДПА з української літератури є помилковим. Чин-
ним є видання 2014 року.

Кабінет Міністрів встановив жорстку еконо-
мію державних коштів. Відповідну постано-

ву «Про економію державних коштів та недо-
пущення втрат бюджету» прийнято 1 березня 
2014 року. Зокрема, як повідомляє прес-служба 
КМУ, без спеціального урядового дозволу забо-
роняється утворювати нові бюджетні установи, 
збільшувати чисельність працівників, видавати 
разові грошові винагороди держслужбовцям за сумлінну безперервну працю, 
здешевлювати вартість харчування для працівників. Діятимуть і обмеження на 
польоти чартерними рейсами, проведення свят за бюджетні кошти тощо. Та-
кож забороняється купувати одяг для держслужбовців, автомобілі, мобільні те-
лефони, оргтехніку, проводити ремонти. 

Навчальні заклади, установи й ор-
ганізації, підпорядковані Міністер-

ству освіти і науки, за січень–лю-
тий поточного року профінансовані 
на 100%. Відповідно до помісячного 
розпису асигнувань загального фон-

ду Державного бюджету на 2014 рік 
обсяг коштів становить 2 270 054 ти-
сячі гривень. Фінансування за соціаль-
но захищеними статтями видатків за 
березень цього року – 1 237 619 ти-
сяч гривень.

Співпраця України з Євро-
пейським Союзом повинна 

стати більш інтенсивною, зо-
крема і в освітній сфері. Про 
це наголосив перший радник 
представництва ЄС в Украї-
ні Хосе Роман Леон Лора під 
час проведення Інформаційно-
го дня програми Еразмус+ у 
вищій освіті. Під час зустрічі, 

що відбулася в Національному університеті імені Тараса Шевченка, презенту-
вали міжнародну освітню програму, яка реалізовуватиметься протягом 2014–
2020 років. Програма Еразмус+ поєднує три напрями роботи: навчальну мо-
більність, співпрацю задля інновацій та обміну досвідом і підтримку освітніх 
реформ. Під час зібрання перший заступник міністра освіти і науки Інна Со
всун зазначила, що разом зі зростанням прозорості в роботі МОН і демокра-
тизації управління освітнім процесом одним із головних завдань міністерства 
є побудова стратегічного партнерства з європейськими університетами. 

Четверо із шести українських шко-
лярів здобули призові місця на 

Міжнародному конкурсі молодіж-
них науково-дослідницьких проектів, 
який завершився у Мінську. Украї-
ну на ньому представляли переможці 
національного етапу конкурсу, прове-
деного Національним еколого-нату-
ралістичним центром торік у груд-
ні. Отже:

І місце – Маркіян Карп зі Льво-
ва (тема проекту – Trolleybus way) та 

Дмитро Швайка з Донецької області 
(тема проекту – «Система відстежен-
ня голови HeadTracker»);

ІІ місце – Ірина Ковтун з Одеси 
(тема роботи – «Видова різноманіт-
ність та екологічна характеристика гу-
бок (SPONGIA) деяких районів Чорно-
го моря»);

ІІІ місце – Валерія Спіріна з Дні-
пропетровська (тема роботи – «Мор-
фометричні мінливості Drosophila 
melanogaster під впливом йонів Ва2+»).

За матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядових порталів

Учені Національної і галузевих акаде-
мій наук України оприлюднили звер-

нення до громадян Російської Федерації. 
У ньому йдеться про те, що найцінніше 
для всіх народів – це мир, людське жит-
тя, дружба і взаємодопомога. Вчені за-
кликали до розуміння, співпраці й кон-
солідації зусиль у прогресивному русі 
на підтримку українців і для запобіган-
ня агресії стосовно України. Звернен-

ня підписали: президент Націо нальної 
академії наук Борис Патон, президент 
Націо нальної академії педагогічних наук 
Василь Кремень, президент Національ-
ної академії правових наук Василь Тацій, 
президент Національної академії аграр-
них наук Василь Петриченко, президент 
Національної академії медичних наук 
Анд рій Сердюк, президент Національ-
ної академії мистецтв Андрій Чебикін. 

Ознайомить учасників майбутнього зо-
внішнього незалежного оцінювання з 

процедурою його проведення пробне тес-
тування. Воно відбудеться 22 і 29 березня. 
Взяти участь у пробному ЗНО закликають 
якомога більше абітурієнтів. Директор Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти 
Ірина Зайцева впевнена, що це дасть змогу 
підготувати вступника до справжнього ЗНО 
психологічно й організаційно. За її слова-
ми, скласти тести з двох предметів достатньо, щоб відчути атмосферу оціню-
вання. До речі, змістовна частина пробних тестів не співпадатиме з тією, що 
буде на основній сесії тестування. А вона розпочнеться 3 червня 2014 року 
тестом з іноземної мови.

Від імені Спілки ректорів вищих навчальних закла-
дів України звернувся до російських колег її пре-

зидент Леонід Губерський. Він висловив глибоке за-
непокоєння ситуацією у Криму і закликав ректорів 
російських ВНЗ, викладачів, студентів та інтелігенцію 
Росії підтримати весь український народ, не розділя-
ючи його на «схід», «захід», «північ» чи «південь». До 
працівників освіти і науки Росії звернулися й колек-
тиви окремих вишів. Представники Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури за-
кликали не залишатися осторонь і проголосити громадянську позицію з метою 
зупинити ескалацію конфлікту. Сумський державний університет попросив усіх 
партнерів у світовому науково-освітянському просторі зробити все належне для 
поновлення стабільності, налагодження миру та добросусідських відносин. А ака-
демічна спільнота Львівського національного університету імені Івана Франка ви-
словила захоплення та підтримку військовослужбовцям Збройних Сил України, 
які сьогодні є уособленням героїзму й патріотизму українського народу.

Цілком офіЦійно

Заклади освіти працюють

Зно-2014

Завершено реєстрацію абітурієнтів Підсумкова атестаЦія

До уваги учасників Дпа в 11 класі!

актуально

економія БюДжету

Потреби галуЗі 

Профінансовано стовіДсотково

міжнародні Програми 

вікно в європу 

майбутнє країни 

приЗи З мінська 

науковці – За пороЗуміння

віДчути атмосферу тестування

університети – проти конфлікту
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

новИнИ
з ОБЛаСтеЙ

сумщина

тиждень БуДівельних професій
Тематичний тиждень із презентацій будівельних професій відбувся в Дер-

жавному професійно-технічному навчальному закладі «Роменське вище 
професійне училище». Девізом заходу стало твердження «Кожна хвилина – 
крок до досконалості та майбутньої кар’єри». Під час круглого столу знані 
майстри розповідали про особливості сучасного будівництва, ремонту і ре-
конструкції будівель, використання оптимальних матеріалів.

Для школярів – гостей заходу – працював консультативний пункт, де на-
давалася детальна інформація про правила прийому до навчального закладу, 
перелік і кваліфікаційні характеристики робітничих професій. Проводилися 
екскурсії навчальними аудиторіями, майстернями, лабораторіями. Майстри 
виробничого навчання провели майстер-класи, під час яких усі бажаючі змо-
гли опанувати базові практичні навички муляра.

ЗакарПаття 

нові ПриЗначення 

вінниччина 

Для сталого роЗвитку
Сформувати в учнів поведінку, що 

не несе загрози навколишньо-
му середовищу, допоможе проект 
«Освіта для сталого розвитку». Про 
впровадження проекту в школах Ві-
нниччини йшлося під час круглого 
столу, що відбувся у Вінницькому 
обласному інституті післядипломної 
освіти педагогічних працівників. Ди-
ректори загальноосвітніх навчаль-
них закладів області, працівники Департаменту освіти і науки Вінницької 
облдержадміністрації, тренери інституту детально вивчали особливості зміс-
ту навчального курсу «Уроки для сталого розвитку» і методику його ви-
кладання. Цей курс почали викладати на Вінниччині у березні 2013 року, 
нині його вивчають учні 56 шкіл області, 102 вчителі пройшли тренінги 
вдосконалення його викладання. Проект, розрахований на 2013–2015 роки, 
реалізується благодійною організацією «Вчителі за демократію і партнер-
ство» за підтримки Агенції з питань розвитку співпраці SIDA (Міністер-
ство закордонних справ Швеції).

Хмельниччина 

по науку – до сШа
Програми академічних обмінів імені Фул-

брайта для студентів, аспірантів і викла-
дачів презентували у Хмельницькому націо-
нальному університеті. Ці програми охоплюють більш як півтори сотні країн 
світу, спонсором їх проведення є Державний департамент Сполучених Штатів 
Америки. За 22 роки їхньої діяльності 850 українців навчалися, стажувалися 
та здійснювали дослідження у США, розповіла координатор програми в Укра-
їні Наталія Залуцька. Нині діють три підпрограми: Fulbright Graduate Student 
Program (для студентів та випускників ВНЗ), Fulbright Faculty Development 
Program (для молодих викладачів та дослідників) і Fulbright Scholar Program 
(для кандидатів і докторів наук, молодих дослідників та аспірантів). За сло-
вами Наталії Залуцької, основні умови участі у програмі академічних обмі-
нів такі: громадянство України, вільне володіння англійською мовою та не-
обхідність повернення на територію України після завершення програми.

донеччина

колегіум майстрів 
Більше двохсот освітян регіону взяли участь у 

Колегіумі майстрів професійного зростання 
«Підсумки підвищення кваліфікації освітян До-
неччини», що відбувся у Донецькому обласно-
му інституті післядипломної педагогічної освіти. 
Цей захід є новою формою підбиття підсумків 
підвищення кваліфікації освітян краю, іннова-
ційною формою методичної роботи з освітянами. Колегіум майстрів – не 
просто звіт, а презентація перспективного досвіду роботи освітян усіх рівнів, 
зокрема управлінських і методичних служб щодо супроводу педагогів у про-
фесійному саморозвитку. На заході грамотами та відзнаками нагородили пе-
реможців у номінаціях «Краща модель роботи з молодим фахівцем», «Краща 
модель партнерства», «Краща модель Школи управлінської майстерності», «Кра-
ща модель міжнародного трансферу», «Краща модель компетентного фінансу-
вання», «Кращі корпоративні курси року», «Кращі авторські курси», «Кращі 
школи-лабораторії», «Кращий педагогічний десант», «Лідер стажування», «Лі-
дер спеціалізації», «Лідер практичної психології», «Лідер дистанційної освіти».

екологія + ЗДоров'я
Сто п’ятдесят учнів, студентів, педагогів і науковців узяли участь в облас-

ній науково-практичній конференції «Екологія і здоров'я», що відбулася в 
Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Вчите-
лі вивчали особливості впровадження сучасних здоров’язберігаючих техно-
логій у навчально-виховний процес, ділилися досвідом виховання екологіч-
ної свідомості молоді у навчальних закладах. Для учнів і студентів працювали 
секції «Я зберігаю здоров’я так!», «Я обираю гідне майбутнє», «Від екології 
здоров’я – до екології душі». І учнів, і педагогів зацікавили виступи голов-
ного лікаря обласного центру здоров’я Володимира Удодова і координатора 
обласних програм здоров’я Світлани Гордейчук. Свої творчі напрацювання, 
присвячені збереженню екології і здоров’я, презентували учні Донецького 
профільного ліцею №135, Ясинуватської загальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів №3, Донецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №58. Найактив-
ніших учасників заходу нагородили грамотами Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації і обласного еколого-натуралістичного центру.

Фестиваль «Тарасові твори сяють, 
як зорі», присвячений 200-річ-

чю з дня народження Тараса Шев
ченка, фінішував у Донецькому об-
ласному палаці дитячої та юнацької 
творчості. Ця подія є підсумком твор-
чих заходів з участю школярів облас-
ті, серед яких: «Шевченківські читан-
ня», конкурс малюнків «Спогади про 

Кобзаря», конкурс юних поетів «Рід-
на мова – ти найкраща». Фестиваль, 
який тривав майже два місяці, відбув-
ся у всіх містах та районах Донеччи-
ни. У ньому взяли участь більше двох 
тисяч учнів загальноосвітніх шкіл, ви-
хованців позашкільних та інтернатних 
закладів. Переможців конкурсів наго-
родили дипломами і подяками Депар-
таменту освіти і науки облдержадмі-
ністрації.

У Сумському міському центрі на-
уково-технічної творчості моло-

ді відбулися обласні змагання серед 
учнівської молоді з автомодельного 
спорту (трасові моделі). У змаганнях 
узяли участь вихованці міського цен-
тру, Сумського обласного центру по-
зашкільної освіти та роботи з тала-
новитою молоддю та Кролевецької 
районної станції юних техніків.

Програма заходу передбачала ви-
значення особисто-командної першо-
сті за такими категоріями автомоде-
лей: F-1, G-33, ретроавтомобілі, Ferrari 
(трасові моделі). За підсумками прове-
дення змагань перше місце виборола 
команда Сумського міського центру 
науково-технічної творчості молоді 
(керівник Сергій Лощонов). Другою 
стала команда Сумського обласного 
центру позашкільної освіти та робо-
ти з талановитою молоддю (керівник 
Сергій Лощонов). III місце – коман-
да Сумського міського центру науко-
во-технічної творчості молоді №2 (ке-
рівник Яків Муслієнко).

сяйво творів коБЗаря

чий Ferrari кращий?

Виконуючим обов’яз ки 
ректора Ужгородсько-

го національного універ-
ситету згідно з наказом 
міністра освіти і науки 
України став Володимир 
Смоланка – доктор ме-
дичних наук, професор, 
завідувач кафедри не-
врології, нейрохірургії та 

психіатрії. Виступаючи на 
позачерговому засіданні 
Вченої ради УЖНУ ново-
призначений в.о. ректора 
назвав основні принципи, 
якими планує керуватися 
впродовж часу перебу-
вання на цій посаді: висо-
кі якість освіти і науковий 
рівень, демократичність і 
відкритість роботи уні-
верситету. Важливим 
завданням він вважає 
розширення повнова-
жень студентського са-
моврядування. Володи
мир Смоланка закликав 

усіх продовжувати свою 
роботу у звичному ре-
жимі, адже працівники 
вищого навчального за-
кладу виконують свої 
обов’язки дуже добре. 
Після засідання Вченої 
ради Володимир Івано-
вич зустрівся з профе-
сорсько-викладацьким 
колективом вишу та сту-
дентським активом. Зо-
крема, обговорювалися 
питання перевиборів ор-
ганів студентського само-
врядування й умови про-
живання в гуртожитках.

Про проблеми розвитку в контексті 
інноваційних перетворень в Укра-

їні, місце вітчизняних підприємств в 
умовах глобалізації економіки диску-
тували у Вінницькому національному 
технічному університеті. У конферен-
ції «Інноваційне забезпечення сталого 

розвитку України в контексті інтеграції 
до Європейського Співтовариства» взя-
ли участь молоді науковці-економісти, 
аспіранти й студенти майже з усіх об-
ластей країни. Конференцію під егідою 
Міністерства освіти і науки України 
організувала кафедра фінансів ВНТУ 
за сприяння Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Чернівецького національного універси-
тету імені Ю. Федьковича і Регіональ-
ного філіалу Національного інституту 
стратегічних досліджень. На форумі об-
говорили широкий спектр питань – від 
впливу на економіку України європей-
ських ринкових процесів до перспек-
тивності застосування аутсорсингу в 
ІТ-проектах. За результатами заходу 
видано збірник наукових матеріалів 
конференції.

як інтегруватися в єс? 



4 «Освіта України»
ювіЛеЙ

–Це грандіозний, амбіт-
ний проект, – розпо-
відає на презентації 

інноваційної розробки прези-
дент Малої академії наук Ста
ніслав Довгий. – Саме МАН 
є ініціатором його створення. 
Він почався з ініціативи дітей 
із глибинки. У селах, містах і 
райцентрах школярі досліджу-
вали наукові теми з життя й 
творчості Шевченка. Так вини-
кла ідея зібрати безцінні арте-
факти в одному місці, зробити 
їх доступними для дослідників 
у всьому світі. 

