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ШКІЛЬНІ ТА КЛАСНІ ФОНДИ: 
ВИМУШЕНА БЛАГОДІЙНІСТЬ?

ЄВГЕН ГОЛОВАХА: 
РАДЯНСЬКЕ МИНУЛЕ ХОЧЕ ВЗЯТИ РЕВАНШ

«НАУКА – ЦЕ ЯК МАГІЯ, 
ТІЛЬКИ З ЕЛЕКТРИКОЮ»

Цифри – вперта річ. А соціологічні дані – ще й 
дуже серйозна. Про величезну кризу довіри народу 
можновладців попереджали соціологи вже давно, та 
все закінчилося всім відомими подіями. Про настрої 
людей, про те, чи ми – таки європейці, й чому 
Україна не хоче назад до СРСР, «Освіта України» 
поспілкувалася з доктором філософських наук, 
заступником директора Інституту соціології НАНУ

Енергетична незалежність – тема надто важлива 
для України, тому робота вчених у цьому напрямі 
є питанням стратегічним. Олена Рубаненко – 
кандидат технічних наук, єдина жінка у складі 
дослідницької групи, що працює над скороченням 
втрат при транспортуванні електрики. 
Про її наукові відкриття і їхню вагомість 
для української економіки – на стор.

«Побори», «пожертви», «платня за якісну освіту». 
Батьки учнів по-різному ставляться до внесків 
до різноманітних фондів (шкільних, класних 
тощо). На що витрачають ці гроші, як оцінюються 
ефективність витрат і прозорість фінансової діяльності 
таких кас? Саме цьому питанню було присвячено 
спеціальне дослідження Європейської дослідницької 
асоціації за підтримки фонду «Відродження»
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кримСька веСНа

директор українського центру 
оцінювання якості освіти

ірина зайцева:
я хочу запевнити всіх, що ми 
працюємо у звичному режимі. 
зокрема – у Сімферопольському 
регіональному центрі оцінювання 
якості освіти, який реєструє 
абітурієнтів – майбутніх 
учасників зно з автономної 
республіки крим, міста 
Севастополя і Херсонської 
області. тут навіть досягли 
прогнозованої кількості 
зареєстрованих абітурієнтів

хто і як намагається змінити систему освіти у криму, 
чому в севастопольських школах передчасно оголосили канікули, 
чи відбудеться зНо-2014 в автономії, як російським калачом 
заманюють кримських абітурієнтів і чому солодкими бувають 
лише обіцянки – у спеціальному дослідженні «освіти україни»
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2 «Освіта України»ГОЛОВНе
ЗА ТижДЕнь

Міністерство освіти і науки Украї-
ни відкликало лист від 5 вересня 

2013 року №1/9-607 «Про використан-
ня навчальної літератури», яким забо-
ронялося використання в навчальному 

процесі підручників і посібників для 
учнів 1–2 і 5 класів, що були видані 
до 2012 року. 

При цьому в листі звертається ува-
га на те, що у навчально-виховному 
процесі може використовуватися на-
вчальна література, яка має відповідний 
гриф МОН або схвалення для вико-
ристання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах. Міністерство закликає 
обласні органи управління освітою до-
нести цю інформацію до відома ке-
рівників навчальних закладів, учителів, 
батьків, учнів.

У березні–квітні відбудеться IV 
етап Усеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів. Від-
повідний наказ міністерство видало 
12 березня і розмістило на своєму 
офіційному веб-сайті. Так, більшість 
олімпіад стартує вже 23-го березня. 
Наказом також визначено перелік за-
кладів і установ, де проводитимуться 
змагання. Окрім того, призначено ко-
ординаторів та експертів-консультан-
тів IV етапу Всеукраїнських олімпіад; 
утворено оргкомітети та журі. Зазна-
чимо, що попередній наказ МОН про 
проведення олімпіад від 20.02.2014 р. 
втратив чинність. 

Попри складну політичну ситуацію Міністерство освіти і науки гарантує, що 
кримські абітурієнти матимуть змогу в 2014 році пройти зовнішнє незалеж-

не оцінювання і на цій підставі вступати до вищих навчальних закладів Укра-
їни. Про це йдеться в заяві МОН. 

У разі виникнення будь-яких інших проблем усі вчителі, учні, викладачі та 
студенти можуть звертатися на спеціально створену «гарячу лінію» міністер-
ства – за тел.: (044) 481-32-11. 

– Конкретний механізм проведення ЗНО в Криму залежатиме від ситуації 
на момент складання тестів, але наразі є плани дій для різних варіантів роз-
витку подій, – прокоментувала ситуацію в мережі Фейбук перший заступник 
міністра освіти і науки Інна Совсун.

Докладніше про події у Криму – на стор. 6, 8–9. 

Уже третій тиждень у Міністерстві 
освіти і науки триває незалежний 

аудит. Експерти вивчають документи, 
що залишилися від попереднього ке-
рівництва, з метою виявлення можли-

вих порушень. Про це минулого тижня 
розповіла перший заступник міністра 
освіти і науки Інна Совсун на брифін-
гу в КМУ. Також вона повідомила, що 
один із пріоритетів МОН – забезпе-
чення прозорої бухгалтерії, онлайн-пу-
блікації видатків центрального апарату 
відомства. Такий проект запрацює вже 
за кілька тижнів. 

«Це буде важливий крок із точки 
зору публічності й прозорості, який 
оцінять громадяни, – наголошує Інна 
Романівна. – Сподіваємося, й інші уря-
довці запровадять таку практику».

Проект Закону України «Про вищу 
освіту» авторства групи Михайла 

Згуровського №1187-2 вже наступно-
го пленарного тижня буде розглядати-
ся у сесійній залі парламенту. Про це 
повідомив міністр освіти і науки Сер-
гій Квіт під час брифінгу в Кабміні. 

Він зазначив, що прийняття цього 
закону має змінити всі правила гри 
у вищій освіті і відкрити шлях до 
підвищення конкурентоздатності на-
ших ВНЗ.

Перший заступник міністра Інна 
Сов сун сподівається, що в першому чи-
танні цей законопроект ухвалять про-
тягом одного–двох тижнів, а до кінця 
травня – у цілому. Тоді й матимемо 
нову законодавчу рамку щодо функ-
ціонування вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України розмісти-
ло на офіційному веб-сайті для громадського 

обговорення Програму розвитку дітей від пре-
натального періоду до трьох років «Оберіг». Ав-
торський колектив, розуміючи всю складність 
створення програми, яка б відповідала всім ви-
могам сучасності, із вдячністю сприймає всі за-
уваження і пропозиції та обов’язково врахує їх під час доопрацювання, редагу-
вання та видання документа. Зауваження та пропозиції просять надсилати на 
електронну адресу: programa2014@ukr.net. 

За матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового порталу

навЧаЛьна Література

заБорону зНято

уЧнівсьКі оЛімпіади

СтартуЄмо 
цього тижня

Зно-2014

за Будь-якої «погоди»

проЗорість

незалежний аудит

пЛенарний тиЖдень

актуаЛьНий закон

громадсьКе оБговорення

програМа дЛя маЛят

завдання ноМер один – відновити довірУ 
гроМадСькоСті до МініСтерСтва оСвіти і наУки. хОЧУ 
НАГОлОСИТИ, щО В МОН пРАцЮє дУжЕ БАГАТО ЧЕСНИх, 
пРОФЕСІйНИх І пОРядНИх лЮдЕй. плАНУєМО пРОВЕСТИ 
І лЮСТРАцІЮ – МИ ЗАлИШАєМО цЕ В ФОКУСІ

міністр освіти і науки україни Сергій квіт, 
брифінг у кабінеті Міністрів україни, 13 березня 2014 року
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харківська обласна рада молодих учених пропонує спростити процедури 
оформлення дисертацій, підготовки до захисту та оформлення документів 

після захисту, зменшити матеріальні й організаційні труднощі здобувачів, а та-
кож підвищити мотивацію молоді до наукової діяльності.

З відповідними пропозиціями молодь звернулася до голови Державного агент-
ства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка. 

Крім того, рада вважає за доцільне створити програмне забезпечення для 
підтримки роботи спеціалізованих учених рад, яке збирало б усю необхідну ін-
формацію про здобувачів, дисертації, керівників, опонентів, захисти тощо. Це 
дозволило б в автоматизованому режимі генерувати більшість необхідних до-
кументів: витяги з протоколів, рішення, облікові картки, звіти тощо.

Також молоді вчені підготували низку пропозицій щодо вдосконалення За-
конів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
та інших нормативно-правових актів. 

гЛас народу

ПроПозиції МолодиХ учениХ

Минулого тижня у міністерстві відно-
вилася звітна кампанія вищих на-

вчальних закладів і установ щодо ре-
зультатів наукової та науково-технічної 
діяльності у 2013 році. Проректори з 
наукової роботи доповідали про ре-
зультати виконання фундаментальних 
та прикладних наукових досліджень і 
розробок, ефективність використання 
бюджетних коштів. 

Незначний обсяг державного фінан-
сування не завадив деяким універси-
тетам досягнути не лише вагомих на-
укових показників, а й застосувати їх 
на практиці.

Директор Департаменту наукової ді-
яльності та ліцензування МОН Олек-
сандр Якименко акцентував увагу на 
необхідності більш тісної міжнарод-

ної співпраці, зокрема, участі у між-
народних проектах, програмах захисту 
прав інтелектуальної власності, забез-
печення неперервності етапів виконан-
ня фундаментальних та прикладних на-
уково-дослідних робіт.

Звітна Кампанія

ефективНіСть розроБок
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

Чернігівщина 

ВіршоВаний рекорд

Кіровоградщина 

Нове життя позашкільного центру

Луганщина 

Хай кВітне «СоНяшНик»

ХарКівщина 

Внз – за еНергоефективНіСть

Житомирщина 

де готують кращиХ педагогіВ-організаторіВ?

дніпропетровщина 

Білет до країНи фаНтазії

Херсонщина

Студенти – захиСНикам
Молодь Херсонщини підтримала військовослужбовців Чаплинського блок посту. 

Для солдат хлопці й дівчата з Бериславських педагогічного коледжу і ме-
дичного училища організували міні-концерт. Привезли й гостинці – продукти 
харчування і теплі речі. Поїздку організував Департамент освіти і науки, моло-
ді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. 

Військові розповіли, що нині ситуація є повністю контрольованою, але попе-
реджають про необхідність роз’яснювальної роботи серед населення, зокрема – 
щодо обережного поводження з підозрілими предметами. Як розповів Андрій 
Яценко, директор Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
ХОДА, у багатьох школах регі-
ону будуть проведені спеціальні 
заняття з питань безпеки життє-
діяльності. 

Українські військовослужбовці 
щиро подякували студентам за те-
плу підтримку і висловили споді-
вання, що зустрінуться найближ-
чим часом у мирній обстановці. 

гра, що єднає

Майже півтори тисячі учнів, студен-
тів і викладачів одночасно декла-

мували твір Тараса Шевченка «Реве 
та стогне Дніпр широкий» у Чернігові. 
Ця подія – один із заходів з нагоди 
200-річного ювілею Великого Кобзаря, 
що відбувалися у Чернігівському наці-
ональному педагогічному університеті 
імені Тараса Шевченка. Але саме вона 
викликала інтерес у представників На-
ціонального реєстру рекордів України, 
які зафіксували рекорд із наймасові-
шого одночасного читання віршовано-
го твору. Презентували і 47-метровий 
рушник, на якому зображено визначні 
події та процеси українського суспіль-

ства останніх двохсот років. Учасники 
святкування також відвідали вистав-
ку «Тарасові горизонти», основою якої 
були репродукції кращих картин Тара-
са Шевченка і тематичні художньо-де-
коративні роботи викладачів і студен-
тів університету.

У Кіровограді відбулося урочисте 
відкриття відреставрованого кор-

пусу Центру позашкільного вихован-
ня «Контакт» гімназії імені Тараса 
Шевченка. Капітальна реконструк-
ція двоповерхового корпусу тривала 
два роки. Фінансувалася вона з дер-
жавного й міського бюджетів. Нині 
на першому поверсі старовинного 
будинку розміщено класи для гурт-
кової роботи, зал для занять хорео-
графією, пульт керування обігрівом 
будівлі, приміщення музею гімназії, 
музей розвитку освіти Кіровограда. 
На другому – простора актова зала, 
кабінети адміністрації і практичного 

психолога навчального закладу, кабі-
нет шевченкознавства.

На урочистій лінійці з нагоди від-
криття відреставрованого корпусу 
побували не тільки учні та педаго-
ги гімназії, а й шановані гості, серед 
яких – нащадок сестри Тараса Шев-
ченка Катерини – Яніна Шкода. 

Учні Новоайдарського обласного на-
вчально-реабілітаційного центру взя-

ли участь у Всеукраїнській українознав-
чій грі «Соняшник». Другий рік поспіль 
діти із задоволенням відповідають на 
запитання змагання. А для цього тре-

ба мати гарні знання не лише з укра-
їнської мови та літератури, а й з історії 
та народознавства. Найбільший інтерес 
в учасників викликають завдання-ребу-
си. Для їх розв’язування замало тіль-
ки мати знання – треба логічно мис-
лити і бути винахідливим. До гри діти 
готувалися заздалегідь: відвідували бі-
бліотеку і краєзнавчий музей, читали 
довідники й енциклопедії, шукали ін-
формацію в Усесвітній мережі. Пере-
вірено, що такий ґрунтовний підхід до 
підготовки дає свої результати: торік дві 
одинадцятикласниці навчально-реабілі-
таційного центру здобули дипломи І сту-
пеня не лише на регіональному, а й на 
всеукраїнському рівні змагання.

У Кривому Розі відбувся конкурс 
учнів-ігротехніків «Гра єднає нас». 

У ньому змагалися підлітки, які ма-
ють досвід організації ігрового дозвіл-
ля, проведення дитячих свят, різно-
манітних ігрових програм і розваг, 

зокрема – у пришкільних дитячих 
таборах. Згідно з умовами конкур-
су, учасники представили розробку 
ігрової програми для учнів 1–4 або 
5–6 класів і окремий фрагмент, що 
обов’язково складався з таких елемен-
тів: знайомство з учасниками, гра із 
залом і командна гра. Перемогу здо-
була команда «Фіксики» криворізької 
гімназії №95. Призерами стали коман-
ди «Перлина» загальноосвітньої шко-
ли №99 і «Лігво вовка» школи №51 
(ІІ та ІІІ місця відповідно). За підсум-
ками змагань переможців нагородили 
грамотами Управління освіти і науки 
Криворізької міської ради.

Фахівці Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» розро-

били комплексну програму з підвищення енер-
гоефективності інфраструктури закладу. Харків-
ська політехніка – перший університет України, 
який володіє повним циклом процесів забезпечен-

ня енергоефективності й енергетичної автономії, розповів ректор ВНЗ Леонід 
Товажнянський. Це стало можливим завдяки співпраці науковців закладу і за-
рубіжних зацікавлених установ. Так, завдяки участі Європейського інвестиційно-
го банку спеціалісти НТУ «ХПІ» розробили комплексну інноваційну програму з 
підвищення енергоефективності інфраструктури університету. Вона складається 
з окремих проектів, що можуть значно скоротити витрати на закупівлю енер-
гоносіїв і суттєво покращити енергоефективність використання площ навчаль-
них корпусів, гуртожитків, адміністративних будівель тощо. Програма пройшла 
експертну оцінку й була рекомендована до впровадження фахівцями Європей-
ського інвестиційного банку – організації, яка сприяє постійному і збалансо-
ваному розвиткові спільного ринку в інтересах європейських громад.

Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка вибо-
роли перше командне місце у ІII Міжнародному конкурсі-семінарі студент-

ських педагогічних загонів, що проводився у МДЦ «Артек». Цього року учас-
никами змагань стали 184 вожатих – сто артеківських педагогів-організаторів 
і 84 студенти з 9 вищих навчальних закладів і коледжів України та Російської 
Федерації. Чотири дні конкурсної програми та семінарських занять були напо-
внені творчим спілкуванням, пошуком нових рішень, форм і секретів роботи із 

сучасними дітьми. Вожаті представили свої ко-
манди у творчих «візитках загонів», на педаго-
гічних майстернях і тренінгах із практичної пси-
хології. Студенти Житомирського університету 
Катерина Хоменко, Ярослава Голяченко, Іван 
Карплюк, Андрій Юрченко, Олександр Бінчук 
під керівництвом доцента кафедри дошкільної 
освіти та педагогічних інновацій Тетяни Гужа-
нової вибороли перше командне місце серед 
14 колективів-учасників, а також 12 дипломів 
у різних номінаціях.

530 авторів із 66 загальноосвітніх і 
22 позашкільних навчальних за-

кладів Дніпропетровська взяли участь 
у міській виставці-конкурсі творчості 
«Країна Фантазія» на тему «Кольорові 
мандри: чарівний світ оранжу». Роботи 
представили у Центрі дитячої творчості 
«Дивосвіт», де відбулося і нагороджен-
ня найкращих. Найбільш популярними 
цьогоріч стали традиційні українські народні техніки: бісероплетіння, петри-
ківський розпис, витинанка, вироби з глини, в’язання, вишивка хрестиком і 
бісером, тістопластика. Багато робіт у техніці декоративного розпису, папе-
ропластики, аплікації, килимарства, в’язання й сучасної іграшки. Здивували 
незвичні вироби, зокрема, об’ємні витинанки, оригінальні колажі, виконані 
з допомогою комп’ютерної графіки, а також – вироби з полімерної глини. 
Фіналістами стали 162 дитини, а першим місцем у різних номінаціях змо-
гли похвалитися 54 учасники. Всіх нагородили грамотами Управління освіти 
і науки виконавчого комітету Криворізької міської ради.



4 «Освіта України»
пОЛіТикА

ОсВітНя

У  МОН обіцяють, що робота ві-
домства стане прозорою, а дум-
ку громадськості щодо будь-

яких дій обов’язково буде враховано. 
Отже, до середини червня міністер-
ство вирішило поступово здійснюва-
ти такі кроки. 

Підвищення еФективноСті, 
ПрозороСті й ПУблічноСті 
У роботі МініСтерСтва
1.  Запровадження прозорої бухгалтерії 

та публікації бюджету МОН on-line.
2.  Проведення спеціального фінансо-

вого аудиту.
3.  Мінімізація державних витрат на за-

безпечення діяльності міністра, за-
ступників міністра та керівників 
структурних підрозділів міністер-
ства й підпорядкованих йому ін-
ституцій.

4.  Запровадження електронного доку-
ментообігу на рівні МОН, а в пер-
спективі – електронного врядуван-
ня в усій освітній системі.

5.  Розслідування корупційних схем, що 
діяли у Міністерстві освіти і науки.

6.  Впровадження механізмів залучення 
громадськості до прийняття важли-
вих рішень: on-line платформа для 
збору пропозицій і громадського 
обговорення, проведення фахових 
досліджень про стан справ у галу-
зі. Реформування Громадської ради 
при МОН.

децентралізація УПравління 
в оСвіті й забезПечення Прав 
УчаСників навчального ПроцеСУ
7.  Скасування бюрократичних наказів 

МОН, позбавлених управлінського 
змісту. Зменшення обсягів звітнос-
ті керівників навчальних закладів, 
викладачів і вчителів.

8.  Дебюрократизація звітності навчаль-
них закладів.

9.  Позбавлення Державної інспекції 
навчальних закладів репресивних 
функцій і перенесення ваги в бік 
надання нею допомоги навчальним 
закладам.

10.  Встановлення мораторію на пере-
вірку й інспектування навчальних 
закладів до завершення навчально-
го року, за винятком планових фі-
нансових ревізій і випадків звер-
нень студентів, викладачів або 
батьків учнів.

11.  Передача функції надання грифів 
навчальній літературі вченим радам 
ВНЗ, а підручників у сфері загаль-
ної середньої освіти – спеціальній 
незалежній інституції.

12.  Забезпечення викладання держав-
ною мовою, а також мовами на-
ціональних меншин. Підтримка 
використання англійської мови у 
навчальному процесі й наукових 
дослідженнях.

13.  Усебічне сприяння і підтримка роз-
витку студентського самоврядуван-
ня й учнівського врядування.

УчаСть У законотворчоСті

14.  Прийняття нового Закону «Про 
вищу освіту», розробленого групою 
під керівництвом Михайла Згуров-
ського.

15.  Активна співпраця з Комітетом з 
питань науки та освіти Верховної 
Ради України стосовно розробки 
Закону «Про освіту».

16.  Участь у робочій групі при Комі-
теті з питань науки і освіти ВРУ 
щодо нової моделі управління на-
уковою сферою.

Середня оСвіта
17.  Внесення у разі потреби доціль-

них змін до Державних стандартів 
освіти, навчальних планів, програм 
тощо на підставі пропозицій екс-
пертного середовища та педагогіч-
ної громадськості.

18.  Винесення на додаткове громад-
ське обговорення важливих доку-
ментів, прийнятих без належного 
врахування зауважень і пропозицій 
експертного середовища та педа-
гогічної громадськості: Концепція 
профільного навчання, Концепція 
літературної освіти тощо.

19.  Забезпечення проведення всеукра-
їнських учнівських олімпіад, Усе-
українського конкурсу «Вчитель 
року» й участь у міжнародних олім-
піадах і конкурсах.

20.  Організоване завершення на-
вчального року, проведення дер-
жавної підсумкової атестації у 
школах на засадах права вибору 

її форм безпосередньо навчальни-
ми закладами.

21.  Усунення необґрунтованих заборон 
щодо використання в навчальному 
процесі навчально-методичної літе-
ратури, виданої до 2012 року, що 
придатна для використання в на-
вчальних закладах і шкільних біб-
ліотеках.

22.  Упровадження прозорого, позбав-
леного корупційної складової ме-
ханізму конкурсного відбору та ви-
друку навчальної літератури.

вища оСвіта
23.  Спрощення процедур ліцензування 

й акредитації ВНЗ.
24.  Відділення Всеукраїнської атеста-

ційної комісії від Міністерства осві-
ти і науки України та забезпечен-
ня прозорості в її роботі.

25.  Забезпечення прозорості вступ-
ної кампанії та повне дотриман-
ня прав абітурієнтів. Підвищен-
ня ролі зовнішнього незалежного 
оцінювання.

26.  Відновлення активної співпраці з 
міжнародними партнерами у сфері 
освітніх програм. Створення бази 
міжнародних навчальних програм 
для ВНЗ і студентів.

P.S. «Освіта України» впродовж най-
ближчих трьох місяців уважно стежи-
тиме за виконанням плану, а також 
оперативно інформуватиме читачів про 
конкретні кроки щодо його реалізації. 

За матеріалами прес-служби МОН

пЛан дій

завдаННя на 100 дніВ
минулого тижня моН представило план дій 
на найближчий час і закликало студентів, 
освітян та експертів долучатися до конкретних 
кроків його реалізації.