До розробки й наповне-
ння інтернет-ресурсу долучи-
лися освітяни усіх рівнів, нау-
ковці Інституту літератури ім. 
Т.Г. Шевченка, Національного 
музею Тараса Шевченка, пра-
цівники Державної архівної 
служби. Технічну частину за-
безпечили кращі кібернетики і 
спеціалісти з телекомунікацій. 
Працівники посольств і пред-
ставництв більш як ста країн 
допомагали МАН у пошуку ін-
формації за кордоном. 

ПОгОрТаТи 
«ЗахаляВНУ КНижеЧКУ»
За рік ідея перетворилася на 
повномасштабний і дуже ціка-
вий проект. Науковці виявили, 
що з часу святкування 150-річ-
чя від дня народження Кобзаря 
архіви майже не оновлювали-
ся, багато інформації застаріло. 
Але кількість людей, які хочуть 
досліджувати спадщину укра-
їнського генія, не зменшилася! 
До Національного музею Тараса 
Шевченка часто надходять про-
хання з різних країн світу ви-
слати для дослідження, напри-
клад, «Захалявну книжечку». А 
її страховий поліс – 50 міль-
йонів доларів! Нині ж усі, хто 
має бажання, можуть досліджу-
вати її у віртуальній лаборато-
рії порталу. 

– Будь-хто і з будь-якої кра-
їни світу зможе увійти на пор-
тал, створити в його структурі 
наукову лабораторію і вивча-
ти спадщину Великого Коб-
заря, – розповідає Станіслав 
Довгий. – Ми опрацювали й 
оцифрували понад 20 000 сто-

рінок рукописів Тараса Шев
ченка. Працювати з ними дуже 
просто: наводиш курсор і перед 
очима – стрімкий почерк мит-
ця. Сторінки можна навіть гор-
тати. Бачити закреслення, сте-
жити, як поет-пророк шукав 
точне слово. 

ПрОгУляНКа ліТНіМ СадОМ
«Родзинка» порталу – 24 тури 
у 3D-форматі музеями та міс-
цями, пов’язаними з життям 
і творчістю Кобзаря. Є й ін-
терактивна мапа. Можна про-
йтися Літнім садом у Санкт-
Петербурзі, зайти в «Порт 
Шевченка» в Казахстані, на-
близитись упритул до світлин і 
малюнків. 

Усе життя поета можна до-
сліджувати по днях. Наприклад: 
що написав, із ким зустрічався, 
чиї листи отримав. 

дОСліджеННя За дОПОМОгОю 
шТУЧНОгО іНТелеКТУ
Аби школярам було цікаво, на-
уковці використовують найсу-
часніші технології. 

– За допомогою елемен-
тів штучного інтелекту мож-
на простежити життя Шевчен-
ка, – розповідає президент 
МАН. – Для користування 
порталом розроблене спеціаль-
не програмне забезпечення, яке 
встановлює логічні зв’язки не-
структурованого поля інформа-

ції. Наприклад, допомагає ана-
лізувати текстову інформацію, 
відео– і аудіоматеріали. Якщо 
тема пошуку – перебування на 
Чернігівщині в певний час, то 
система пошуку знайде у вели-
чезному масиві інформації саме 
ту, що вам потрібна. 

«ЗшиТи» КарТиНУ
На порталі можна роздивитися 
картини, які зберігаються в ар-
хівах зі спеціальною температу-
рою й освітленням. Наприклад, 
майже 800 образотворчих робіт 
із фондів Національного музею 
Тараса Шевченка. Оцифрувати 
їх було непросто. Спершу їх 
сфотографували, потім зроби-
ли комп’ютерну «зшивку». Зате 
нині можна збільшити у 20 ра-
зів найдрібнішу ділянку карти-
ни. Видно, що на один квадрат-
ний міліметр художник клав 200 
мазків! Як це можна було нама-
лювати без мікроскопа, уявити 
складно. 

До кожного образотворчо-
го твору є й додаткова інфор-

мація – де й коли написаний, 
які матеріали використовували-
ся. Ця інформація також зібра-
на й розміщена вперше. 

«КОБЗар»… іЗ НеБа
Серед шевченкознавців, які 
допомагають академії, – відо-
мий поет Іван Драч. Він роз-
повів школярам, що його пер-
ший «Кобзар» упав з неба: під 
час війни німці використовува-
ли твори Шевченка як агітацій-
ну літературу. Сільські дядьки 
швиденько використали книж-
ки на самокрутки, а хлопчик – 
читав, заховавшись від сторон-
ніх очей. 

– Ви – академія майбут-
нього, – звернувся Іван Фе-
дорович до школярів. – Маєте 
знати, що Шевченко, образно 
кажучи, наш перший посол. 
Він представляє Україну в сві-
ті ще з тих часів, коли до здо-
буття незалежності було дуже 
й дуже далеко. 

Світлана галаТа, «Освіта України»

200-річнИй

шевченко: Погляд кріЗь час
біля інформаційних кіосків у мистецькому арсеналі – гуртики школярів. 
За допомогою сенсорних екранів із цікавістю гортають «Захалявну 
книжечку» тараса Шевченка, «прошкують» вулицями моринців. уся 
спадщина великого поета, письменника, художника й громадського діяча 
віднині зібрана в одному науково-освітньому порталі «тарас Шевченко». 
інтернет-музей відкритий із 9 березня за адресою kobzar.ua.

У Музеї літератури, де впродовж 
року триватиме акція «Вшануй-
мо Тараса Шевченка», напередо-

дні 9 березня – літературні читання 
«І полине слово його понад світами». 
Спочатку було анонсовано, що тво-
ри Кобзаря звучатимуть «мовами на-
ціональних меншин України», та по-
тім стало зрозуміло, що визначення 
варто змінити на «мови народів сві-
ту»: їх можна було почути більш ніж 
два десятки.

Біля пам’ятника Шевченку, до якого 
учасники покладали квіти перш ніж пря-
мувати до музею, прозвучав «Заповіт» 
данською мовою. А власне читання роз-
почалися з декламування… мовою урду, 
якою розмовляють у Пакистані й Індії! 
Та назвати найбільш екзотичну мову з 
почутих важко: хінді, фарсі чи, може, 
японська?

дНіПрО – і В аФриЦі дНіПрО

– Щом умра, ме погребете… на Украй-
на мила, – так звучить початок «Запо-
віту» болгарською. Приємно впізнавати 
Шевченкові рядки – та подібні слова 
чуєш лише болгарською, російською і 
польською. Англійську – розумієш, а 
коли виступають решта учасників, то 
вухо вловлює тільки два знайомих сло-
ва: «Україна» і «Дніпро».

Грецькою Шевченко звучить більш 
по-філософському, іспанською – над-
звичайно пристрасно, арабською – чи 
не революційно. Учневі 88-ї київської 
школи на ім’я Ісса Язан Асі – хлоп-
чику в арафатці, яка привертає загаль-
ну увагу, – готуватися до читань допо-

магала мама. Він народився в Йорданії, 
але все своє життя прожив в Україні.

– Рідної мови Ісса вчиться лише в 
сім’ї, – розповідає вчителька цієї школи 
Марина Гагарінова, яка привела учнів 
до музею. – Переклад «Заповіту» ми 
знайшли в інтернеті, але оцінити його 
якість не могли. А мама визначила, що 
переклад літературний, і давала сино-
ві поради щодо вимови. Ми ж, учителі, 
вже допомогли підібрати вірні інтонації. 
Із емоціями проблем не було – Ісса від-
чув драматичність «Заповіту». 

«СКеПСиС МУ, СКеПСиС»
Це початок вірша «Думи мої, думи мої» 
грецькою мовою, яку обрав хлопець із 
суто українським іменем і прізвищем – 

Степан Панько. У школі вивчає англій-
ську і німецьку, а мову батьківщини де-
мократії добре знає тому, що народився і 
дванадцять років прожив у Греції. Каже, 
на відміну від багатьох, йому не доводи-
лося одночасно тримати в голові оригі-
нал і переклад: грецьку знає так добре, 
що запам’ятати «скепсис» було зовсім 
не важко.

А Нгуен Данг Лам Тханю взага-
лі декламувати «Заповіт» Шевченка 
в’єтнамською легше, ніж українською. 
Віршів Кобзаря, перекладених рідною 
мовою, має цілу книжку – позамину-
лого року таке видання побачило світ у 
Ханої, звідки подарунок хлопцеві при-
віз батько – співробітник посольства. 

СіМ СхідНих МОВ
– Саме «Заповіт» перекладений більше 
ніж ста мовами світу і переклад вірша 
усіма мовами, що вивчаються в нашому 
закладі, є у цій збірці з нашої бібліоте-
ки, – розповідає заступник директора з 
іноземних мов Київської гімназії східних 
мов №1 Наталія Джигора. – Тому ми 
зробили таку композицію: «Заповіт» ки-
тайською, японською, арабською, пер-
ською, турецькою, хінді, фарсі. 

Учні гімназії вразили розмаїттям не 
лише мов, а й національних костюмів, 
коли вийшли на сцену всі разом. Та 
попри відмінності в одязі, зовнішності 
та незважаючи на різні відповіді на за-
питання «Яка твоя рідна мова?», спіль-
ну мову учасники Шевченківських чи-
тань знайшли легко – українську. І тих, 
хто скаржився на утиски російської, тут, 
природно, не було і бути не могло.

Валентина СКалига, «Освіта України»

літературні читання

«ЗаПовіт» араБською та японською

Портал кобЗаря

напередодні дня народження кобзаря  
його твори читали мовами народів світу

строката юрба школярів у національних 
костюмах різних країн – під портретом 
молодого тараса в національному музеї 
літератури україни. біля вишитого 
рушника, що прикрашає портрет, 
видно смоляно-чорну грузинську 
папаху, оперезану традиційним обручем 
арафатку, червону турецьку феску 
з китицею і всіяний дукачами тюрбан. 
і це не дешева бутафорія напрокат – 
костюми автентичні, а серед їхніх 
власників – юні вихідці з в’єтнаму, 
кореї, казахстану… 
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Пряма

– Ліліє Михайлівно, які пер
шочергові кроки у сфері осві
ти потрібно зробити вже те
пер? 

– Насамперед слід скасу-
вати інструкції і нормативно-
правові документи, які заважа-
ють працювати сфері освіти і 
науки. Потрібно зруйнувати 
корупційні схеми в освіті. Зо-
крема, із зони ризику зловжи-
вань потрібно вивести акре-
дитацію і ліцензування. Крім 
того, у нас є корупція в при-
своєнні вчених звань і ступе-
нів. Цю систему, по-перше, 
треба децентралізувати і, по-
друге, вивести з підпорядку-
вання міністерства. Цим по-
винні займатись незалежні 
інституції, які знаходяться під 
чітким контролем громади. 

Сьогодні потрібно зроби-
ти все для того, щоб якнай-
швидше почав працювати но-
вий Закон «Про вищу освіту» 
(авторства групи Михайла Згу
ровського. – Ред.). Цей зако-
нопроект уже внесено до по-
рядку денного Верховної Ради. 
Нам необхідно надати універ-
ситетам достатній рівень ав-
тономії. З іншого боку – 
створити справжню систему 
зовнішньої оцінки якості осві-
ти. Галузь повинна бути реаль-
ним соціальним ліфтом: якщо 
ти отримуєш вищу освіту, 
то маєш працевлаштуватися. 
Тому на цьому шляху є ціла 
низка стратегічних викликів, 
пов’язаних з налагодженням 
взаємозв’язку системи освіти 
і ринку праці.

– Справді, випускників вишів 
сьогодні більше, ніж потребує 
ринок праці. Що з цим ро
бити?

– Так, система освіти живе 
своїм життям, а ринок праці – 
своїм. Державне замовлення 
у нас виходить не від потреб 
економіки, а від того, скільки 
може підготувати університет. 

Для нас дуже важливо інте-
груватися в європейський еко-
номічний простір. Маємо роз-
вивати нашу економіку, яка 
нині низькоукладна і не по-
требує фахівців з високим рів-
нем освіти. Потрібен постій-
ний зв’язок з роботодавцями. 
Наприклад, у Великій Британії 
підприємства кожні два роки 
змінюють набір професійних 
компетентностей, а універси-
тети розробляють під нього 
програми. Тож зв'язок ринку 

праці і вишів в Україні потріб-
но ще розбудовувати. 

– Ліліє Михайлівно, триває 
перехід на нові стандарти 
початкової і основної школи. 
Скажіть, будь ласка, що тре
ба зробити, щоб успішно про
довжити цю реформу? 

– На превеликий жаль, ці 
реформи вже почали ставати 
профанацією. Є проблема – 
програми, що запроваджували-
ся, і підручники, вже надруко-
вані мільйонними накладами, 
котрі не апробували перед тим, 
як віддати до навчальних за-
кладів. Сьогодні і батьки, і вчи-
телі обурені і змістом програм 
у певних їх частинах, і якістю 
підручників, за якими змушені 
навчатися діти. Тому ми повин-
ні добре подумати і визначи-
тися: як далі буде здійснюва-
тися оновлення змісту освіти. 

– Ваш колега Сергій Квіт 
сказав, що потрібно створи
ти дієву громадську раду, яка 
буде виконувати певні функ
ції контролю. Якими Ви вба
чаєте її повноваження? 

– Громадські ради є й сьо-
годні, були вони і раніше. Але 
вони діяли скоріше для «освя-
чення» легітимізації рішень, 
які насправді приймалися в 
високих кабінетах у вико-
навчій владі. Нині громадські 
ради потрібно зробити дже-
релом, яке дає нові завдан-
ня і вказує проблеми, а та-
кож надати їм повноваження 
контролювати. Потрібно як-
найширше залучати громад-
ськість. Сьогодні основними 
«контролерами» освітньої га-
лузі мають стати представни-
ки батьківської громадськості, 
фахових спільнот, споживачі 
освітніх послуг. 

– Які методи боротьби з ко
рупційними схемами Ви про
понуєте вже сьогодні? 

– Мій досвід роботи у сфе-
рі зовнішнього незалежного 

оцінювання показує, що за-
побігти корупції можна, ство-
ривши чітку незалежну техно-
логічну схему. Так, ми свого 
часу створили незалежну від 
міністерства інституцію. Тех-
нологічний ряд повинен бути 
підзвітний на різних етапах, 
щоб можна було виявити, хто 
в нього втручається. 

Так само ми нині повинні 
розглянути всі корупційні схе-
ми міністерства, виявити, де 
відбуваються зловживання, а 
потім виставити технологічні 
запобіжники. 

Також є проблема в тому, 
що гроші розподіляє саме мі-
ністерство. Воно здійснює під-
сумковий і поточний контроль, 
а також регуляторні функції. 
Це абсолютна монополізація 
влади! Вважаю, функції лі-
цензування й акредитації по-
трібно вивести в окрему ін-
ституцію. Державна інспекція 
навчальних закладів повинна 
бути справді незалежною. Це 
має бути агенція зовнішньої 
оцінки якості освіти. Вважаю, 
що відбір і грифування підруч-
ників також мають здійснюва-
тись шляхом абсолютно неза-
лежної експертизи. 

Крім того, не міністерство 
має купувати підручники. Ці 
гроші повинні «йти» до орга-

нів місцевого самоврядуван-
ня. Саме вони мають обирати, 
який підручник їм підходить. 
Якщо у відборі підручни-
ка будуть брати участь учи-
телі і батьки, то ніколи вони 
не будуть купувати навчаль-
ну літературу низької якос-
ті. І видавці будуть не шу-
кати чиновника, якому дати 
хабар, а робити якісну книж-
ку, що сподобається вчителям 
і батькам. 

Коли змінюється схема, 
створюється інший технологіч-
ний ряд, тоді й можна зруйну-
вати корупційні схеми. 

– Нині піднімається студент
ська хвиля щодо зміни ректо
рів. Як Ви ставитеся до таких 
ініціатив «знизу» і як легітим
но змінити керівництво? 

– Люстрація – це серйоз-
ний виклик. Але нам потріб-
но зробити все, щоб вона не 
перетворилася на нові полі-
тичні репресії. Якщо людина 
справді зловживала, тоді є всі 
законні способи: весь трудо-
вий колектив може висловити 

ректору недовіру. Тоді міністр 
може розірвати з ним конт-
ракт і призначити вибори но-
вого ректора. 

Якщо ви знаєте про зло-
вживання, надавайте таку ін-
формацію, у нас є компетент-
ні органи. Якщо інформація 
підтверджується, то це є під-
ставою для розривання конт-
ракту. Але все має бути на 
законних підставах. Щодо 
морально-етичного аспекту. 
Можливо, ректор може ви-
бачитись і почати працювати 
по-іншому. Потрібно вивчати 
кожний конкретний випадок. 

– Чи не здається Вам, що в 
нас забагато університетів? 
Чи буде держава орієнтува
тися на їх скорочення? 

– Система вищих навчаль-
них закладів справді «розду-
та». ВНЗ, які не дають якісної 
освіти, вже починають потроху 
«відмирати». Між вищими на-
вчальними закладами має бути 
здорова конкуренція. 

Державне замовлення фор-
мувалося у ручному режимі 
(подобається ректор – отри-
мує кошти, не подобається – 
ні). А ми пропонуємо принцип 
державних грантів – «гроші 
ходять за дитиною». 

Якщо абітурієнт склав ЗНО, 
то отримав державний грант, 
який нестиме до того універси-
тету, котрий дає кращу якість 
освіти. Це призведе до того, що 
виші, у яких високий показ-
ник працевлаштування після 
закінчення, здобувають біль-
шу кількість державних гро-
шей, а інші не отримують і 
змушені або зливатися з кра-
щими, або закриватися. 

– Новий міністр змушений 
буде ухвалювати непопуляр
ні рішення і йому потрібна 
буде підтримка профільно
го комітету. Ви згодні надати 
підтримку в повному обсязі? 

– Звичайно. Якщо ми отри-
мали цю владу, то повинні 
співпрацювати з усіма її гіл-
ками. Казна порожня, ситуа-
ція, без сумніву, складна, тому 
маємо працювати однією ко-
мандою. Має бути узгоджений 
план дій між усіма гілками вла-
ди із залученням усіх громад-
ських експертів. Ми повинні 
презентувати такий план, узго-
дити стратегічні й першочер-
гові кроки, взяти відповідаль-
ність і йти вперед. 

Підготував дмитро шУліКіН, 
«Освіта України» 

лілія гриневич: маємо ПрацЮвати 
однієЮ командоЮ

маємо ПрацЮвати 

голову комітету верховної ради україни з питань науки і освіти 
лілію гриневич називали одним із найімовірніших кандидатів 
на посаду очільника освітянського відомства. ще напередодні 
призначення сергія квіта на посаду міністра пані лілія висловила 
готовність працювати і в законодавчій, і у виконавчій владі. 
Під час зустрічі зі студентськими активістами в міністерстві 
лілія гриневич розповіла про проблеми галузі, а також шляхи 
їхнього подолання. Принагідно кілька запитань пані лілії поставила 
і «освіта україни». 

біографічна довідка 

лілія гриневич народилася 1965 року у львові в родині вчителів. 
має дві вищі освіти: біохімік-викладач (львівський державний універ-
ситет імені івана франка) та економіст-менеджер (міжгалузевий інсти-
тут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів при львівському 
політехнічному інституті). З проблем реформування освіти стажувалась 
у варшавському і колумбійському університетах. Захистила кандидат-
ську дисертацію на тему «тенденції децентралізації управління освітою 
в сучасній Польщі».
Працювала вихователем групи продовженого дня, вчителем біології, за-
ступником директора, директором у львівських школах. у 2002–2006 рр. 
викладала в київському інституті економіки та права «крок». За су-
місництвом працювала директором центру тестових технологій між-
народного фонду «відродження». створювала систему зовнішнього 
незалежного оцінювання в україні і 2006 року стала першим директо-
ром українського центру оцінювання якості освіти. Протягом трьох ро-
ків очолювала головне управління освіти і науки київської міськдер-
жадміністрації. 
Після парламентських виборів 2012 року очолила комітет верховної 
ради україни з питань науки і освіти. 

сьОгОдНі ОсНОВНиМи 
«кОНтрОлераМи» ОсВітНьОї галУЗі 
Мають стати ПредСТаВНиКи 
БаТьКіВСьКОЇ грОМадСьКОСТі, 
ФахОВих СПільНОТ, СПОжиВаЧі 
ОСВіТНіх ПОСлУг
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Міністерство освіти і науки України працює у звичному 
режимі. Про нещодавній студентський «табір» тепер там 
мало що нагадує. Хоча деякі кабінети досі опломбовані. 

На першому поверсі – актова зала. Саме там базувалися сту-
денти. Всі вони намагалися сфотографуватися на пам'ять із пе-
ревернутим догори дригом портретом Віктора Януковича. Тепер 
у залі – жодних портретів, лише пейзажі. Також на першому 
поверсі відновили галерею екс-міністрів освіти і науки. Як роз-
повіли працівники господарського відділу, під кожним із пор-
третів студенти розмістили коротку характеристику цього мі-
ністра з оцінкою його діяльності. В останнього очільника МОН 
вона, написана дуже експресивною лексикою, була найдовшою. 
Тепер характеристики на аркушах паперу познімали й галереї 
портретів повернули первісний вигляд. 

На першому ж поверсі – кабінет новопризначеного першо-
го заступника міністра освіти і науки Інни Совсун. До неї тут 
працював Євген Суліма. Перше, що кидається в око – від-
сутність килима на підлозі. У шафах майже порожньо – ко-
лишній власник забрав книжки, лишивши на згадку лише два 
примірники «Роздумів» Дмитра Табачника. На місці великого 
плазмового телевізора стирчать дроти. Із тих небагатьох речей, 
що залишилися від попередника – годинник у формі… домо-
вини, такий собі «вбивця часу». А за шторою сховалася вель-
ми цікава річ: пристрій, що перешкоджає прослуховуванню. 
Він у робочому стані. 

На другому поверсі, де розташовується кабінет міністра, од-
разу впадає в очі відсутність скляної перегородки. Вона раніше 
відділяла коридор, де знаходиться кабінет очільника МОН, від 
інших кабінетів будівлі. Сергій Квіт передусім позбувся цьо-
го, хоч і прозорого, але бар’єру. У приймальні – гігантське 
доларове дерево. Воно залишилося від попереднього міністра, 
пояснила секретар. Росте, незважаючи на зазіхання дівчат і 
стрибки валютного курсу. Загалом, як і приймальня, кабінет 
першого українського освітянина істотних змін за кілька днів 
не зазнав. Примітно, що зі стін зникли всі портрети політич-
них діячів. І нових тут чіпляти не збираються. Максимум – 
портрет Тараса Шевченка. 

Поверхом вище – кабінет заступника міністра Павла По
лянського. Раніше його займав Борис Жебровський. Від ньо-
го і залишився великий акваріум із рибками. На полицях та-
кож зовсім мало книжок: старі – забрали, нові ще не встигли 
розставити. 

Паркан довкола будівлі Міністерства освіти і науки України 
поки що стоїть. Лист із проханням про демонтаж уже направи-
ли до Київської міської державної адміністрації (саме вона, як 
з’ясувалося, його установлювала). Але невдовзі огорожу таки 
демонтують, а дворик відкриють для всіх людей. До речі, він, 
за словами Сергія Квіта, має статус міського сквера. 

Марина БалаБаН, «Освіта України». Фото андрія Шматова

влаДні кабінети

Кабінет першого заступника міністра
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З активістів – у чиновники 
перший заступник міністра освіти і науки інна совсун (29 років)

Випускниця Києво-Могилянської академії, викладає в альма-матер на 
кафедрі політології. Також закінчила магістерську програму з євро-

пейської політики у шведському університеті Лунда. До призначення 
очолювала Центр дослідження суспільства, один із напрямів діяльнос-
ті якого – аналіз освітніх реформ. Інна Совсун займалася, зокрема, 
моніторингом вищих навчальних закладів. Неодноразово критикувала 
ініціативи МОН щодо встановлення нових правил підсумкової атеста-
ції у школах і поспішне приєднання українських вишів до Болонської 
системи освіти. 

Дослідницькі інтереси: освітні реформи, суспільні рухи, містобудів-
на політика. Активістка ініціативи «Збережи старий Київ» – громад-
ського руху проти знищення історичної забудови й архітектурного об-
личчя столиці. 

Під час революційних подій у Києві була одним із координаторів іні-
ціативи «Варта у лікарні»: активісти організовували цілодобове чергу-
вання в лікарнях, куди привозили постраждалих, ідентифікували їхні 
особи, опікувалися питаннями доставки медикаментів і, за потреби, – 
надання юридичної допомоги чи захисту від переслідувань міліції. 

На державній службі вперше. 

повернення Після чотирирічної Перерви
Заступник міністра освіти і науки павло полянський (52 роки)

Павло Полянський – в освітянських колах людина відома, адже він 
усе життя працював у галузі освіти, зокрема, більше 13 років – у 

Міністерстві освіти і науки. Закінчив історичний факультет Київсько-
го державного педагогічного інституту. На початку кар’єри був учи-
телем історії, суспільствознавства і правознавства у школі. У МОН з 
1997 року – на посадах провідного спеціаліста, начальника Головного 
управління змісту освіти, директора Департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти. У 2008–2010 роках – заступник міністра Іва
на Вакарчука. Подав у відставку через призначення міністром освіти 
і науки Дмитра Табачника. Після звільнення очолював громадську ор-
ганізацію «Центр освітнього моніторингу». Неодноразово критикував 
МОН під головуванням Дмитра Табачника за затвердження підручни-
ків з упередженим висвітленням історичного минулого і поверненням 
до них «радянських міфів». 

Кандидат історичних наук, доцент, автор (співавтор) близько 150 на-
укових праць, автор кількох монографій із проблем міжнародних від-
носин у 30-х роках ХХ століття, підручника із всесвітньої історії для 
10 класу, посібників з історії та громадянської освіти.

Лауреат літературно-мистецької премії імені В. Косовського (2004). 
Учитель вищої категорії (1992). Відмінник освіти України (1996).

у Звичному кріслі
Заступник міністра освіти і науки україни – 
керівник апарату олексій Дніпров (32 роки)

єдиний із заступників міністра, який залишився на посаді – єдиній 
«неполітичній» – такого високого рівня. Відповідно до Закону «Про 

центральні органи виконавчої влади», обов'язком керівника апарату 
є організація виконання доручень і наказів керівництва міністерства.

Закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації профе-
сійних спілок України за спеціальністю «Правознавство». Після закін-
чення вишу працював у секретаріаті Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань свободи слова та інформації. З 2005 року – начальником 
Управління гуманітарної політики та директором Департаменту фахо-
вої експертизи в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Із 23 січня 
2013-го – заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни – керівник апарату.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2009), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2011).

Підготувала Марина БалаБаН, «Освіта України»

«три кити» міністерства

Кабінет заступника міністра

Приймальня міністра
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освітня

Минулий тиждень став 
першим робочим після 
призначення для ново-

го керівника МОН. На дру-
гий день після того, як студен-
ти остаточно передали Сергієві 
Квіту приміщення Міністер-
ства освіти і науки України, 
він запросив до себе журна-
лістів, аби розповісти про пла-
ни і наміри.

Перші КрОКи
Перед пресою, а її представ-
ників прийшло на знайомство 
чимало, Сергій Квіт одразу 
представив своїх заступни-
ків – першого заступника 
Інну Совсун і заступника Пав
ла Полянського. 

Попри перші кадрові зміни, 
міністр запевнив, що колектив 
відомства буде збережено, і 
закликав колег не хвилюва-
тись. Але вимоги посиляться, 
бо у центрі уваги віднині буде 
якість освіти – наголосив Сер-
гій Миронович. У перший свій 
робочий день – понеділок – 
нове керівництво МОН звер-
нулося до приватної аудитор-
ської компанії «BDO». Вона 
погодилася безкоштовно про-
вести незалежний аудит діяль-
ності міністерства. Це також 
було однією зі студентських 
вимог. Не оминув Сергій Квіт 
і теми люстрації у відомстві: 

– Ми будемо діяти тіль-
ки законним шляхом. Якихось 
суб’єктивності і помсти не 

буде. Якщо справді мали міс-
це якісь порушення, що запо-
діяли шкоду нашій освіті, то ми 
будемо оприлюднювати їх. 

ВідКриТий діалОг
Під час спілкування із жур-
налістами порушувалося чи-
мало питань, проте більшість 
стосувалася сфери вищої осві-
ти. Миттєвого «поліпшення» в 
освітній галузі міністр і його 
заступники не обіцяли. Проте 
запевнили, що у всіх важли-
вих питаннях дослухатимуться 
до думки громадськості. 

– Протягом останніх років 
освітянська громадськість не 
сиділа склавши руки. Напра-

цювали і законопроекти, і різ-
ні концепції, – сказав Сергій 
Квіт. – Ми потребуємо діа-
логу з академічною громадою, 
вчителями, прагнемо пробу-
дити їхню активність, аби не 
були пасивними спостерігача-
ми процесів, які відбуваються 
в галузі. Ми зацікавлені в тому, 
щоб суспільство більше знало-
ся на освітніх проблемах. 

У міністерстві обіцяють 
зробити діяльність відомства 
максимально прозорою. Всі 
накази, рішення, а також 
бухгалтерська звітність бу-
дуть доступні на офіційно-
му сайті МОН. Це, до речі, 
було однією з вимог студен-

тів, які блокували будівлю мі-
ністерства. 

– Запровадивши таку пу-
блічність і прозорість, ми за-
безпечимо більшу довіру до 
нового керівництва міністер-
ства, – вважає Інна Сов
сун. – Поширення такої прак-
тики ми будемо всіляко вітати 
і заохочувати – зокрема і в 
університетах – щодо макси-
мальної прозорості і публіч-
ності своїх фінансів. 

Інна Совсун повідомила, що 
вже сьогодні відбувається тех-
нічна підготовка, а відповідний 
розділ на сайті МОН буде до-
ступний з 1 квітня. 

У новій якості запрацює і 
Громадська рада при міністер-
стві. Вона буде не просто «для 
галочки», формальною, а має 
реально допомагати і брати на 
себе завдання.

ПершОЧергОВі ЗаКОНи
Нині вітчизняна освіта як ні-
коли потребує оновлення за-
конодавства. Насамперед – 
ухвалення в парламенті нових 
законів «Про вищу освіту» і 
«Про освіту». 

– У нас тісна співпраця і 
повне взаєморозуміння в цьо-
му питанні з профільним комі-
тетом Верховної Ради, – пові-
домив Сергій Квіт. – У нас є 
консенсус і у сесійній залі. Ми 
спираємося не лише на коалі-
цію, яку створено нині. Запев-
няю: увесь парламент разом із 
теперішньою опозицією розу-
міють, в яких складних умо-

вах опинилася наша держа-
ва, тож є повна згода щодо 
основних проблем, які треба 
розв’язувати.

Проте чимало питань мож-
на найближчим часом виріши-
ти безпосередньо у відомстві. 
Зокрема, за словами Сергія 
Мироновича, міністерство від-
ходить від щоденного контро-
лювання роботи навчальних 
закладів, а насамперед зосе-
реджуватиметься на якості на-
вчання, викладання і наукових 
досліджень. 

– Будемо спрощувати уні-
верситетську звітність і «па-
перотворчість», якою займа-
ються наші викладачі замість 
того, щоб готуватися до пар і 
проводити наукові досліджен-
ня, – наголосив міністр. І за-
певнив: відповідні накази уже 
готуються. 