27 лютого Сергій квіт розпочав роботу 
на посаді міністра освіти і науки. 
Вже 4 березня 2014 року на першій 
прес-конференції було оголошено про 
пріоритети діяльності нового керівництва: 
досягнення всіма навчальними закладами 
якості освіти, ліквідацію щоденного 
контролю, відмову від репресивних 
функцій і перехід на засади партнерської 
співпраці із закладами освіти. у рамках 
програми діяльності кабінету Міністрів 
україни на 100 днів Міністерство освіти 
і науки розробило свій план дій, який 
можливо розпочати і частково виконати 
за цей короткий період. 

відповідно до Порядку проведення щорічного всеукраїнського конкурсу  
«кращий державний службовець», затвердженого постановою  
кабінету міністрів україни від 19 вересня 2007 року №1152,  

плану заходів з проведення першого туру конкурсу, затвердженого 
Наказом міністерства освіти і науки від 03.03.2014 року №40-а, 

департамент роботи з персоналом та керівними кадрами інформує:
щорічний Всеукраїнський конкурс «кращий державний службовець» проводиться у номінаціях:
–  «кращий керівник» (у конкурсі беруть участь керівники структурних підрозділів органу: 

управлінь, відділів, секторів);
–  «кращий спеціаліст» (у конкурсі беруть участь головні спеціалісти та провідні спеціалісти 

усіх структурних підрозділів центрального апарату органу).
у конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до II–V категорій посад і ма-
ють стаж державної служби:
–  у номінації «кращий керівник» – загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, 

з них на керівних посадах не менш як два роки;
–  у номінації «кращий спеціаліст» – загальний стаж державної служби не менш як два роки.
для участі у першому турі конкурсу державні службовці подають до організаційного комітету 
із проведення першого туру конкурсу (відділ кадрів державної служби департаменту роботи з 
персоналом та керівними кадрами, кім. 137) до 21 березня 2014 року:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я голови організаційного комітету дніпрова о.С.;
– копію особової справи державного службовця за формою п-2 дС;
– подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації;
–  інші матеріали (публікації у пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претен-

дента тощо).
інформація щодо проведення конкурсу знаходиться на офіційному веб-сайті Національного 
агентства україни з питань державної служби – банер «кращий державний службовець».

оголоШення Про Проведення щорічного вСеУкраїнСького конкУрСУ 
«кращий державний СлУжбовець»
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ректора Львівського національного університету імені івана франка.
у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською 
мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і 
стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення.
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий 
листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персо-
нальних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, копію 
паспорта та трудової книжки, список друкованих праць і винаходів, завірених у вста-
новленому порядку.

документи надсилати на адресу:  
01135, м. київ-135, проспект Перемоги, 10, міністерство освіти 
і науки україни. телефони для довідок: 481-47-92, 481-32-35.

директора вінницького торговельно-економічного інституту кНтеу  
(доктор, кандидат наук, учене звання – професор, доцент)

термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.
до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копії 
документів про освіту, науковий ступінь, учене звання, копія паспорта, список наукових публікацій.

документи подаються на адресу: 02156, м. київ, вул. кіото, 19, канцелярія кНтеу.

МініСтерСтво оСвіти і наУки України  
оголоШУє конкУрС на зайняття ПоСади:

київСький національний торговельно-еконоМічний УніверСитет  
відПовідно до законУ України «Про вищУ оСвітУ» 

оголоШУє конкУрС на заМіщення вакантної ПоСади:
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Про завершення реєстрації на ЗНО, 
підготовку до пробного тестуван-
ня, організацію тестування в не-

простих умовах розповідає директор 
Українського центру оцінювання якос-
ті освіти Ірина Зайцева. 

– ЗНО не розв’язує стовідсотково 
освітянських проблем. Але, на мій по-
гляд, це – найкраще, що в нас є на 
сьогоднішній день, якщо мати на ува-
зі спосіб перевірки знань. 

Я – викладач вищої школи з до-
сить великим стажем. Гуманітарій, 
працюю з філологами. Коли впрова-
джувалося тестування, мене особисто 
дуже хвилювало, наприклад, як мож-
на перевірити знання з гуманітарних 
предметів. Адже саме для цього важ-
ливе особисте спілкування. Педагог 
має бачити, як людина створює влас-
не висловлювання, як вона міркує, ло-
гічно мислить. 

Але «наближення» до ЗНО переко-
нало мене в тому, що це найкращий 
спосіб перевірки знань на сьогодні. 
Можливо, буде профільний іспит для 
того, щоб викладач, який навчатиме 
студента, поспілкувався з ним, поди-
вився на його дослідницькі здібності. 

– Що цього року чекає на абітурієнтів? 
– Я неодноразово наголошувала, що 

не потрібно створювати багато ново-
введень. Процедура тестування є дово-
лі сталою, відомою усім. Але, звичай-
но, щороку зміни відбуваються. 

По-перше, у дві сесії ми проводи-
мо тестування лише з одного предме-
та – української мови та літератури. 
Ми знайшли можливість провести тес-
тування з математики і з історії Укра-
їни, які є одними з наймасовіших, в 
одну сесію. Це позбавить абітурієнта 
багатьох проблем. 

Деякі уточнення внесені й до по-
рядку проведення. Вони стосуються 
контролю за процесом тестування. За 
нашими вимогами під час цього ви-
пробування не можна використовува-
ти жодних технічних пристроїв. Ми 
доповнили цю вимогу: з собою забо-
роняється проносити навіть їхні час-
тини.

Ще одне нововведення: абітурієнти, 
які не згодні з рішенням регламент-
них комісій регіональних центрів, 
можуть протягом семи днів подати 
відповідну заяву до Українського цен-
тру оцінювання якості освіти. Рані-
ше такі заяви подавалися до регіо-
нальних центрів. Ця зміна, впевнена, 
буде корисною. 

– Як відбуватиметься ЗНО, зважаю-
чи на політичну ситуацію? 

– Звичайно, вона хвилює і співро-
бітників регіональних центрів, і Укра-

їнського центру оцінювання якос-
ті освіти. Я хочу запевнити всіх, що 
ми працюємо в звичному режимі. Зо-
крема – у Сімферопольському регіо-
нальному центрі оцінювання якості 
освіти, який реєструє абітурієнтів – 
майбутніх учасників ЗНО з Автоном-
ної Республіки Крим, міста Севасто-
поля і Херсонської області. Тут навіть 
досягли прогнозованої цифри заре-
єстрованих учасників, хоча обробка 
документів ще триває. 

До речі, вже зареєстровано понад 
285 тисяч учасників ЗНО. Ми на-
ближаємося до прогнозованої циф-
ри – 310 тисяч абітурієнтів. Матиме-
мо остаточні дані на початок квітня, 
коли обробимо всі документи. 

Перший етап – реєстраційний – 
відбувся абсолютно спокійно. Вступ-
никам ніщо не завадило зареєстру-
ватися. До нас не надійшло жодної 

скарги, навіть від абітурієнтів з Ав-
тономної Республіки Крим. 

Ми впевнені, що пробне тестуван-
ня 22 і 29 березня відбудеться нор-
мально. І, звичайно, ми готуємося до 
основної сесії зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. 

Абітурієнти з Автономної Республі-
ки Крим і з усіх регіонів України змо-
жуть пройти ЗНО в нормальних умо-
вах. Я б хотіла ще раз наголосити, що 
Український центр оцінювання якос-
ті освіти абсолютно контролює ситу-
ацію в усіх регіонах України. 