СВОБОда ВиБОрУ 
Основне, сказав міністр, це – закін-
чити навчальний рік. А концептуаль-
них змін у найближчі місяці не буде. 

– Ми не знаємо, скільки часу є 
у нашого уряду, – зазначив Сергій 
Квіт. – Тож сьогодні на перший план 
виходять операційні речі. За кілька 
місяців неможливо провести глобаль-
ні реформи. 

Він запевнив, що на школу очі-
кує загальна лібералізація. Зокрема, 
буде знято заборону на використан-
ня підручників, які друкувалися ще 
до запровадження нових Держав-

них стандартів. Не нав’язуватимуть 
і додаткових платних послуг, не тре-
ба буде купувати додаткових щоден-
ників, книжок тощо. Крім того, мі-
ністр пообіцяв, що цього року буде 
«пом’якшено» і державну підсумко-
ву атестацію, тож очікуємо на відпо-
відний міністерський наказ. Усе зале-
жить від того, як буде розвиватися 
політична ситуація, тож міністр за-
кликав батьків і дітей не хвилюватися. 

ПрОФільНе НаВЧаННя 
Новий заступник міністра Павло По
лянський, який до призначення очолю-
вав ГО «Центр освітнього моніторин-
гу», був одним з найбільших критиків 
нової редакції Концепції профільного 
навчання у старшій школі, що має на-
брати чинності за чотири роки. Тепер 
уже в новому статусі Павло Бронісла-
вович поділився своїми думками щодо 
цього, безперечно, важливого і страте-
гічного документа: 

– У концепції є дуже велика хиба 
методичного плану – зведено воєдино 
фрагменти типових навчальних планів, 
де вже розписано конкретні предмети. 
Немає й відповіді на ключове запитан-
ня – які ресурси будуть виділятися дер-

жавою для втілення профільного навчан-
ня? Ми розуміємо, що без забезпечення 
належної кількості сучасних, а не архаїч-
них навчальних кабінетів для предметів 
природничо-математичного циклу, а та-
кож без реального впровадження в на-
вчальний процес інформаційно-комуні-
каційних технологій (просто наявність 
«заліза» не беремо до уваги) реальне 
профільне навчання неможливе. 

Павло Полянський запропонував 
знову розпочати дискусію щодо Кон-
цепції профільного навчання з участю 
експертного середовища, громадськос-
ті, батьків, споживачів освітніх послуг. 
До цього процесу пропонують залучи-
ти і фахівців Національної академії пе-
дагогічних наук. 

ПлаНи, ПрОграМи і ПідрУЧНиКи
Ще одне питання, що дуже хвилює пе-
дагогів – чи будуть переглядатися на-
вчальні плани і програми. Такої можли-
вості Павло Полянський не виключив, 
але запевнив, що нове керівництво 
МОН не має наміру робити щось для 
вчителів без участі самих педагогів. 

Вітчизняні підручники з історії й до 
цього часу викликають чимало запи-
тань, дехто звинувачував міністерство 

у переписуванні навчальної літератури, 
як кажуть, під «історичний момент». 

Сергій Квіт висловив переконання, що 
тут має домінувати професійний підхід:

– Вважаю, що підручники з історії 
мають творити історики. Міністерство 
не робитиме ідеологічних втручань. Не-
хай учені пишуть таку історію, яку вва-
жають за потрібне. Ми не будемо за-
йматися переписуванням. 

СОЦіальНий СТаТУС
Значне підвищення заробітної плати 
найближчим часом учителям не сві-
тить – така об’єктивна реальність. 
Хоча нема де правди діти – без цьо-
го неможливо поліпшити соціальний 
статус педагогів. 

– На першому етапі цього зроби-
ти не вдасться, – констатував Сергій 
Квіт. – Політика уряду і міністерства 
така, щоб ми підвищували статус учите-
ля тільки внаслідок системних реформ 
економіки й освіти. Ми не можемо по-
просити в когось грошей, щоб підви-
щити зарплату. В цьому немає сенсу. 
Популізмом займаються деякі політики 
перед виборами. Тільки системні змі-
ни, реформи у нашій державі можуть 
справді підвищити статус педагога.

ПОПУліЗМОМ ЗайМаються 
деякі ПОлітики Перед ВибОраМи.  
ТільКи СиСТеМНі ЗМіНи, реФОрМи 
У Нашій держаВі МОжУТь СПраВді 
ПідВищиТи СТаТУС ПедагОга

Декларація 
намірів

«Паперотворчості» в навчальних 
закладах поменшає, умови 
прийому до внЗ будуть 
скориговані, адміністративний 
тиск на освітні заклади 
послабне. минулого тижня 
нове керівництво міністерства 
освіти і науки повідомило 
громадськості про ті зміни, які 
найближчим часом очікують на 
галузь. Про це – у матеріалі 
«освіти україни». 

середня Школа
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УМОВи ПрийОМУ
Уже невдовзі буде скориговано Умови 
прийому до вищих навчальних закладів. 
Середній бал атестата про повну загаль-
ну середню освіту при вступі буде вра-
ховуватися й надалі, проте його «вага» 
суттєво зменшиться. Абітурієнти можуть 
розраховувати максимум на 12 балів, а 
не на 200, як було раніше. 

– Безперечно, важливо мотивувати 
учнів вивчати всі предмети, а не лише 
ті, які вони складатимуть під час зовніш-
нього незалежного оцінювання, – про-
коментувала такий крок перший заступ-
ник міністра Інна Совсун. – З іншого 
боку, всі розуміють, що коли у школах 
немає єдиного підходу до оцінювання 
результатів навчання, говорити про те, 
що середній бал є показником, котрий 
дає можливість об’єктивно порівнювати 
результати різних учнів, дуже складно. 

Одним із своїх першочергових за-
вдань нові очільники відомства вбача-
ють вдале проведення зовнішнього не-
залежного оцінювання з дотриманням 
усіх стандартів. Програми цього року не 
переглядатимуть, адже часу вже немає. 

– На пострадянському просторі були 
корупційні скандали, пов’язані з відпо-
відними системами, – сказав Сергій 
Квіт. – На щастя в Україні такого не 
відбулося, і ЗНО має кредит довіри. Воно 
повинно працювати саме в сьогодніш-
ній формі доти, доки ми не відчуємо 
наслідків реальних реформ середньої і 
вищої школи. 

У перспективі ж потрібні тести і на 
знання, і на здібності. У цьому з очіль-
ником МОН погоджується більшість 
освітян. Проте говорити про тести на 
здібності, виходячи із сучасних реалій, 
можна справді лише в перспективі. Ро-
боти в цьому напрямі ще багато. 

«ПерехреСНий ВСТУП»
Також цього року планують розшири-
ти експеримент, який має умовну на-
зву «Перехресний вступ». Нагадаємо, це 
можливість вступати після певної бака-
лаврської програми на іншу магістер-
ську. Наприклад, бакалавр-історик може 
вступати до магістратури з філософії, фі-
нансист – на маркетинг і т. ін. Сьогод-
ні в цьому експерименті беруть участь 
11 вищих навчальних закладів. Згадаймо 
й судову тяганину Києво-Могилянської 
академії із МОН за можливість такого 
перехресного вступу. 

Міністр повідомив, що університети 
братимуть участь в експерименті за влас-
ним бажанням, і наголосив, що норма 
«перехресного вступу» діє не лише в 
західному світі, а й у Росії і Білорусі. 

рейТиНги і ВаК 
Міністерство віднині відмовляється від 
складання будь-яких університетських 
рейтингів. «Держава не може оцінюва-
ти сама себе, – вважає Сергій Квіт. – 
Рейтингами мають займатися незалежні 
організації. В Україні це можливо й ми 
бачимо, що вони цілком професійні й 
адекватні. Тож абітурієнти і роботодавці 
можуть побачити рівень кожного ВНЗ. 

Нове керівництво МОН також ініці-
ює відділення Вищої атестаційної комі-
сії від міністерства (нині – Департамент 
атестації кадрів). 

– ВАК навіть у сталінські часи був 
більш незалежним, ніж нині, адже фор-
мально знаходився в уряді поруч з Мі-
ністерством освіти, – зазначив Сергій 
Миронович. – Сьогодні МОН фактич-
но керує системою присвоєння вчених 
звань і наукових ступенів. Цим повинна 
займатися незалежна інституція. 

ВиЗНаННя диПлОМіВ 
і диСерТаЦій ОНлайН
Невдовзі планують спростити і проце-
дуру нострифікації. Сьогодні визнання 
іноземних дипломів – це вкрай склад-
ний, дорогий і тривалий процес. Як на-
голосила Інна Совсун, через це чимало 
людей відмовляються «легалізувати» свої 
дипломи. За її словами, йдеться про те, 
щоб дипломи бакалавра, магістра і док-
тора філософії провідних університетів 
світу за можливості визнавались у мак-
симально спрощеному порядку. 

Ще одне завдання, що ставить перед 
собою нове керівництво – забезпе-
чення максимальної публічності проце-
су захисту кандидатських і докторських 
дисер тацій. 

– Тільки тоді, коли всі дисерта-
ції будуть доступними онлайн, можна 
буде ефективно запобігати плагіату, – 
вважає перший заступник міністра. – 
Адже факт копіювання фрагмента іншої 
дисер тації буде виявити дуже просто. 

рОЗПОділ держЗаМОВлеННя
Києво-Могилянська академія тривалий 
час судилася з міністерством із вимо-
гою публікувати обсяги державного 
замовлення по всіх університетах на 
веб-сайті МОН. Суд задовольнив по-
зов лише частково. 

Тепер міністерство подбає, щоб усі 
ці дані були доступні широкій громад-
ськості. Тож освітнім експертам не 
доведеться збирати їх з різних дже-
рел. 

– Крім того, ми сформулюємо го-
ловні принципи розподілу держзамов-
лення, – сказав Сергій Квіт. – Вва-
жаю, що воно не може формуватись 
одноосібно, як фактично це було ра-
ніше. Ми змінимо таку практику. На 
перший план будемо висувати крите-
рії якості університетів. Але обіцяю, 
що все буде відкрито і прозоро. 

ОПТиМіЗаЦія Мережі ВНЗ
В Україні забагато вишів. Проте у МОН 
вважають, що оптимізація в ручному 
режимі – це волюнтаризм. 

– Українська економіка не може 
дозволити собі мати так багато 
ВНЗ, – сказав Сергій Квіт. – Ско-
рочення їх усе одно відбуватиметься. 
Але не можна зменшувати кількість 
суб’єктивно, наприклад, наказами мі-
ністра. Ми повинні прийняти Закон 
«Про вищу освіту», висунути крите-
рії якості, увімкнути реальні ринкові 
механізми конкуренції між універси-
тетами. Тоді й зникнуть усі розмови 
про корупцію. Сильні університети – 
це наша мета. Тому процеси оптимі-
зації повинні відбуватися природно. 
ВНЗ мають бути зацікавлені в тому, 
щоб укрупнюватись, об’єднуватись 
або створювати спільні дослідницькі 
центри. Якщо запустити ринкові кон-
курентні процеси, це призведе до того, 
що кількість вишів буде меншою, а 
якість – вищою. 

ПідКилиМНі ТеНдери 
У дошкільній освіті потрібно забезпе-
чити виплату заробітної плати вихо-
вателям й іншому персоналу дитсад-
ків, а також – харчування дітей. Усі 
інші плани, зазначають нові очільники 
МОН, – на більш віддалене майбутнє.

– В останній редакції Закону Укра-
їни «Про дошкільну освіту» політика 
зводиться до тотального одержавлення 
дошкільної освіти, – сказав Павло По
лянський. – Кілька років тому в пар-
ламенті були запропоновані зміни (про-
те прийняті не були), щоб у правовому 
полі домашнє виховання також визнава-
лося державою як повноцінна дошкіль-
на освіта. А чом би й ні, якщо батьки 
мають хист і матеріальні статки? 

Павло Броніславович вважає, що не 
маючи ресурсів, говорити про стовідсот-
кове «охоплення» дошкільною освітою 
недоречно. Він також наголосив, що тре-
ба розібратися з непрозорими тендера-
ми на місцях на закупівлю продуктів хар-
чування за відверто завищеними цінами. 

Шпальти підготував дмитро шУліКіН,  
«Освіта України».  

Фото андрія ШМатОВа

Сергій Квіт окремо звернувся до кримчан. Він запевнив, що МОН дбатиме 
про навчальні заклади автономії. Вони будуть фінансуватися – за це мож-

на не переживати. Найважливіше – у Криму обов’язково має відбутися зов-
нішнє незалежне оцінювання, щоб абітурієнти мали можливість вступити до 
університетів. Особливу увагу приділятимуть і завершенню навчального року 
у школах. Головне, щоб не постраждали інтереси кримчан. 

Міністр освіти і науки також за-
кликав усіх освітян України під-
тримувати постійний зв’язок із 
друзями, колегами і партнерами 
в Росії, об’єктивно повідомляти 
про події, які відбуваються в на-
шій країні. 

– На щастя, більшість громадян 
України мають можливість порів-
нювати, обирати різні новини, різ-
ні джерела інформації, – наголосив 
міністр. – Тобто в нас у країні – 
реальна свобода слова. 

ректора Дніпродзержинського державного технічного університету, криворізького 
національного університету, Державного вищого навчального закладу 
«український державний хіміко-технологічний університет», Закарпатського 
художнього інституту, мукачівського державного університету, Державного 
вищого навчального закладу «ужгородський національний університет», 
Державного вищого навчального закладу «національний лісотехнічний університет 
україни», Державного закладу «південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені к.Д. ушинського».
у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, мають учене 
звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не 
менше ніж десять років.
особи, які бажають узяти участь у конкурсі, мають подати до міністерства такі документи: заяву, особовий 
листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії до-
кументів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, паспорта та трудової книжки, завірених у встанов-
леному порядку, список друкованих праць і винаходів. 

строк подання документів – один місяць із дня опублікування оголошення.

Документи надсилати на адресу: 01135, місто київ-135,  
проспект перемоги, 10, міністерство освіти і науки україни.

телефони для довідок: 481-47-92, 481-32-35.

МіНіСТерСТВО ОСВіТи і НаУКи УКраЇНи 
ОгОлОшУє КОНКУрС На ЗайНяТТя ПОСади:
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вища Школа доШкілля

важливо!

про крим і свободу слова

НеВдОВЗі ПлаНУють 
сПрОстити 
ПрОцедУрУ 
НОстриФікації. 
СьОгОдНі ВиЗНаННя 
іНОЗеМНих 
диПлОМіВ – Це ВКрай 
СКладНий, дОрОгий 
і ТриВалий ПрОЦеС
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Громадська 

Останнім часом громад-
ські організації не бра-
ли активної участі в об-

говоренні рішень в освіті. 
Принаймні так стверджували 
деякі учасники. Відтепер ситу-
ація кардинально зміниться й 
пропозиції від об’єднань гро-
мадян стануть підґрунтям май-
бутніх реформ. 

Лише виважені кроки до-
поможуть реформувати освіт-
ню галузь, – упевнений Євген 
Бистрицький, директор Між-
народного фонду «Відроджен-
ня». За його словами, при-
кладом повноцінної реформи 
можна вважати впровадження 
зовнішнього незалежного оці-
нювання, що стало можливим 
за підтримки колишніх очіль-
ників міністерства – Василя 
Кременя і Станіслава Нікола
єнка. 

– Робота й активність неза-
лежних експертів із розробки 
документів, необхідних для де-
мократичної реформи, не при-
пинялася ні на мить, – запев-
нив пан Бистрицький. – Я 
хотів би відзначити певні успі-
хи, які відбулися в напрямі ін-
клюзивної освіти. Дякую пра-
цівникам міністерства, які цим 
займалися. Є реальні зрушен-
ня, принаймні на регуляторно-
му нормативному рівні. Спо-
діваюся, що відбудуться зміни 
у системі шкільної та вищої 
освіти. Більше треба приділити 
уваги саме вищій освіті і нау-
ці. Але думаю, що до рефор-
мування Академії наук тре-
ба ставитися дуже обережно, 
роблячи виважені кроки. Єв
ген Бистрицький запевнив, що 
фонд «Відродження» може до-
помогти і на рівні підтримки, 
і сприянням експертизі, й ана-
літикою. 

дОКУМеНТООБіг – 
В елеКТрОННий ФОрМаТ 
Із закликом не боятися зміню-
ватися і змінювати вищу освіту 
звернувся Тарас Добко, про-
ректор Українського католиць-
кого університету: 

– Не секрет, що акаде-
мічні спільноти є доволі кон-
сервативними, інерційними, і 
очевидно, що будь-які зміни 
можуть зустрічати непорозу-
міння, можливо, навіть опір. 
Але для мене певною гаран-
тією, що зміни можливі, є те, 
що вже напрацьовані не тіль-
ки документи, а й практики. 

Актуальним, за його слова-
ми, залишається питання про-
зорості навчальних закладів. 
Насамперед слід оприлюдню-
вати річні фінансові звіти ви-
щих навчальних закладів, під-

готовлені у процесі акредитації 
звіти про самооцінку, виснов-
ки комісій, які здійснюють 
оцінку вищих навчальних за-
кладів. 

– Можна перевести прак-
тично весь документообіг в 
електронний формат, вико-
ристовуючи ту ж таки базу 
Є ДЕБО, що створена. Також 
варто додати певні функції. 
Це робиться дуже легко, – 
у такий спосіб Тарас Доб
ко пропонує зробити обмін 
документацією між навчаль-
ними закладами та міністер-
ством більш зручним. – По-
трібно зняти з викладачів 
тягар нескінченної звітності, 
що їх поневолює, розв’язати 
їм руки для їхньої безпосе-
редньої праці – викладання 
і наукової роботи. 

НаВЧальНій КНижЦі – 
Більше УВаги 
Три пункти порядку денно-
го – усунення корупційних 
схем і подолання бюрократи-
зму в управлінні освітою, на-
гальні зміни в освітньому зако-
нодавстві – охарактеризував 
модератор заходу Георгій Ка
сьянов, який представив Інсти-
тут розвитку освіти. 

– У нас створена коалі-
ція неурядових організацій, 
що прагнуть допомогти на-
шій владі реформувати освіту. 
Ми маємо ці пункти перевес-
ти в конкретну дію, допомог-
ти саме експертним потенці-
алом. Це унікальний момент 
порозуміння, який не виклю-
чає й дискусії.

За словами пана Георгія, на-
самперед треба звернути ува-
гу на навчальне книговидання: 

– Проблема полягає не в 
тому, що в нас немає добрих 
авторів або можливостей зро-
бити підручник привабливим і 
цікавим, таким, що відповідає 
стандартам. Очевидно, що тут 
інші проблеми і причини, – 
зауважив Георгій Касьянов. 
За його словами, на цей рік 
у фінансуванні підручників 
передбачена рекордна циф-
ра за всі роки незалежності 
України. 

Нагальні зміни мають відбу-
тися й в освітньому законодав-
стві. Він наголосив, що нині є 
унікальна можливість прийня-
ти закон про вищу освіту, а не-
забаром розглянути прийняття 
рамкового закону про освіту, 
який має визначити перспек-
тиви галузі на найближче май-
бутнє.

Найбільш складна пробле-
ма, яку доведеться розв’язу-
ва ти, – це подолання бю-

рократизму. А для цього, на 
думку Георгія Касьянова, ма-
ють бути прийняті необхідні 
кадрові рішення.

ЗаПОБіжНиКи 
КОрУПЦійНих СхеМ 
Пропозиції на найближчий час 
назвав Ігор Лікарчук, дирек-
тор Центру тестових техноло-
гій і моніторингу якості освіти: 

– Сьогодні ми говоримо про 
ті речі, які болять. Необхідно 
поставити запобіжники на всіх 
тих речах, які можуть стосу-
ватися корупційних схем. Для 
того, щоб реабілітувати систе-
му управління освітою в очах 
освітян і всієї України. 

Увагу, за його словами, слід 
приділити проведенню зовніш-
нього незалежного оцінюван-
ня, зокрема в 2014 році, пе-
реглянути умови вступу до 
вищих навчальних закладів. 

Серед пропозицій – широ-
ке громадське обговорення на-
працювань в освіті за останні 
роки. Його мета – дізнати-
ся, які напрацювання потріб-
но залишити, а від яких від-
мовитися. 

ПідТриМаТи ПриВаТНі ЗНЗ 

Змінити ставлення в нашій 
державі до приватної освіти 
закликає Олена Мовчун, ди-
ректор Асоціації приватних за-
кладів освіти: 

– Вважаю, що усім слід ви-
вчити досвід роботи приват-
них закладів освіти. Приватна 
школа є новою моделлю де-
мократичних закладів, які ма-
ють самостійність, автономію. 
Ми маємо результати зовніш-
нього незалежного оцінюван-
ня і можемо говорити, що при-
ватна освіта нині на високому 
рівні: наші випускники мають 
вагомі здобутки і є успішними 
студентами вищих навчальних 
закладів. 

Найбільш масово приват-
ні навчальні заклади поча-
ли з’являтися у 90-х роках. 
Лише у перші роки незалеж-
ності України їх налічувалося 
близько 300. За даними Асоці-
ації, сьогодні в країні працю-
ють 110 приватних шкіл. 

– Ми зареєстровані як при-
ватні підприємства і тому є 
дуже велика необхідність вне-
сти приватні школи до Дер-
жавного реєстру навчальних 
закладів та затвердити на за-
конодавчому рівні ті позиції, 
які допомогли б нам вирішу-
вати деякі питання, пов’язані 
з фінансуванням, – наголоси-
ла Олена Мовчун. 

ПріОриТеТ рОБОТи – шКОла 
– Думаю, нас очікують справ-
ді позитивні зміни в освіті, – 
каже від імені Громадської 
ради освітян і науковців Укра-
їни Станіслав Ніколаєнко. – 
Але хотів би нагадати два 
принципи, які реалізуються в 
управлінні. Перший – «роби 
як я» – позитивний приклад 
зверху, що, вважаю, допомо-
же сьогодні подолати коруп-
цію. Другий принцип – «не 
нашкодь»: треба завжди дума-
ти про наслідки. 

Екс-міністр освіти і науки 
підтримав принципи держав-
но-громадського управління, 
зокрема діяльності громад-
ських колегій при міністер-

стві. Він закликав більше ува-
ги приділяти саме школі:

– Проблема учня і школи 
має бути у центрі діяльності 
міністерства. Університети по-
винні отримати автономію, а 
школа, дошкілля, сім’я потре-
бують набагато більшої під-
тримки. Погодьтеся, універ-
ситет уже споживає наслідки 
шкільного навчання. 

Станіслав Ніколаєнко на-
голосив, що потрібно більше 
уваги приділити змістові осві-
ти. І провідні інституції – 
Національна академія наук та 
Націо нальна академія педаго-
гічних наук у співпраці з мі-
ністерством – мають працю-
вати саме над змістом освіти, 
пропонувати механізми його 
оновлення. 

ПрОЗОріСТь ЗВіТіВ ВНЗ 
– Українські університети 
сьогодні прагнуть бути авто-
номними, це питання є акту-
альним нині. Але вони жод-
ним чином не готові нести 

відповідальність – публіч-
но звітувати про свою діяль-
ність. Жодної відкритості в 
системі вищої освіти на сьо-
годні немає, – наголошує 
Інна Сов сун, новопризначе-
ний перший заступник міні-
стра освіти і науки. – Ви-
рішення цього питання стане 
одним з пріоритетних завдань 
керівництва МОН. 

Донедавна Інна Совсун 
очолювала Центр досліджен-
ня суспільства. Одним із про-
ектів Центру є рейтинг про-
зорості національних вищих 
навчальних закладів. У вибір-
ці – 110 університетів, які на-
лежать до сфери Міністерства 
освіти і науки і мають статус 
національних. 

– Ми хотіли дізнатися, чи 
наші національні університе-
ти готові до співпраці з гро-
мадськістю. Запитання були 
прості, наприклад, про кіль-
кість студентів, які навчають-
ся у ВНЗ. Ви не повірите, але 
більшість університетів від-
мовляються надавати ці дані 
телефоном, – каже Інна Со
всун. – Я переконана, що 
звітність має бути переведе-
на з одновекторного напряму, 
коли всі звітують за ієрархією 
вищим чиновникам – вона 
має стати громадською звіт-
ністю. 

Надалі освітніми проектами 
в організації керуватиме Єгор 
Стадний. 

VIRIBUS UNITIS 
(лат. – спільними зусиллями)
– Радикально має бути ско-
рочена кількість процедур, 
якими займалося міністер-
ство. Починаючи з надан-
ня грифів навчальній літе-
ратурі для вищої школи, це 
має бути правом університе-
ту, – висловлює свою дум-
ку президент Міжнародного 
фонду досліджень освітньої 
політики Тарас Фініков. – 
Має бути переглянута си-
стема державного контролю 
і функціональної діяльності 
міністерства загалом, до якої 
ми звикли. 

Він висловив упевненість, 
що успіх можливий лише тоді, 
коли є високий рівень довіри 
до тих, хто робить кроки в ре-
формуванні. 

Багатьох освітян слід залу-
чити до роботи, каже Тарас 
Фініков: 

– Я маю відчуття, що чима-
ло можна зробити. А досягти 
успіху можна лише спільними 
зусиллями. 

дарина МаТаТ, «Освіта України»

реформи в освіті мають відбутися. 
таке рішення підтримали учасники 
круглого столу «українська 
освіта: що далі?», проведеного 
з ініціативи благодійного фонду 
«інститут розвитку освіти». 
Представники неурядових 
організацій запропонували 
власне бачення першочергових 
змін в освітній галузі: не лише 
в середній та вищій освіті, 
а й у науці. узагальнені пропозиції 
передали в мон.

усі Зміни – 
на краЩе
представники громадських організацій – 
про перспективи реформування освітньої галузі

НиНі На ЧаСі: 
УсУНеННя кОрУПційНиХ 
сХеМ та ПОдОлаННя 
бюрОкратиЗМУ В УПраВліННі 
ОсВітОю, НагальНі ЗМіНи 
В ОсВітНьОМУ ЗакОНОдаВстВі
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Це масштабне дослідження 
провели фахівці Центру 
дослідження суспільства 

за підтримки Фонду сприян-
ня демократії Посольства США 
в Україні. Експерти центру, які 
спеціалізуються саме на аналі-
зі освітніх реформ, за слова-
ми Ігоря Лікарчука, провели 
гігантську роботу. 

Упродовж року вони збира-
ли й аналізували дані з усіх 
національних ВНЗ країни. За-
галом їх 117, однак сім із них 
не належать до підпорядкуван-
ня МОН. Відтак, фахівці скла-
ли рейтинг 110 вишів, що на-
лежать до сфери впливу саме 
Міністерства освіти і науки 
України. 

шТаТНий рОЗПиС 
яК ЗагрОЗа НаЦБеЗПеЦі
Методика укладання рейтин-
гу була такою: фахівці Центру 
дослідження суспільства, керу-
ючись нормами Закону «Про 
доступ до публічної інформа-
ції», розіслали в університе-
ти країни запити за кількома 
основними напрямами. У рам-
ках цього дослідження їх ці-
кавили декларації про доходи 
ректорського корпусу, штатні 
розписи, кошториси вишів і 
звіти про їхнє виконання, пе-
релік нерухомого майна, що є 
на балансі університетів, пе-
релік транспортних засобів та 
інформація щодо планів дер-
жавних закупівель та їхнього 
виконання. 

Окрім того, оскільки за зако-
нодавством доступ до публіч-

ної інформації може переда-
ватися не лише у письмовій 
формі, а й усно, телефоном, 
фахівець центру ще й телефо-
нував до національних ВНЗ. 
Питання, яке він ставив, було 
дуже простим. Просив уточни-
ти дані щодо контингенту сту-
дентів: назвати точну кількість 
бюджетників і контрактників. 

Що повнішою була інфор-
мація та що швидше ВНЗ ре-
агували на запити, то вищий 
бал вони отримували по кож-
ній із позицій. До речі, нині 
на сайті Центру дослідження 
суспільства всі охочі зможуть 
перевірити «свій» виш. Адже 
дані, отримані під час укладан-
ня рейтингу, вже опубліковані 
на інтернет-сторінці експерт-
ного центру. 

До трійки «призерів з прозо-
рості» не потрапив жоден сто-
личний університет. Місця тут 

розподілилися так: 1-ше місце 
в рейтингу прозорості посів 
Івано-Франківський медичний 
університет; 2-ге – Тернопіль-
ський національний техніч-
ний університет ім. І. Пулюя; 
3-тє – Глухівський національ-
ний педагогічний університет 
ім. О. Довженка. 

За даними авторів дослі-
дження, які представила тоді 
ще директор центру, а нині – 
перший заступник міністра 
освіти Інна Совсун, найбільш 
відкритими виявилися універ-
ситети Івано-Франківська, Тер-
нополя й Миколаєва. Дослідни-
ки навіть винайшли для них 
спеціальний термін – «клас-
тери відкритості». Харків за 
показниками прозорості ВНЗ 
обійшов Львів. Експерти на-
віть були здивовані, як чітко 
налагоджена робота саме з те-
лефонними запитами, скажімо, 

в Харківському національному 
університеті ім. В.Н. Каразіна. 
Тут телефонні звернення реє-
струють, фіксують, а відповідь 
направляють на «електронку».

Не важко зрозуміти, чому 
таку практику експерти радять 
узяти на озброєння всім. Адже 
зі 110 університетів 43 узагалі 
відмовилися надати інформа-
цію про кількість студентів, а 
у 12 впродовж місяця не зні-
мали слухавки! 

– По-перше, треба зазна-
чити, що дуже багато вищих 
навчальних закладів довільно 
трактують норми Закону «Про 
доступ до публічної інформа-
ції», – коментує юрист Андрій 
Солодько. – Проблема просто 
в якомусь культі втаємниченості 
й низькому рівні правової куль-
тури. Багато хто у відповідь на 
запит штатного розпису радив 
нам звернутися до Міністерства 
освіти і науки. А в одному з ви-
шів узагалі заявили, що надання 
штатного розпису становить за-
грозу національній безпеці! 

ФіНаНСУВаННя ОСВіТи: 
МалО Чи МалОеФеКТиВНО?
Саме так називається один із 
розділів звіту, представленого 
укладачами рейтингу прозо-
рості вітчизняних ВНЗ. 

Вони констатують: аналіз ін-
формації, яку надали у відпо-
відь на їхні запити, дозволяє 
дізнатися багато цікавого про 
університетське життя.

– Наприклад, штатні роз-
писи розкривають інформацію 
про те, кому і за що платять 
надбавки, особливо – коли 
йдеться про представників ад-
міністративного корпусу. І тут 
можуть виявитися дуже ціка-
ві речі, якщо порівняти дані з 
деклараціями про доходи рек-
торів навчальних закладів, – 
пояснює експерт проекту Єгор 
Стадний.

Як свідчать результати за-
гальноукраїнського опиту-
вання, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи» в 
жовтні 2013 року, 46,4% опи-
таних вважають, що бороть-
ба з проявами корупції та не-
чесності у ВНЗ – це основні 
кроки, які потрібно здійснити 
для поліпшення якості освіти 
в Україні. 

Крім того, наполягають екс-
перти, прозорість університе-
тів сприятиме й заохоченню 
меценатів і спонсорів до спів-
праці. 

– А про яку прозорість нині 
можна говорити, коли в дея-
ких університетах або взагалі 
немає навіть свого сайту, або 
на сторінках у розділі, скажі-
мо, про державні закупівлі в 
кращому випадку – річний 
план закупівель. І жодного сло-
ва про те, що саме і за якою 
ціною було придбано, – по-
яснює експерт програми Єгор 
Стадний. 