Ми дуже розраховуємо на свідоме 
ставлення до зовнішнього оцінюван-
ня майбутніх його учасників. Молодь 
довела, що вболіває за долю нашої 
країни. І дуже хочеться, щоб ті прин-
ципи, які вона відстоює, були втіле-
ні в життя. 

– Чи вдалося розв’язати питання 
друку тестів? 

– Я дуже вдячна керівництву Мініс-
терства освіти і науки України, що з 
першого дня зацікавилося проблемами 
незалежного зовнішнього оцінювання. 
Міністерство фінансів вже затвердило 
програму, за якою фінансується про-
ведення ЗНО, ухвалені дві постанови 
Кабінету Міністрів України, що дозво-
ляють отримати гроші на необхідні по-
треби. Зокрема, на оновлення нашого 
друкарського комплексу. 

Усі, хто причетний до освіти, за-
цікавлені в тому, щоб ЗНО в країні 

відбулося успішно. Я не бачу пере-
шкод для цього, прошу всіх заспокої-
тися і працювати згідно плану. Укра-
їнський центр оцінювання якості 
освіти продовжує друкувати тести 
для цьогорічного тестування. 

– Які особливі організаційні захо-
ди було впроваджено цього року, 
зокрема в регіональних центрах 
оцінювання якості освіти? 

– Івано-Франківський регіо-
нальний центр оцінювання якості 
освіти – дуже креативний підроз-
діл – увів смс-інформування абі-
турієнтів. Цим досвідом скорис-
талися й інші регіональні центри. 
Наприклад, якщо з якихось причин 
людині було відмовлено в реєстра-
ції, то надсилалося інтернет-повідо-
млення, щоб особа перевірила стан 
реєстрації: не втрачала час, а поча-
ла виправляти помилки, на які вка-
зує регіональний центр. Упевнена, що 
такий підхід зацікавить багато регіо-
нальних центрів. 

Але певні проблеми і з фінансуван-
ням не дають змогу запровадити смс-
інформування по всій Україні.

– Відтепер екзаменаторів обирають 
по-новому? 

– У кожного регіонального центру 
є «родзинка». У 2013-2014 навчаль-
ному році Львівський регіональний 

центр набирав екзаменаторів через 
інтернет. Головна мета – оновити їх-
ній склад.

Можливо, ці фахівці не мають ре-
комендацій від відділу освіти, але ма-
ють досить високу самооцінку і вва-
жають, що можуть виконувати ці 
завдання. У серпні всі бажаючі пра-
цювати екзаменаторами мали мож-
ливість зареєструватися на сайті 
Львівського регіонального центру оці-
нювання якості освіти. Вони отрима-
ли завдання – написати творчу робо-
ту на задану тему. І після успішного 
його виконання ставали кандидата-
ми в екзаменатори, які перевіряти-
муть мовні тести. Тести з української 
мови та літератури, англійської мови 
мають так званий бланк Б, де потріб-
но створити власне висловлювання. 

– Декілька років тому як пілотний 
проект випробовувався тест з загаль-
ної навчальної компетенції. Розка-
жіть про нього. 

– Український центр оцінюван-
ня якості освіти декілька років роз-
робляв так званий тест із загальної 
навчальної компетенції. Або, як його 
ще називають, тест на здібності. Ба-
гато хто цікавиться: чи перевіряє він 
IQ – intelligence quotient – індекс, 
який указує саме на рівень інтелек-
туальних здібностей людини. 

Тест із загальної навчальної компе-
тенції має виявити, як людина мис-
лить, які має логічні навички. Це – 

перевірка не знань, а здібностей до 
навчання.

У 2011 році відбувся пілотний про-
ект, у якому взяли участь вісім тисяч 
першокурсників вищих навчальних 
закладів. Зокрема, проект був апро-
бований в Київському національно-
му університеті імені Тараса Шевчен-
ка, а загалом охоплював 15 областей 
України. Національна академія педа-
гогічних наук надіслала схвальні ви-
сновки. Ми вважаємо, що є всі пе-
редумови для того, щоб ввести цей 
тест для вступу на деякі спеціальнос-
ті. Далі – слово за міністерством. Я 
вважаю, що використання таких тес-
тів буде доцільним, зокрема під час 
вступу на педагогічні спеціальності. 

підготувала дарина Матат, 
«Освіта України»

УСІ, хТО пРИЧЕТНІ дО ОСВІТИ, 
зацікавлені в тоМУ, 
щоб зно в країні ПройШло УСПіШно

ірина зайцева: Молодь доВела, що ВБоліВає за долю 
нашоЇ краЇни. і дуже ХочетьСя, щоБ ті принципи, 
які Вона ВідСтоює, Були Втілені В життя
у 2014 році учасники пробного зно подали 170 658 заяв про участь у тестуваннях. 
кожен із цьогорічних абітурієнтів має право пройти випробування з двох предметів. 
пробне тестування – це послуга українського центру оцінювання якості освіти. тут 
кажуть: воно допоможе абітурієнтові ознайомитися з процедурою проведення зно, 
відчути атмосферу тестування. перевірити знання з навчальних предметів учасники 
зможуть уже цього тижня: 22 березня можна буде скласти тести з української мови 
і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з іноземних 
мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської. наступної суботи, 
29 березня, відбудеться тестування з математики, історії україни, біології, географії, 
світової літератури. 

БіограФіЧна довідКа

ірина зайцева народилася 19 червня 1955 
року в росії – в селищі поной Саамського ра-
йону Мурманської області. 
з 1973 по 1977 роки навчалася на філологіч-
ному факультеті луганського державного педа-
гогічного інституту ім. т. шевченка за спеці-
альністю «учитель російської мови і літератури 
у середній школі».
з 1977 по 1989 роки працювала в лдпі 
ім. т. шевченка: бібліотекарем читального 
залу, згодом на кафедрі російської мови 
викладачем, потім асистентом і старшим 
викладачем. з 1990 по 1999 роки обійма-
ла посаду доцента кафедри. 
з 1999 по 2002 рік – докторант кафедри ро-
сійської мови Московського державного педа-
гогічного університету. 
доктор філологічних наук, професор. 
Має понад 200 публікацій, серед яких: 2 на-
укові монографії, 4 навчально-методичних по-
сібники, понад 150 наукових статей. 
у 2010-2011 роках – заступник міністра осві-
ти і науки, молоді та спорту україни, з 2011 
року – директор українського центру оціню-
вання якості освіти. 
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Минулого тижня севастопольські школярі були на канікулах. Причина –«ре-
ферендум», який оголосила кримська влада. В усіх інших школах АР Крим, 
як і передбачалося, весняні канікули розпочнуться 24 березня. Крім того, 

через «референдум» цього понеділка не пішли на навчання сімферопольські шко-
лярі. У приміщеннях навчальних закладів облаштували виборчі дільниці, а уро-
ки перенесли на суботу, 22 березня. 

Загалом дитсадки, школи, училища й університети минулого тижня працюва-
ли у Криму у звичному режимі. Проте, чимало учнів, студентів і батьків хви-
люються, що буде далі: які дипломи й атестати отримуватимуть, як завершиться 
навчальний рік, чи буде можливість скласти зовнішнє незалежне оцінювання? 
Тим часом на кримських вулицях і далі стоять блокпости, які стережуть росій-
ські військовики – так звані «зелені чоловічки». 

Фото Олексія ШЕСТАКОВИЧА й Олександра СКІФСЬКОГО, для «Освіти України»

криМСька веСНа
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– Євгене Івановичу, по-
дії останніх місяців свід-
чать: українська молодь (і не 
лише вона) готова відстоюва-
ти свою гідність і майбутнє. 
Чи є дослідження – скільки 
людей і чому бажають змін? 