При цьому рівно половина 
національних вишів або про-
ігнорували запити щодо на-
дання своїх кошторисів, або 
відмовилися надавати цю ін-
формацію. У той час, як, ска-
жімо, Гарвардський універси-
тет відкрито публікує на сайті 
не тільки відомості про заро-
біток від надання освітніх по-
слуг, а й про гроші, заробле-
ні у процесі інвестування в 
цінні папери. (На відміну від 
вітчизняних і багатьох євро-
пейських університетів цей 
ВНЗ може навіть формувати 
свій інвестпортфель. Щоправ-
да, там публікують і дані про 
рівень ризикованості отрима-
них кредитів, тип і прибутко-
вість придбаних бондів та ін-
ших фінінструментів).

 
дмитро грУЗиНСьКий,  

«Освіта України»

«такого в україні ще не було!» – заявив на презентації 
директор центру тестових технологій і моніторингу якості 
освіти ігор лікарчук. у києві представлені результати 
ґрунтовної роботи центру дослідження суспільства. 
фахівці цієї експертної неурядової організації склали 
незвичний рейтинг національних вишів – рейтинг прозорості.

рейтинг проЗорості національних внЗ 
очолив івано-франківський медуніверситет

Зазвичай у травні міністерство опри-
люднює рейтинг ВНЗ України. Він 
має назву «Національна система рей-

тингового оцінювання вищих навчальних 
закладів». Започаткували його ще 2005 
року, а офіційно оприлюднювали впро-
довж останніх чотирьох років. Досліджен-
ня є складовою моніторингу вищої осві-
ти, спрямованого на підвищення її якості. 

Результати дають можливість кож-
ному ВНЗ визначити сильні та слабкі 
сторони за певними критеріями та про-
ектувати стратегії перспективного роз-
витку. Критеріями були: міжнародна 
активність; якість контингенту студен-
тів, науково-педагогічного потенціалу, 
наукової та науково-технічної діяльнос-
ті; ресурсне забезпечення. 

Серед класичних університетів перші 
три позиції посіли: Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка, 
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна й Сумський держав-

ний університет. За виміром інтегрально-
го рейтингового індексу половина класич-
них університетів є достатньо успішними. 

Найвищий критерій серед техніч них 
університетів отримали: Хар кiвський 
національний унiвер ситет радiо елек-
тро ніки, Національ ний аеро кос мiч ний 
унiверситет ім. М.Є. Жу ковсь кого «Хар-
ківський авіаційний інститут», Націо-
нальний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут». 

Загалом 207 вищих навчальних за-
кладів України були представлені й у 
рейтингових групах: «Технології, бу-
дівництво та транспорт», «Педагогіч-
ні, гуманітарні, фізичного виховання 
та спорту», «Культура, мистецтво, ди-
зайн», «Охорона здоров’я», «Аграрні», 
«Економіка, фінанси, управління, під-

приємництво», «Право, правоохоронна 
діяльність, цивільний захист, безпека 
життєдіяльності». Також оцінювалися 
76 приватних ВНЗ і 21 відокремлений 
структурний підрозділ.

– Дослідження має виконувати три 
функції: управлінську, інформаційну та 
представницьку. Тобто, за показника-
ми діяльності можна побачити сильні та 
слабкі сторони, позиціонування серед ко-
лег, які беруть участь, – розповів «Освіті 
України» розробник рейтингу, завідувач 
сектора Інституту інноваційних техно-
логій та змісту освіти В’ячеслав Ямко
вий. – Вважаю, це стане доречним напе-
редодні вступної кампанії – зорієнтувати 
школи й вищі навчальні заклади. Мож-
на користуватися цим рейтингом і про-
водити, наприклад, рекламну діяльність.

«Упродовж останніх років у систе-
мі вищої освіти застосовується знач-
на кількість систем рейтингового оці-
нювання вищих навчальних закладів. 
Треба підкреслити, що всі рейтинги 
певною мірою заслуговують на увагу. 
Адже кожен з них орієнтований на 
конкретні цілі, цільові групи корис-
тувачів, має власну змістовну скла-
дову, методологію та методику ви-
значення дослідження», – йдеться у 
пояснювальній записці до рейтингу 
2014 року. 

За інформацією, яку вдалося отри-
мати «Освіті України», робота зі 
створення рейтингу 2014 року, при-
наймні натепер, не припинялася. Всі 
матеріали було розіслано до вищих 
навчальних закладів, а узагальни-
ти їх планують до початку вступ-
ної кампанії. 

дарина МаТаТ, «Освіта України»

єдиНий СПОСіБ НиНі ЗаБеЗПеЧиТи 
Відхід Від КОрУПЦійНих СхеМ – 
МаксиМальНО ШирОке 
ОПрилюдНеННя іНФОрМації

дослідження мон

міністерський вимір
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київський національний університет 
імені тараса Шевченка: 

основа роБоти – 
навчання 
і профорієнтація 
На сайті Київського національ-
ного університету імені Тара-
са Шевченка телефони підго-
товчого відділення знайти не 
складно. Цікавимося, коли роз-
почалися заняття з довузів-
ської підготовки і як можна 
підготуватися до вступу. За-
відувач підготовчого відділен-
ня Ірина Ляшенко консультує 
і потенційних абітурієнтів, і їх-
ніх батьків. 

– Навчання організуємо для 
різних категорій слухачів, – 
говорить вона. – Є так звана 
«нулівка» – денна форма на-
вчання для слухачів, які закін-
чили школу або школу-екстер-
нат, але з якихось причин не 
вступили до університету. Тут 
заняття розпочалися в жовтні, 
а також стартували восьмимі-
сячні курси для тих, хто навча-
ється у старшій школі або пра-
цює. У грудні також розпочали 
роботу п’ятимісячні курси. 

Позаминулого року на під-
готовчому відділенні навчали-
ся 619 слухачів, минулого – 
880. Тобто, каже пані Ірина, їх 
стало більше. Цього року укла-
дено угоди з загальноосвітніми 
навчальними закладами фізи-
ко-математичного спрямуван-
ня, серед яких: Русанівський 
ліцей, Ліцей інформаційних 
технологій №79, Голосіївський 
ліцей №241, Природничо-на-
уковий ліцей №145. До речі, 
учні Херсонського фізико-тех-
нічного ліцею проходитимуть 
довузівську підготовку дистан-
ційно – працівники універси-
тету впевнилися у ґрунтовній 
підготовці учнів цього навчаль-
ного закладу. 

З упровадженням зовніш-
нього незалежного оціню-
вання жоден університет не 
проводить вступних випробу-
вань, окрім тих, що визначе-
ні Умовами прийому до ВНЗ. 
Тож на підготовчому відділен-

ні підготують насамперед до 
тестування. 

– Ми не беремо минулоріч-
ні завдання тестів або ті, які 
й нині продаються на книж-
кових ринках. Ми моделюємо 
їх за відповідною специфіка-
цією та наповнюємо за типа-
ми завдань, – каже Ірина Ва-
леріївна. – Об’єктивна оцінка 
знань – ЗНО – це дуже до-
бре, але ми маємо продемон-
струвати слухачам специфіку 
навчання на факультетах. На-
магаємося зацікавити слуха-
чів. Упевнена: лише тоді вони 
обиратимуть спеціальність 
усвідомлено, а не за принци-
пом «соціологія – стоматоло-
гія», – розповідає Ірина Ля
шенко. 

Вона запевняє: підготовче 
відділення – це не лише на-
вчальний процес, а й потуж-
на профорієнтаційна робота. 
Адже не всі ВНЗ можуть по-
хвалитися тим, що з абітурієн-
тами працюють співробітники, 
які фахово допомагають обра-
ти спеціальність. 

Згідно з Умовами прийому, 
затвердженими 2011 року, до 
загальної кількості балів ЗНО 
почали додаватися до 20 ба-
лів – як підсумок навчання 
на підготовчому відділенні. 
Зазвичай ці бали набирають 
вступники природничо-мате-
матичних, інженерно-техніч-
них спеціальностей, – розпо-
відає Ірина Ляшенко.

національний авіаційний 
університет: 

інтенсив,  
Що готує До Зно 

Приблизно п’ятсот абітурі-
єнтів навчаються на підго-
товчих курсах Національно-
го авіаційного університету. 
Майбутнім вступникам про-
понують повний комплект 
предметів, необхідних для 
успішного складання ЗНО, 
вступу до ВНЗ. 

– Ці курси тривають чоти-
ри і вісім місяців, – каже від-
повідальний секретар Наталія 
Ладогубець. – На курсах го-
тують до всіх предметів, які 
визначено Українським цен-
тром оцінювання якості осві-
ти. Чотиримісячні курси – це 
інтенсив для тих, хто до остан-
нього моменту не встиг визна-
читися зі спеціальністю. Та 
сама кількість годин, але роз-
клад складено так, аби швидше 
опанувати таке навчальне на-
вантаження. Зазначу, що набір 
і підготовка абітурієнтів відбу-
вається не лише в Києві: ме-
режа підготовчих курсів діє по 
всій Україні. 

Традиційно популярними у 
вступників є спеціальності еко-
номічного спрямування. Цього 
року спостерігався інтерес до 
технічних напрямів, зокрема 
до фундаментальних – при-
кладної фізики, прикладної 
математики. Попитом серед 
абітурієнтів і надалі користу-
ються авіаційні спеціальнос-
ті: навігація, обслуговування 
повітряних суден. Серед ліде-
рів – комп’ютерна і програмна 
інженерія. На творчі спеціаль-
ності – промисловий дизайн, 
журналістику – вступники 
проходять творчий конкурс: 
твір, малюнок, композиція. 

Цього року серед трійки 
ВНЗ-лідерів за кількістю заяв 
від абітурієнтів – Національ-
ний авіаційний університет. 
Улітку, під час вступної кампа-
нії, у приймальній комісії НАУ 
опрацювали близько 44 тисяч 
заяв. Наталія Ладогубець роз-
повіла про організацію цього 
процесу: 

– Звичайно, таку кількість 
заяв було важко опрацювати 
одразу. Проте значною мірою 
допоміг електронний варіант їх 
прийому: приблизно 35 відсотків 
заяв надійшли електронною по-
штою. Це зручно – дітям не 
потрібно було купувати квит-
ки, їхати до Києва. Лише в разі 
проходження за кількістю балів 
вони приїжджали з паперови-
ми документами. Я так думаю, 
що й у вступників було значно 
менше проблем, адже це досвід 
електрон ного спілкування. Та й 
портал Єдиної державної елек-
тронної бази з питань освіти пра-
цював значно краще, ніж торік. 

ужгородський національний 
університет: 

виБір аБітурієнтів – 
це прояв 
майБутнього 
– Останнім часом спостерігає-
мо збільшення кількості абітурі-
єнтів, які бажають навчатися на 
математичному напрямі. І така 
тенденція є не лише серед осіб, 

які вступатимуть на перший 
курс, а й тих, хто здобуватиме 
другу вищу освіту, – розповів 
«Освіті України» Іван Рогач, ди-
ректор Інституту післядиплом-
ної освіти та доуніверситетської 
підготовки Ужгородського на-
ціонального університету. – 
До речі, обираючи спеціаль-
ність, вступники тяжіють не 
лише до математики, а й до 
комп’ютерних технологій. Вибір 
молоді свідомий, прагматичний. 
Вона починає думати у правиль-
ному напрямі.

Маю сказати, що, напри-
клад, медики дуже важко 
працюють у режимі, скажі-
мо, математичному. Натомість 
усі напрями медицини тісно 
пов’язані із технологіями. Ми 

потребуємо саме таких фахів-
ців і бачимо, що в Україні не-
має належної медичної інже-
нерії, медичної комп’ютерної 
генетичної діагностики. Такі 
напрями дуже важливі. Це 
частина освіти, якої ми рані-
ше просто не знали. І я вва-
жаю це проявом майбутнього. 

дарина МаТаТ, «Освіта України»

ДовуЗівська піДготовка: 
як Підвищити рівень Знань 
та вПевненості

набирає обертів підготовка абітурієнтів до вступної кампанії – на повну 
силу працюють підготовчі відділення у вищих навчальних закладах. 
усі педагоги, до яких ми звернулися, запевнили нас у тому, що внЗ 
зацікавлені в найбільш підготовлених абітурієнтах. тому саме тут, на 
підготовчому відділенні, надається допомога з підготовки й складання тестів 
Зно-2014 і вступної кампанії. чи є переваги у тих, хто готується до вступу 
при внЗ? якою є довузівська підготовка? це з’ясовувала «освіта україни». 

ЗаЗВичай 
абітУрієНти, 
які ВідВідУють 
ПідгОтОВчі 
кУрси, Вже 
ЗОрієНТОВаНі 
НаВЧаТиСя 
У ЦьОМУ ВНЗ

власний досвід

ВерТиКаль МайСТерНОСТі Та ЗНаНь
роман серДюк, слухач підготовчого відділення полтавського 
національного технічного університету імені юрія кондратюка: 
– сьогодні наполегливо готуюся до Зно та вступу. Звичайно, хвилююся. 
часу бракує: окрім навчання в одинадцятому класі, займаюся з чотир-
ма репетиторами, відвідую підготовчі курси. там опановую основні для 
мене предмети: математику, фізику, українську мову. я люблю матема-
тику, мені подобається розв’язувати складні задачі та знаходити неор-
динарні, цікаві рішення. а знання української мови – обов’язок кожного 
технічно грамотного фахівця. 
на підготовчих курсах навчатися варто, бо абітурієнт має можливість додат-
ково до шкільної програми отримати знання з предметів, обраних для всту-
пу до внЗ. там можна відчути атмосферу навчання в університеті. додат-
кові двадцять балів до Зно не будуть зайвими. 
у майбутньому бачу себе будівельником, тому й обрав Полтавський націо-
нальний технічний університет, спеціальність «будівництво». велика роль у 
моєму виборі родинної традиції – кілька поколінь навчалися саме тут. та-
кож я знаю: щоб бути фахівцем, потрібно попрацювати на всіх посадах, 
починаючи з робочих спеціальностей, поступово піднімаючись по вертика-
лі майстерності й знань. 
можу впевнено сказати, що не бачу себе в іншій справі й не маю потре-
би подавати документи для вступу до декількох внЗ. я визначився дуже 
давно, а коли переступив поріг будівельного факультету Полтавського наці-
онального технічного університету, поспілкувався з викладачами, моя впев-
неність зміцнилася.
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лікар… ляльку прописав

Здавалося б, здитиніти, 
змайструвати ляльку, як 
умієш, і рухати нею – 

що може бути менш схожим 
на сеанс у психолога? Та ви-
являється: це цілком дієвий ме-
тод психологічної допомоги. І 
не лише дитині. Старший на-
уковий співробітник Інституту 
соціальної та політичної пси-
хології, арт-терапевт Олена 
Вознесенська впевнена – це 
«метод зцілення особистості», 
що не має меж у викорис-
танні. Застосовують його для 
розв’язання конфліктів, поліп-
шення адаптації у колективі, 
корекції протестної поведінки. 
Ляльки «потрапляють» у про-
блемні ситуації, що виникають 
з батьками, однолітками тощо. 
«Ляльки чудово спрацьовують, 
коли є комунікативні пробле-
ми», – каже психолог.

КлієНТ і йОгО галаТея
– Лялькотерапія – як і арт-
терапія в цілому – побудо-
вана на психологічному ме-
ханізмі проекції, – пояснює 
Олена Вознесенська. – Тоб-
то людина, створюючи ляльку, 
ідентифікує себе з витвором 
і переносить на нього власні 
риси. Граючи з лялькою, маєш 
можливість від імені «іграш-
ки» озвучити свої, наприклад, 
страхи.

Мовою психологів це зву-
чить як «проекція тіньових 
сторін особистості», відповід-

на термінологія характерна для 
робіт Фрейда і Юнга. За Фрей-
дом, існують такі рівні психі-
ки: несвідоме – свідомість – 
надсвідомість, і саме остання 
не дозволяє певним елемен-
там несвідомого піднятися 
до рівня свідомості. Зокрема, 
шлях до свідомості «заказано» 
агресії. Дитині з перших ро-
ків життя втовкмачують: сер-
дитися – погано! Але ж емоції 
не зникають, а накопичуються 
всередині нас. Тому приписа-
ти «погані» думки дитина доду-
мується… іграшці: нехай робот 
вимовить бабусі все, що «на-
кипіло». І за те, що руки весь 
час ганяє мити, і за силуван-
ня до обіду… Мовляв, це ж не 
я серджуся. І, уявіть, надсвідо-
мість у такий спосіб «випусти-
ти пар» дозволяє.

Агресія ховається в «тіні» – 
цей термін увів до обігу Юнг, 
маючи на увазі темну поло-
вину людини, що несе багаж 
її минулого, а також… є при-
хистком примітивних бажань 
і агресивних потягів. Саме ті-
ньові прояви особистості, за-
значає психолог, часто прояв-
ляються під час «управління» 
лялькою: людина дозволяє собі 
те, чого не може зробити в ре-
альному житті, – посваритися 
чи побитися.

ПОграТиСя – і ВідПУСТиТи
Від ляльки її автор переймає 
нові моделі поведінки, що 

згодом використовуватиме в 
повсякденному житті. Про-
те, оволодівши ними завдя-
ки ідентифікації зі своїм ви-
твором, людина має звернути 
увагу на зворотний процес – 
наприкінці роботи з лялькою 
необхідно відокремитися від 
неї. Олена Вознесенська на-
голошує: 

– Ідентифікація людини 
з лялькою робить цей різно-
вид терапії небезпечним ме-
тодом у руках непрофесіона-
лів, бо зачіпає глибинні шари 
психіки. Якщо людина не має 
спеціальної підготовки з арт-
терапії, я б дуже не реко-
мендувала використовува-
ти лялькотерапію, наприклад, 
звичайному шкільному пси-
хологові. Зовнішня простота 
і легкість використання цьо-
го методу – оманливі. Якщо 
зворотний ототожненню про-
цес не відбувся, це може на-
шкодити клієнтові. 

Тому використовувати цей 
різновид терапії потрібно обе-
режно, особливо якщо йдеть-
ся про хворих на шизофренію. 
Хоча є позитивні результати 
застосування лялькотерапії у 
роботі з дитячою шизофре-
нією: професійні психологи 
і драматурги Ірина Медвєдє
ва і Тетяна Шишова (Росія) 
винайшли методику драма-
тичної психоелевації (дослів-
но – «хвилювання душі») і 
використовують у роботі з 
діть ми цілий арсенал театраль-
них прийомів. Після виявлення 
«патологічної» домінанти став-
лять лікувальну виставу. На 
техніці ляльководіння увагу не 
акцентують: «Для нас важли-
вими є репетиції, під час яких 
діти проживають свої ролі – 
не здогадуючись, що їх ми їм 
дали не випадково», – пояс-
нюють автори методики.

ВажКО У НаВЧаННі – 
легше У БОю
Зрозуміло, що більш ефектив-
ною буде терапія, коли ляльку 
людина робитиме власноруч: 
тоді «перевтілення» відбувати-
меться уже під час виготовлен-
ня фігурки.

– Упродовж першої части-
ни заняття мої клієнти створю-
ють ляльок, причому я прошу 
робити їх максимально схожи-
ми на авторів, – розповідає 
арт-терапевт. – Часом слуха-
єш, що вони кажуть під час 
виготовлення ляльки, і дума-
єш: це треба записувати. По-
чинають розмовляти з «діти-
щем», навіть коли воно ще не 
завершене. Впала фігурка – 
чую: «Ой, що ж ти так себе 
не шкодуєш?!» І розумію – 
ідентифікація відбулася. Лю-
дина переносить свої почут-
тя, переживання на створений 
нею об’єкт. 

Потім учаться управляти 
ляльками, «ходити» ними. Спо-
стерігати за першими крока-
ми, зізнається Олена Леонідів-
на, буває дуже смішно: лялька 
спотикається, автор, намагаю-

чись зрозуміти причину, сам 
робить кілька кроків – ніби 
дивиться на себе збоку. У такі 
моменти людина усвідомлює 
свою тілесність – а поясни-
ти подібні речі на словах не-
можливо.

– По суті, уся арт-терапія 
побудована на інсайтах – ін-
туїтивних «проривах» осо-
бистості, раптових осяян-
нях, – розтлумачує Олена 
Вознесенська. – Спеціаліст не 
повинен казати, що і як ро-
бити, це має усвідомити клі-
єнт. Краще він двадцять разів 
помилиться у керуванні ляль-
кою, ніж один – у реальному 
житті. А от коли він зробить 
правильний «хід» фігуркою – 
тоді усвідомить, як «ходити» в 
житті. Коли у нього виходить 
якийсь новий рух – це додає 
людині впевненості.

ПлаСТиліН На «хреБТі»
У лялькотерапії застосову-
ється безліч різновидів ля-
льок – пальчикові, рукавичко-
ві, маріонетки, пластилінові, із 
серветок тощо. Зроблені з тка-
нини чи пластиліну напряму 
ідентифікуються з тілом: тка-
нинні – м’які й теплі, плас-
тилінові – «гнучкі», легко змі-
нюють форму. 

Та не завжди їх легко змай-
струвати. Психолог розповідає 
про один випадок із власної 
практики: працювала із чоло-
віком, що мав психосоматичні 
проблеми (тобто такі, що ви-
никають скоріше з психоло-
гічних, аніж із фізіологічних 
причин), скаржився на низь-
кий імунітет, дошкуляла гри-
жа хребта. Над своєю марі-
онеткою працював протягом 
кількох сеансів, та ніяк не 
міг пристосувати пластиліно-
ву «плоть» до «хребта» з дро-
ту: пластилін не тримався, дріт 
був викривлений. А коли по-
міняв дріт на товстіший – не 
стало і проблем із хребтом. 

Виникають і ляльки, геть не 
схожі на своїх авторів. При-
міром, юнак зробив ляльку… 
жіночої статі, та ще й удвічі 
старшу за нього самого. Коли 
психолог запитала, чому так, 
відбулося «осяяння» – ін-
сайт: «Це ж моя мама!» Піз-
ніше з’ясувалося – проблема 
хлопця була в надто тісному 
зв’язку із матір’ю: він не міг 
від неї відділитися, щоб побу-
дувати нормальні стосунки з 

дівчиною. Бо матір була для 
сина несвідомим еталоном – 
а спробуй знайти дівчину, що 
поводитиметься як 45-річна 
жінка… Завдяки «терапії ляль-
кою» юнак зміг «відійти» від 
матері на достатню відстань, 
аби в його житті з’явилася ще 
одна жінка. 

диТиНа В леВ’яЧій шКУрі
Олена Вознесенська нама-
гається працювати з цілими 
сім’ями: «Не бачу сенсу пра-
цювати з дітьми, якщо вони 
продовжують жити в тих ро-
динах, де нічого не змінило-
ся». Згадує приклад, що роз-
повіла колега, яка працювала з 
родиною – мама, тато і двоє 
дітей. Старша дівчинка 10 ро-
ків поводилася дуже агресив-
но, як хлопчисько. А молодший 
на рік братик мав таку пробле-
му, як енкопрез (нетримання 
калу). Виявилося, що проблема 
виникла через маму – енер-
гійну жінку, що ледь не бо-
жеволіла, сидячи вдома відтоді, 
як народилася старша дитина. 
Тато-бізнесмен дотримувався 
думки, що працювати дружи-
ні не потрібно, – хоча якби 
вона сказала про свої потре-
би, не надто опирався б.

– То дівчинка ніби прояв-
ляла почуття енергійної мами, 
а хлопчик створював умови 
для того, щоб їй було про що 
піклуватися, – пояснює пси-
холог. – Кожен «рятував» 
матусю, як міг. Колега запро-
понувала усім чотирьом обра-
ти для себе іграшку: дівчинка 
була чи то левом, чи ведмедем, 
мама – крокодилом, тато… 
зайчиком, а хлопчик – теж 
кимось не кривдним, котиком 
чи навіть хом’ячком. Отже, жі-
ноча половина була хижою, а 
чоловіча – «м'якою та пухнас-
тою», хижаки напускалися на 
безвинних «травоїдів». У жит-
ті все виглядало інакше, а от 
ляльки допомогли розстави-
ти все по своїх місцях. Уре-
шті було все гаразд: тато до-
зволив мамі працювати і навіть 
допоміг створити власний біз-
нес, завдяки цьому зникли ди-
тячі проблеми. 

Тож «гра» з лялькою у при-
сутності психолога може бага-
то чого виявити, а головне – 
спричинити зміни на краще у 
реальному житті.

Валентина СКалига, «Освіта України»

виготовлена фігурка перебирає риси автора і людина, 
керуючи нею, вчиться розв’язувати проблеми, а потім набуті  
вміння переносить до реального життя. ми поспілкувалися  
з арт-терапевтом оленою вознесенською, від якої почули 
неймовірні історії «про людей і ляльок»: комусь завдяки  
такій терапії удалося позбутися проблем зі здоров’ям,  
в іншого клієнта почало налагоджуватися особисте життя. 
головне – вчасно відокремитися від свого витвору.

Знайомтеся:  
лялькотерапія – метод 
психологічної допомоги,  
коли ляльок роблять власноруч,  
а потім грають ними
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Зокрема, головний астроном про-
екту SETI, призначеного для по-
шуку позаземних цивілізацій, Сет 

Шостак, виступаючи нещодавно на 
симпозіумі NASA Innovative Advanced 
Concepts (NIAC), який відбувся у Стен-
фордському університеті, заявив, що 
існує «фантастично великий відсоток» 
потенційно заселених планет. Він упев-
нений: астрономи зможуть проскану-
вати достатню кількість зіркових сис-
тем, аби їх виявити. Ця заява пролунала 
не на пустому місці. Прогноз був зро-
блений на основі даних, отриманих із 
космічного телескопа Kepler.

То що, налаштовуватися на космічну 
зустріч у 2040-му, як вважає Сет Шос
так? За його словами, кожна п’ята зір-
ка має супутника, на якому можливе 
існування розумного життя. А це озна-
чає, що у Всесвіті можуть бути мільяр-
ди схожих на Землю планет. Якщо хоча 
б на одній із них мешкають істоти, чий 
рівень інтелекту рівний нашому або пе-
ревищує його, вони неодмінно отрима-
ють радіосигнал із Землі і зможуть від-
повісти на нього. Вчений переконаний, 
що інопланетяни «терпляче і насторо-
жено слухають, чи не встановлений з 
ними контакт». Астроном також не ви-
ключає, що аналогічний сигнал із да-
лекого космосу можуть отримати і до-
слідники-земляни.

Чи СлУхаюТь?
Проект SETI (Search for Extraterrestrial 
Intelligence) виник у 1959 році і спря-
мований на пошук позаземних цивілі-
зацій. Інтенсивний пошук сигналів від 
них почався у 1960 році, коли астро-
ном Франк Дрейк першим почав скану-
вання двох подібних до Сонця зірок за 
допомогою 26-метрової антени радіоте-
лескопа West Virginia. З того моменту 
масштаби пошуків значно розширили 
і на службу мисливцям за позаземни-
ми цивілізаціями були поставлені всі 
останні досягнення в галузі електроні-
ки і цифрової обробки сигналів.

«Ми за наступні 24 роки виявимо-
ся здатними просканувати і вивчити 
сигнали мінімум від мільйона зіркових 
систем. Це величезна кількість порів-
няно з тисячами систем, що вивчені на 
сьогоднішній день, – розповідає Сет 
Шостак, – І серед цього мільйона ми 
обов’язково знайдемо дещо, адже вже 
досконально відомо, що кожна п’ята 
зірка має принаймні одну планету, на 
якій можуть виникнути та існувати 
складні форми життя. Це фантастич-
но великий відсоток, котрий дає вели-
чезну ймовірність виявлення розвину-
того життя. Все вищесказане означає, 
що лише у нашій галактиці Чумацький 
Шлях можуть існувати десятки мільяр-
дів світів, які чимось нагадують Землю. 
І нам треба продовжувати пошуки, по-
ступово розширюючи їхні діапазони, а 

не роблячи наголос лише на пошуку 
сигналів, що передають за допомогою 
електромагнітних хвиль».

Сьогодні робота з пошуку позазем-
них цивілізацій має три напрями. Пер-
шим із них є дослідження космічних тіл 
Сонячної системи у пошуках найпро-
стіших форм життя, які можуть при-
нести додаткові результати – вияв-
лення слідів присутності інопланетян. 
Другим напрямом є подібний пошук 
на поверхнях далеких екзопланет: його 
ведуть на більших дистанціях за допо-
могою телескопів Kepler, до якого у 
2018 році приєднається і James Webb 
Space Telescope. Третім напрямом є по-
шук радіо– та оптичних сигналів штуч-
ного походження за допомогою теле-
скопа відповідного типу.

«Я вважаю, що у кожного з напрямів 
є дуже хороший шанс зробити відкрит-
тя. І цей шанс має бути реалізований 
протягом наступних 20 років», – таки-
ми словами завершив свій виступ Сет 
Шостак на конференції NIAC.

а щО ПОЧУли Ми?
Тим часом проект Kepler виявив пер-
ший в історії сигнал – кандидат на 
радіосигнал позаземного походження.

Для того, щоб виявити радіовипромі-
нювання і сигнали, котрі випромінює 
обладнання гіпотетичних позаземних 
цивілізацій, непогано було б знати, де 
саме їх необхідно шукати. Адже кос-
мос – неймовірно великий, і вірогід-
ність випадково наштовхнутися на по-
заземний радіосигнал надто низька. А 
тепер, використовуючи дані, отрима-
ні за допомогою космічного телескопа 
НАСА Kepler, астрономи зосере дили 
пошук радіосигналів на зіркових сис-

темах, де є планети, придатні для ви-
никнення та існування життя на їх-
ній поверхні. І це майже одразу дало 
результати – нещодавно був виявле-
ний радіосигнал, який є найбільш під-
ходящим кандидатом на роль сигналу 
від позаземної цивілізації. Але поки що 
рано радіти і стверджувати, що ми зна-
йшли інопланетян.

Є велика вірогідність, що отрима-
ний сигнал має земне походження і є 
відлунням наших власних сигналів від 
якогось космічного тіла. «Ми лише не-
давно почали використовувати програ-
му SETI спільно з телескопом Kepler 
і одразу ж знайшли кілька кандида-
тів на сигнали позаземного походжен-
ня – сказано в прес-релізі командою 
учених-астрономів із Каліфорнійсько-
го університету в Берклі. – На жаль, 
більшість перших сигналів-кандидатів 
не є інопланетними радіопередачами, 
вони є слідами земних радіочастотних 
сигналів і перешкод». 

«Але серед більшості виявлених сиг-
налів є деякі, які, як ми вважаємо, мо-
жуть бути здійснені позаземними тех-
нологіями. Ці сигнали є дуже вузькими 
за частотою, набагато вужчими, ніж ті, 
що виробляються будь-якими відоми-
ми астрофізичними явищами. Ці сиг-
нали постійно дрейфують по частоті, 
що можна пояснити ефектом Доппле-
ра, котрий виникає через накладення 
руху передавача і приймача, власне те-
лескопа».