– Є соціологічні досліджен-
ня, що свідчать: українці не хо-
чуть бути у складі Росії. Лише 
у Криму це – 41%. Але якщо 
уважно проаналізувати ці дані, 
стає зрозуміло – багато лю-
дей бажають жити у країні, 
яка знаходиться під протекто-
ратом. Їм потрібен наглядач! 
Вони не вміють бути ініціатив-
ними, відповідати за своє жит-
тя, чекають, що якийсь діяч (чи 
навіть інша країна в цілому) 
вирішить їхні проблеми. По-
трібно формувати переконан-
ня, що керувати державою має 
не наглядач, а відповідальні й 
цивілізовані громадяни. І дуже 
шкода, що не вдалося переко-
нати жителів Півдня в тому, 
що наглядачі не потрібні… 

– Хто має переконувати? 
– Хороше запитання. Свою 

відповідальність мають розумі-
ти інтелектуальна еліта й засоби 
масової інформації. Саме вони 
можуть у чомусь переконати. 
Крім того, потрібні спеціальні 
освітні програми. Я кілька років 
працював у Комітеті політичної 
соціалізації Міжнародної асоці-
ації політичних наук. Переко-
нався, що в Європі з дитинства 
готують до того, як бути членом 
суспільства. Програми політич-
ного навчання у вишах багатьох 
країн є обов’язковими. На жаль, 
про європейську практику по-
літичної соціалізації в Україні 
майже не знають. 

Нам усім потрібно ще дов-
го рости. Корумповані суди 
за мить не стануть чесними, 
а відносини між політиками і 

бізнесменами – прозорими. 
Контроль над системою – ро-
бота дуже серйозна, копітка, 
розрахована на роки. 

Навесні ми плануємо здій-
снити традиційне моніто-
рингове дослідження щодо 
національної громадської іден-
тичності. Останніми роками 
відчуття тотожності зі своєю 
країною у людей було нечіт-
ке. Українці частіше демон-
стрували обласний патріотизм. 
Я дуже сподіваюся, що криза 
сприятиме розумінню того, що 
Україна – твоя батьківщина й 
іншої немає. Інші – окупанти, 
які приходять зі зброєю.

– Чи готове до змін українське 
суспільство? Чи є в нас профе-
сіонали, які можуть здійснити 
реформи?

– Так, вони є. Справа – за 
політичною волею нової влади. 

Хочу навести такий приклад. 
Десь рік тому влада Янукови-
ча зрозуміла: щось не гаразд 
з їхніми реформами. Одна ро-
зумна особа замовила дослі-
дження – чи є довіра до ре-
форм. Ми зробили його в дуже 
стислі строки. Висновок був та-
кий: реформи – ілюзії, дові-
ри до влади немає. Результа-
ти озвучили урядові. Але ніхто 
не дослухався! Крім того, 2012 
року я оприлюднив дані на-
ших досліджень, попереджав: 
зростає коефіцієнт напруги в 
суспільстві. Говорив про від-
сутність соціальних ліфтів для 
молоді, корупцію. Але «профе-
сіоналів від влади» стан спіль-
ноти не цікавив. Звісно, таку 
систему потрібно змінювати. 

– Як саме? 
– Насамперед залучити до 

роботи аналітиків. У сучасній 
Європі працюють саме так: 
урядовці замовляють фахівцям 

дослідження у різних галузях. 
Вони узагальнюють ідеї, готу-
ють національні доповіді щодо 
тактики і стратегії змін. 

По-друге, задіяти громадські 
організації. На Майдані ми по-
бачили нових громадських лі-
дерів і активістів. Ще зовсім 
недавно вони майже не пере-
тиналися ні з владою, ні навіть 
з офіційною опозицією. Полі-
тичне середовище формува-
лося за принципом особистої 
відданості і товщини гаман-
ця. Про громадських активіс-

тів згадували хіба що під час 
кампаній. На виборах до Вер-
ховної Ради опозиційні кан-
дидати перемогли у багатьох 
«безнадійних» округах саме за 
допомогою громадськості. На 
заклик у соцмережах люди 
«летіли» на дільниці відстою-
вати правду. А потім активіс-
ти знову стали не потрібні…

Від того, чи зможе нова вла-
да залучити до роботи моло-
дих (справжніх!) активістів, за-
лежить майбутнє цієї влади. 

Потрібні й потужні громад-
ські організації викладачів. 
Адже останніми роками буду-
валася система залежності: від 
настрою міністра залежали всі 
ректори, а від них – виклада-
чі. Саме громадські організації 
викладачів могли б контролю-
вати всесильних ректорів на 
місцях. Дуже добре, що нині 
Міністерство освіти і науки 
відкрите до співпраці з громад-
ськими організаціями й екс-
пертним середовищем. 

– Сьогодні всіх хвилює ситуа-
ція у Криму. Складається вра-
ження, що нинішнє протисто-

яння – не з Росією, а з СРСР, 
із «совком». Усе ще триває бо-
лісний «розрив пуповини»? 

– Так, багато в чому це бо-
ротьба з радянським минулим, 
яке хоче взяти реванш. Ідея про 
єдиний простір слов’янських 
народів надто довго була до-
мінантою у свідомості росій-
ського суспільства… Це агре-
сія радянського КДБ проти тих, 
хто не хоче на нього зважа-
ти. На жаль, це наша радян-
ська (і навіть давніша, імпер-
ська) спадщина, яку мусимо 
подолати. Ми легковажно ду-
мали, що зможемо зробити це 
за кілька років. Це була вели-
ка ілюзія. На моє переконання, 
екс-президент України Віктор 
Янукович і адмірал Денис Бере-
зовський – зрадники. І це – 
підтвердження живучості цього 
минулого. Долати цю спадщину 
потрібно розумом, а не соки-
рою. Наприклад, Верховна Рада 
переможно скасувала так зва-
ний мовний закон. Усі вже й за-
були про нього, а нині сепара-
тисти отримали привід кричати 
про утиски російськомовних в 
Україні. Не можна давати та-
ких підстав! Подолання наслід-
ків тоталітарної спадщини – це 
вміння вчитися на помилках. 

– Про мовний закон справ-
ді забули? Ще зовсім недавно 
був «Мовний майдан»…

– Соціологічні досліджен-
ня свідчать: питання мови 
для людей на 14-му чи 15-му 
місці (попереду них – робо-
та, зар плата, здоров’я тощо). 
Але школа історичної соціоло-
гії справді підтверджує, що в 
суспільстві є приховані проти-
річчя, потенціальні конфлікти. 
Якщо зачепити вразливе місце, 
починається реакція. В Украї-
ні російськомовні – половина 
населення. Але майже нічого 
не було зроблено, щоб пояс-
нити цим людям, що у вільній 
європейській Україні їм нічо-
го не загрожуватиме. Навпа-
ки, на темі мови спекулювали 
всі… Людині кажуть, що по-
трібно йти в Європу, і разом з 
тим не можна називати дитину 
Лізою чи Мішою. В соціології 
є термін «ім’яцид». Він дуже 
близький до геноциду. 

Політики не розуміють рів-
ня відповідальності за майбут-
нє України. Для початку варто 
припинити вважати одне одно-
го заангажованими. 

– Нині багато говорять про 
необхідність очищення вла-
ди, люстрації. На вашу дум-
ку, якою вона має бути?

– Давайте говорити чесно: 
якщо почнеться тотальна чист-
ка, то кого рекомендувати у 
владу? Хіба що декілька десят-
ків тисяч людей, які були на 
Майдані... 

– Чи є межа – де потрібно 
проводити чистку і де зупи-
нитися? 

– Межа дуже чітка. Це – за-
кон. Якщо є документи, які свід-
чать про конкретні злочини й 
порушення, потрібно відкрива-
ти справи. Багато представників 
офіційного інтелекту (академі-
ки, ректори) мовчали, бо побо-
ювалися за свої виші чи за ко-
лективи, які могли залишитися 
без роботи. Але якщо нині по-
саду у владі отримає хтось, хто 
співпрацював з Януковичем, а 
активісти з Майдану прийдуть 
і візьмуть штурмом установу на 
знак незгоди, то ми таким чином 
не тільки радянську спадщину 
не подолаємо, а опинимося у 
XVII столітті. Охлократія (вла-
да натовпу) – неприйнятна. Бо 
так само й на Сході може хтось 
заявити: я моральний авторитет, 
можу брати штурмом обласну 
державну адміністрацію і виві-
шувати ті прапори, які хочу. 

– Перші кроки влади, на дум-
ку соціологів, є правильними? 

– Владі потрібно говорити 
з народом. Є спроба анексії 
нашої території. Люди розгу-
блені, у багатьох регіонах не 
розуміють, що буде і як їм ді-
яти у разі загострення ситуації. 

– Про що не запитували б 
соціологів, підтекстом завжди 
звучить: «Чи є надія?». Чи ба-
чать соціологи тенденції, що 
ми таки побудуємо вільне й 
демократичне суспільство? 

– Є. Сила духу, що пере-
могла на Майдані, дає шанси 
змінити країну. Зроблено дуже 
багато – зламано механізм ці-
леспрямованого знищення люд-
ської гідності й ініціативи. 

Підстави для оптимізму дає 
те, що в Україні формується 
новий середній клас. Це осо-
би, які впевнені, що їхнє май-
бутнє залежить від них самих. 

Утворюється й прошарок 
освічених, ініціативних людей. 
Для молоді українська націо-
нальна ідентичність є природ-
ною. За дослідженнями хар-
ківських соціологів, за останні 
десять років серед студентства 
вдвічі зросла кількість тих, хто 
вважає себе відповідальними 
за те, що відбувається в Укра-
їні. І це серед харків’ян! 

Найважливіше, що дав Май-
дан – це відчуття власної гід-
ності. 

Світлана галата, «Освіта України»

Євген гоЛоваха: радянСьке Минуле 
Хоче Взяти реВанш

українське суспільство часто називають «суспільством нереалізованих 
можливостей». які горизонти відкриваються перед нами сьогодні, яка 
ціна громадянської активності і де знаходиться «точка опори» для 
зміни українського суспільства – ці та інші запитання ми поставили 
одному з провідних соціологів україни – доктору філософських наук, 
заступнику директора інституту соціології нану євгенові голоВаСі.

ПідСтави для оПтиМізМУ дає те, 
що в Україні ФорМУєтьСя  
новий Середній клаС. це оСоби, 
які вПевнені, що їхнє МайбУтнє 
залежить від них СаМих.  
УТВОРЮєТЬСя й пРОШАРОК 
ОСВІЧЕНИх, ІНІцІАТИВНИх лЮдЕй
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крИмське

обіцянки-цяцянки 

Поки що система освіти у 
Криму діє відповідно до укра-
їнського законодавства, але 
спритні російські чиновники 
від освіти вже почали активно 
«обробляти» як потенційних 
абітурієнтів, так і викладачів 
ВНЗ. Зокрема, однією з най-
привабливіших обіцянок, озву-
чених на зустрічі з ректорами 
кримських вишів, є макси-
мальне державне замовлення 
для ВНЗ Криму в разі приєд-
нання до Російської Федерації. 
Ще один «гачок» для вступни-
ків – це атестат російського 
зразка, який надасть можли-
вість вступити до будь-якого 
вишу Росії, мовляв, інститу-
ти Москви, Санкт-Петербурга 
і Краснодара не гірші за ки-
ївські, харківські чи донецькі. 
(До речі, за даними Мініс-
терства освіти і науки, моло-
ді та спорту АРК, 2013 року 
до вищих навчальних закла-
дів іноземних держав, зокре-
ма й Росії, вступили 0,7% від 
загальної кількості випускни-
ків). До українських універси-
тетів із таким атестатом теж 
приймуть, але тільки в якості 
іноземного студента, тобто на 
контрактній основі. 

«Просвітницьку» роботу з 
ректорами активно ведуть і 
представники кримської вико-
навчої влади. Чиновники дуже 
просять ректорів донести до 
студентів, що в освітній галузі 
не відбудеться нічого револю-
ційного, якість навчання лише 
поліпшуватиметься і все відбу-
ватиметься «плавно і відкрито». 
А головною метою називають 
зростання кількості бюджетних 
місць, зменшення відтоку ви-
пускників із Криму і збільшен-
ня фінансування ВНЗ. 

На підтвердження слів про 
«плавність» і м’якість реформ 

у галузі міністр освіти і нау-
ки, молоді та спорту АРК На-
талія Гончарова під час теле-
марафону на державній ТРК 
«Крим» озвучила план розви-
тку галузі на найближчі три 
роки. За її словами, на цей 
термін усі навчальні заклади, 
зокрема і школи, отримають 
ліцензії на роботу в перехід-
ний період, «що дозволить їм 
працювати за тією самою сис-
темою і контингентом учнів, 
поступово перебудовуючись 
на нові навчальні програми, 
навчальні плани». 

Таке «піклування» про 
абітурієнтів зрозуміле: мо-
лодь – рухома сила реформ 
і змін, а за даними кримських 
чиновників, наразі саме вона 
є найінертнішою щодо учас-
ті в референдумі. Представ-
ники кримської влади вва-
жають, що це відбувається, 
зокрема, через побоювання 
страшних наслідків для сис-
теми освіти, і в такий спосіб 
намагаються заспокоїти май-
бутніх студентів. 

Що ж до викладачів – їх 
теж знайшли чим «приваби-
ти». Так, під час телемара-
фону Наталія Гончарова за-
певнила, що жоден викладач, 
зокрема, української чи крим-
ськотатарської мови, не буде 
звільнений чи скорочений, 
адже, за її словами, ці мови 
вивчатимуться за бажанням 
учнів та їхніх батьків. Були 
озвучені й розміри гіпотетич-
них зарплат. У Міністерстві 
освіти Криму підрахували, що 
нині середня зарплата вчите-
ля становить 2800–3000 гри-
вень, а в Російській Федерації 
за ту саму роботу платять, у 
перерахунку на гривню, міні-
мум 7500. «Більше того, кожна 
територія матиме право своїх 
премій, надбавок, які призна-
чатиме кримська виконавча 
влада», – запевнила пані мі-
ністр. Однак механізм і дже-
рела фінансування цього «по-
кращення» вона не уточнила. 

єде Проти зно
Але якщо все назване – пи-
тання дуже далекої перспек-
тиви, то тема випускних іс-
питів і вступу до вишів – на 
часі, бо до кінця навчально-
го року залишилося трохи 
більше двох місяців. Найго-
ловніші питання: які атестати 
отримають цьогорічні абітурі-

єнти, щó складатимуть і на 
яких умовах вступатимуть до 
вищих навчальних закладів? 

У Міністерстві освіти Кри-
му вважають, що цьогорічні 
випускники мають отрима-
ти атестат російського зраз-
ка, бо це дасть їм можли-
вість вступити до вишів Криму 
і Росії. Крім того, за слова-
ми Наталії Гончарової, Мі-
ністерство освіти АРК зали-
шає за собою право вступити 

в перемовини з МОН Укра-
їни на предмет отримання 
випускниками українських 
атестатів, що дає можливість 
вступити до будь-якого укра-
їнського вишу. «На мій погляд, 
це дуже правильно, адже діти 
навчалися, отримували осві-
ту і мають розраховувати на 
документ про освіту», – на-
голосила вона. Втім, ніяких 
переговорів з «офіційними» 
структурами Криму Мініс-
терство освіти і науки Укра-
їни не вестиме. Про це по-
відомив на прес-конференції 
міністр освіти і науки Украї-
ни Сергій Квіт, відповідаючи 
на запитання «Освіти Украї-
ни». «Якщо ви маєте на ува-
зі «офіційні» структури, котрі 
сьогодні в Криму оголошують 
якусь нову політику незалеж-
ної Кримської держави, яка 
захоплена «зеленими чоловіч-
ками» без знаків розрізнен-
ня, то ми з такими структура-
ми не підтримуємо стосунки. 
Ми їх не визнаємо. Вважає-
мо їхню діяльність злочином 
і провокацією, – повідомив 
Сергій Миронович. – Ми під-
тримуємо контакт насамперед 
із громадськістю, з освітяна-
ми, університетами, виклада-
чами. Завдяки «гарячій лінії» 

маємо контакти з батьками, 
учнями і студентами». 