86 КаНдидаТіВ
Гігантський радіотелескоп Інституту 
SETI у Вірджинії у пошуках позазем-
ного життя почав «прослуховування» 
86 планет, виявлених космічним те-

лескопом Kepler. Усі планети із цьо-
го списку пройшли ретельний відбір 
і максимально схожі за розмірами й 
умовами із Землею. Основним крите-
рієм відбору була температура, яка має 
бути в діапазоні від 0 до 100 градусів 
за Цельсієм, що передбачає існування 
там води у рідкому стані. Відбір цих 
планет відбувався так. Учені-астроно-
ми з групи супроводження телескопа 
Kepler оголосили про те, що за допо-
могою телескопа було знайдено 1235 
планет, що обертаються навколо зірок, 
подібних до Сонця. З цього списку спо-
чатку було відібрано 288 планет, умо-
ви на яких могли сприяти виникненню 
на них життя. Подальші спостережен-
ня дозволили скоротити список до 86. 
Зате планети, що залишилися, є поді-
бними до Землі найбільше, близькі за 
масою до неї і розташовані у комфорт-
ній температурній зоні.

До цього Інститут SETI протягом ба-
гатьох десятиліть слухав зоряне небо, 
сподіваючись розшукати сигнали поза-
земних цивілізацій. Але за браком бю-
джету частина досліджень була згор-
нута, був закритий телескоп Allen 
Telescope Array, що складався із 42 та-
рілок. А в програмі вивчення 86 пла-
нет буде задіяний найпотужніший із 
тих, що є у розпорядженні Інституту 
SETI, інструментів – телескоп Robert 
C. Byrd Green Bank Telescope. За його 
допомогою вчені збиратимуть дані про 
планети протягом 24 годин на добу.

Цей телескоп такий потужний, що 
«продивляється» діапазон частот, які 
у 300 разів перевищують діапазо-
ни інших телескопів, зокрема SETI в 
Arecibo. Він за один день може отри-
мати стільки даних, скільки зберуть те-
лескопи Arecibo і Kepler за рік спо-
стережень!

«У нас ще ніколи не було в руках 
такого ретельно відпрацьованого спис-
ку об’єктів пошуку», – говорить уче-
ний-астрофізик Ден Вертімер, дирек-
тор проекту SETI в Arecibo.

А ще є проект SETI@home, основа-
ний на так званих розподілених об-
численнях. Для цього на комп’ютери 
звичайних користувачів, під’єднаних 
до інтернету, встановлюється спеці-
альна програма, яка в моменти про-
стою комп’ютера займається оброб-
кою даних, що завантажуються з 
сервера програми SETI@home. Опра-
цьовані дані також передаються на 
цей сервер. Кожен, хто хоче допомог-
ти науці, може приєднатися до цієї 
програми.

Тим часом Сет Шостак не виключає, 
що у майбутньому є шанс зустріти не 
біологічне життя, а, наприклад, цивілі-
зацію роботів. Бо цілком можливо, що 
біологічне життя на якій-небудь пла-
неті загинуло або трансформувалося і 
на зміну прийшов штучний інтелект.

У цілому Сет Шостак закликав на-
уковий світ і простих людей чекати в 
майбутньому на зустріч не з якоюсь су-
перцивілізацією, яку ми звикли уявля-
ти за науковою фантастикою, а з ко-
лонією мікробів або групою не дуже 
розвинених істот.

В Україні теж спостерігають сліди 
«діяльності» інопланетян. Улітку ми-
нулого року жителі Львівської облас-
ті вранці виявили на полях дивні кола, 
котрі викликали паніку в місцевого на-
селення. Воно вважає, що це сліди іно-
планетян.

Ольга КОВалеНКО, «Освіта України»

цивіліЗаціЇ роБотів чи колонії мікробів?
чому ми такі вперті у пошуках братів по розуму, чому 
так прагнемо пересвідчитися, що не одні у всесвіті?

Здавалося б: нам поки що проблем 
і на власній планеті вистачає, людство 
й досі не виросло з «коротких штанців». 
та, мабуть, прагнення іншої цивілізації 
все ж таки дають надію. надію, 
що ми не такі вже й зіпсовані й варті 
того, щоб мати побратимів у всесвіті. 
тому пошуком позаземних цивілізацій 
сьогодні займаються не поодинокі 
ентузіасти, а цілі інститути і колективи 
серйозних учених у різних регіонах 
планети. і у цій справі останнім часом 
намітилися навіть деякі зрушення.

цілкОМ МОжлиВО, 
щО БіОлОгіЧНе жиТТя 
На яКій-НеБУдь 
ПлаНеТі ЗагиНУлО 
аБО ТраНСФОрМУВалОСя 
і На ЗМіНУ ПрийШОВ 
ШтУчНий іНтелект
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Забуті

З МаМиНих ПіСеНь

Народився Михайло Кравчук 27 ве-
ресня 1892 року в селі Човниці Ківер-
цівського повіту на Волині у родині 
землеміра. Батько, хоча й був сином 
сільського шевця, зумів-таки закінчи-
ти Петровсько-Розумовську академію. 
Не менш цікавою людиною була мати 
Михайла – надзвичайно освічена жін-
ка, яка володіла кількома іноземними 
мовами, добре знала світову історію, 
літературу, гарно грала на фортепіано, 
дітей виховувала і навчала змалечку 
сама. Знала героїчну історію Волин-
ського краю, його легенди, пісні, й 
у хаті завжди було гамірно і весело. 
Така родинна атмосфера не могла не 
вплинути на формування моральних і 
патріотичних якостей хлопчика, а по-
тім і юнака.

Звідки, з яких генетичних гли-
бин виринув його математичний та-
лант – одному Богові відомо. Може, 
батько? Все-таки – землемір, рахува-
ти повинен був уміти… У 1901 році 
вся родина переїжджає до Луцька, де 
хлопець пішов до гімназії, що й ви-
значило його подальшу долю. Взага-
лі на початку ХХ століття Луцьк був 
культурним центром Західної Волині. 
Лише Товариство «Просвіта» мало тут 
134 філії, діяло Товариство імені Пе-
тра Могили, було де, а головне – з 
ким зустрітися, аби відчути атмосфе-
ру великого освітянського осередку, 
де учасники набиралися патріотично-
го духу й завзяття.

Тож поїздка Михайла Кравчука і 
його вступ на математичне відділення 
фізико-математичного факультету Ки-
ївського університету імені Св. Воло-
димира нікого не здивували. Так само 
не здивувала і звістка про те, що його 
як студента було звільнено від спла-
ти за навчання, та ще й призначено 
стипендію розміром у 50 карбованців, 
оскільки всі іспити Михайло складав 
на «весьма удовлетворительно» (ціл-
ком задовільно) – тобто «відмінно». 

Уже тут, у Києві, далися взнаки ма-
теринські «уроки патріотичного ви-
ховання». Студент Кравчук проявив 
себе прихильником ідеї національно-
го відродження та створення україн-
ської держави й розвитку її традицій-
ної культури. У ті роки в Києві йому 
було де проявити себе у громадсько-
му житті, знаходити своїх однодумців. 
Діяв Український клуб (на вул. Во-
лодимирській, 42), у Народному домі 
на Лук’янівці український театр під 
керівництвом Михайла Старицько
го ставив вистави. Сам Михайло від-
відував ще й засідання студентсько-
го об’єднання «Українська громада», 
де обговорювалися досить серйозні 
програмні завдання щодо відроджен-
ня української нації. 

Юнак із захопленням опановував ма-
тематику, фізику, астрономію. Михай-
ло долучився до роботи наукових семі-
нарів, цікавився проблемами філософії 
і природознавства. Підсумком стало те, 
що 1914 року він закінчує університет з 
дипломом І ступеня, і вже вирішується 
його подальша доля як професорсько-
го стипендіата, котрого готують до на-
укової та викладацької діяльності. По-
переду були і перспектива, і слава, й 
улюблена робота. 

Але настав 1915 рік. Тривала Перша 
світова війна, виникла загроза окупа-
ції Києва німецькими військами, уні-
верситет було практично розформова-

но, його медичні клініки перетворені 
на військові шпиталі, цінне лаборатор-
не обладнання вивезене до Саратова, 
вглиб імперії. Багато хто зі студентів 
вирушив на фронт. 

НищіВНа іМПерСьКа СлаВа
І все-таки у буремному 1917 році він – 
уже приват-доцент, зайнятий «25 го-
дин» на добу: викладач математики 
у київських гімназіях, в Українсько-
му народному університеті, водночас 
стає членом Українського науково-
го товариства у Києві. Кравчука за-
прошують працювати до новостворе-
ної УАН (Української академії наук), 
він докладає зусиль до роботи комісії 
з математичної термінології при інсти-
туті Української наукової мови, пере-
кладає українською відомий підручник 
з геометрії Кисельова. І зрештою, ра-
зом із академіком Федором Калино
вичем укладає тритомник Українсько-
го математичного словника. 

Його бурхлива діяльність і досі впли-
ває на сучасну науку і техніку. Врешті-
решт, саме він знайшов, привітив і 
виховав учнів, імена яких і дотепер 
викликають повагу і захоплення. 

І все одно війна… Цього разу – Гро-
мадянська, справжня. І від неї треба 
було якось ховатися, аби не вмерти з 
голоду. Тож у 1919–1921 роках Ми
хайло Кравчук працює у селі Саварці 

на Київщині – викладачем, директо-
ром школи. Але і тут, будучи простим 
учителем, зумів розгледіти і вивести 
«в люди» такого велетня ракетної і 
авіаційної техніки, як Архип Люлька. 
Кравчук щось таке побачив у деся-
тирічному хлопчакові, приділив йому 
максимум уваги, розвинув математич-
ний талант. Що вийшло? А вийшов 
творець авіаційних реактивних двигу-
нів, автор конструкції першого в світі 
двоконтурного турбореактивного дви-
гуна, конструктор літаків з надзву-
ковою швидкістю, академік Академії 
наук СРСР. І згадував Архип Михайло-
вич свого першого вчителя математи-

ки з теплотою і повагою завжди, навіть 
коли сталінський режим намагався ви-
креслити ім’я Кравчука звідусіль. 

Можна згадати ще одну деталь – 
і цікаву, і трагічну. В Київському уні-
верситеті Михайло Пилипович читав 
лекції з математики майбутньому ге-
неральному конструкторові космічних 
кораблів Сергію Корольову. І доля ще 
раз звела їх – у сталінському табо-
рі на Колимі. У Корольова потім усе 
склалося майже добре… Не забути б 
іще про одного конструктора косміч-
ної техніки – Володимира Челомея: 
він теж свого часу був учнем Кравчука!

Без участі Михайла Кравчука не від-
булося у 20-ті роки ХХ століття практич-
но жодного явища у математичній на-
уці. Фактично до всього, що було тоді 
створено у математичній науці Украї-
ни, він мав відношення. 1924 року на-
уковець блискуче захистив першу в 
історії України докторську дисертацію 
«Про квадратичні форми та лінійні пе-
ретворення». Успіх цієї роботи одразу 
отримав міжнародне визнання, витяги з 
неї були зачитані на Міжнародному ма-
тематичному конгресі у Торонто. Його 
запрошує до наукової праці Асоціація 
американських математиків. Михайло-
ві виповнилося 33 роки…

А в червні 1929-го Михайла Кравчу
ка одностайно обрано дійсним членом 
Всеукраїнської академії наук (ВУАН) і 

затверджено вченим секретарем Пре-
зидії Академії. Цього ж року виходить 
друком його знаменита монографія 
«Алгебраїчні студії над аналітичними 
функціями». Далі можна перерахува-
ти його успіхи за наступні вісім років 
діяльності спеціально для вчителів ма-
тематики, студентів і фахівців. Вони 
зможуть оцінити значення досягнень 
Кравчука: «Застосування способу мо-
ментів до розв’язання лінійних дифе-
ренційних рівнянь», «Вища математи-
ка», «Елементи теорії детермінантів», 
«Вибрані питання з основ аналізу не-
скінченно малих», низка глибоких ре-
зультатів із теорії функції дійсної та 
комплексної змінних, тео рії диферен-
ційних та інтегральних рівнянь, тео-
рії ймовірностей і математичної ста-
тистики… 

Результати робіт друкуються у на-
укових виданнях Німеччини, Франції, 
Італії та інших країн Європи та світу. 
У вересні 1928 року Михайло Кравчук 
бере участь у Міжнародному конгресі 
математиків, із ним знайомиться світ. 
Науковець читав десятки лекцій, але 
на них, окрім математиків, збігалися 
ще й філологи – милувалися якістю 
і красою української мови, якою він 
володів…

УКраЇНеЦь – ОТже, ВиНеН!
Але він володів, як і його мати, 
не лише українською. Мав наукові 
зв’язки і знайомства з усім світом, 
листувався з десятками вчених, був 
членом європейських академій… У 
нього був успіх, а це не могло зійти 
з рук, тим більше – українцю. У 1929 
році почалися репресії проти україн-
ської інтелігенції, роки Розстріляного 
Відродження. Тоді ж відбулися пер-
ші арешти, і Михайла Кравчука на-
магалися притягти як обвинувача у 
справі про міфічну «контрреволюцій-
ну українську буржуазно-націоналіс-
тичну підпільну організацію» «Спілка 
визволення України». Він відмовив-
ся. І тим самим відкрив собі дорогу 
до могили.

Бо його таки дістали – 1937 року, 
того самого, сумнозвісного… Йому 
«припаяли» все, що було «положено»: 
«буржуазний націоналізм», «шпигун-
ство» (це було легко – він і по сві-
ту їздив, і листувався з багатьма іно-
земними вченими, академіками). Ну, а 
головне, мабуть: «знав багато інозем-
них мов». А це було злочином. То був 
край кар’єрі. І, як виявилося, життю. І 
Граве, отой самий академік Граве, всі 
звинувачення підтвердив…

Його катували в НКВС. Він би, 
може, й витримав. Але пожалів ро-
дину, здався, підписав наклеп на са-
мого себе. Його реабілітували, але що 
з того? Три роки нелюдської праці 
на промерзлій колимській землі ви-
снажили чоловіка, змученого допита-
ми, і він там і поліг – поряд із де-
сятками тисяч таких, як він, хіба що 
менш відомих…

Його ім’я намагалися викреслити – 
з історії науки, підручників, пам’яті 
людської і наукової. Не вдалося. 

Лицар математики – живий.

Ольга КОВалеНКО, «Освіта України»

учений 
З ликом 
христа
син неба, 
поет німого числа, 
лицар математики, 
вчений з ликом христа, 
творець музики чисел, 
титан математичної 
думки, корифей математики, справжній українець – 
михайло кравчук

З ликом 

усе назване у підзаголовку – 
лише частина епітетів, якими 
михайла кравчука нагороджували 
науковці з різних країн, журналісти 
і за життя, і після трагічної загибелі. 
але, між тим, доля великого 
вченого зі світовим іменем 
характерна для багатьох тисяч 
найталановитіших українців, які волею 
долі опинилися в історичних 
обставинах, коли у державі, де вони 
жили і працювали, не цінувалися 
ні розум, ні талант, ні навіть 
неймовірні заслуги перед тією самою 
державою. історія науки не знає 
болючішого феномена, ніж 
український математик михайло 
кравчук.

НаУКОВеЦь ЧиТаВ деСяТКи леКЦій, 
але На Них, ОКріМ МаТеМаТиКіВ, 
ЗБігалиСя ще й ФілОлОги – МилУВалися 
якістю і красОю УкраїНськОї 
МОВи, якОю ВіН ВОлОдіВ…
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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!

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

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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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
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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, 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?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?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

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

   Дорогі жінки! 
Від усього серця вітаємо вас 

зі святом жіночності, краси та ніжності – 
Днем 8 Березня! Це свято символізує початок 
весни – оновлення, розквіту і буяння яскравих 
барв. Тож недаремно жіночий день святкують 

саме у цей період, коли міцною є віра 
у відродження краси у світі. Любі жінки, це ви 
прикрашаєте собою кожну весну. Спасибі вам 

за невичерпну енергію та оптимізм, за бездоганний 
професіоналізм і високу майстерність. Ваша любов, 

краса і доброта зігрівають наші серця, завдяки 
вам цей світ стає кращим. Нехай у вашому домі 

завжди лунають веселий сміх і теплі слова. 
Бажаємо, щоб усі ваші найсміливіші плани 

реалізувалися, а заповітні мрії – здійснилися!
            Редакція газети «Освіта України»