«Гарячу лінію» в Мініс-
терстві освіти і науки від-
крили для дзвінків у разі ви-
никнення будь-яких проблем, 
зокрема – із проходженням 
зовнішнього незалежного оці-

нювання. «Надходять запити 
різного характеру, – розпо-
вів Сергій Квіт. – Хочу наго-
лосити: МОН ітиме назустріч 
і допомагатиме індивідуально 
в кожному випадку – при за-
питах батьків, учнів або сту-
дентів, абітурієнтів будемо 
пояснювати, що їм робити, 
залежно від ситуації, до якої 
вони потрапили. Будемо до-
помагати всім». 

Поки що немає жодних 
скарг на перешкоджання ре-
єстрації на ЗНО, адже Укра-
їнський центр оцінюван-

ня якості освіти повністю 
контролює ситуацію, запев-
нила директор УЦОЯО Іри-
на Зайцева. Вона повідомила, 
що реєстрація на проходжен-
ня ЗНО в автономії відбува-
ється за планом. Її слова під-
твердила і перший заступник 

міністра освіти і науки Інна 
Совсун: «Ми можемо гаран-
тувати, що абсолютно всі абі-
турієнти з Криму, які захо-
чуть скласти ЗНО, отримають 
змогу це зробити. Як саме це 
відбуватиметься, залежатиме 
від політичної ситуації на той 
момент». Сергій Квіт висло-
вив сподівання, що проблем із 
ЗНО в Криму не буде. «Там є 
відповідні центри, вся мережа 
працює. Ми будемо видавати 
для Криму все, що повинні – 
й зар плати, і стипендії, і ко-
шти на організацію ЗНО, й 
атестати середньої школи, – 
запевнив він. – Якщо нам чи-
нитимуть перешкоди, ми їх 
будемо долати. Незважаючи 
на всі провокації, про які ми 
чуємо». 

оСвітНій аНшЛюС
для сфери освіти у криму поки що нічого не змінилося. за останній 
тиждень у навчальних закладах автономної республіки крим – 
дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних, позашкільних, професійно-
технічних, вищих – відвідуваність не змінилася. про це в інтерв’ю 
«освіті україни» повідомила міністр освіти і науки, молоді та спорту 
арк наталія гончарова. у частині шкіл, щоправда, напередодні 
проведення так званого референдуму оголосили передчасні 
канікули – вони триватимуть до 24 березня. і майбутні цьогорічні 
випускники шкіл неабияк хвилюються, адже політична ситуація  
в арк напряму впливає на їхній вступ до Внз. 

університетсьКа гостинність

із криМУ – до львова
останніми днями до національного університету «львівська політехніка» над-
ходять численні звернення студентів вищих навчальних закладів автоном-
ної республіки крим із проханням дозволити їм перевестися на навчання 
до львова. Всі вони пов’язані із тривожною ситуацією, що склалася нині на 
півострові. як прокоментував ситуацію ректор львівської політехніки, профе-
сор юрій Бобало, навчальний заклад готовий зробити все можливе, аби 
допомогти молодим кримчанам. «Ми готові невідкладно розглянути всі на-
діслані прохання студентів про переведення їх на навчання до львівської 
політехніки, надати за потреби гуртожитки та іншу допомогу. Впевнений, що 
вони будуть задоволені. Ми радо приймемо в себе всіх, хто потребує до-
помоги. залишається лише спільно з Міністерством освіти і науки україни 
опрацювати оптимальну схему такого переведення, аби не порушити вста-
новлені норми навчального процесу», – наголосив він.

освітянсьКі пересеЛенці

на навчання – до ПобратиМів
група ліцеїстів із Військово-морського ліцею Севастополя прибула для по-
дальшого навчання до київського військового ліцею імені івана Богуна у 
зв’язку з кризовою ситуацією, що склалася на території автономної респу-
бліки крим. за інформацією керівництва кВл імені івана Богуна, нині се-
вастопольські гості навчаються, живуть і харчуються разом із ліцеїстами. 
кияни з розумінням і повагою ставляться до бажання своїх побратимів про-
довжувати навчання у столиці.

Заява мон 

УСі абітУрієнти арк 
гарантовано 
МатиМУть зМогУ 
Пройти зно! 
попри складну політичну ситу-
ацію Міністерство освіти і нау-
ки україни гарантує, що абіту-
рієнти з автономної республіки 
крим матимуть змогу в 2014 році 
пройти зовнішнє незалежне оці-
нювання і на цій підставі всту-
пати до вищих навчальних за-
кладів україни.
у разі виникнення будь-яких інших 
проблем усі вчителі, учні, виклада-
чі та студенти можуть звертатися 
на спеціально створену «гарячу» 
лінію міністерства за телефоном: 
(044) 481-32-11. 

пОКИ щО СИСТЕМА ОСВІТИ У КРИМУ 
дІє ВІдпОВІдНО дО УКРАїНСЬКОГО 
ЗАКОНОдАВСТВА, АлЕ СПритні 
роСійСькі чиновники від оСвіти 
вже Почали активно «обробляти» 
як Потенційних абітУрієнтів, 
так і викладачів внз

хто і як намагається змінити систему освіти у криму
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крИмське
Тим часом у Криму готу-

ються до державної підсумко-
вої атестації (ГИА – рос.) та 
єдиного державного екзаме-
ну (ЕГЭ – рос.). Принаймні, 
чиновники. За словами міні-
стра освіти і науки, молоді та 
спорту АРК, ЗНО цьогоріч на 
території АРК не буде, адже 
його організацією займається 
не Міністерство освіти і нау-
ки, молоді та спорту Криму, а 
Український центр оцінюван-
ня якості освіти. «Ця струк-
тура належить МОН України, 
ми є регіональним підрозді-
лом, тому регламентувати, 
наказувати, вимагати, проси-
ти проходження ЗНО на те-
риторії Криму не маємо по-
вноважень», – сказала вона. 
Для вступників передбачені 
такі правила: оцінки зі шкіль-
ного атестата додаються до 
трьох оцінок із державної 
підсумкової атестації – це і 
будуть ті бали, за достатньої 
кількості яких можна буде 
вступити до регіо нальних 
вишів Криму та, як запевня-
ють чиновники АРК, до будь-
якого ВНЗ Росії. Що ж до 
єдиного державного екзаме-
ну – в Сімферополі плану-
ють відкрити центр із його 
проходження. (До речі, такий 
центр там діє вже четвертий 
рік поспіль, однак ЄДЕ скла-
дається за бажанням). 

невизнані знання 
Вступ до російських ВНЗ для 
абітурієнтів, атестати росій-
ського зразка для випускни-
ків, високі зарплати для вчи-
телів – такі блага обіцяють 
Криму за умови виходу зі 
складу України і набуття ста-
тусу суб’єкта Російської Фе-
дерації. Та чи все так райдуж-
но в тих держав, що пройшли 
цим шляхом? Ідеться про 
Придністровську Молдавську 
Республіку, Абхазію і Півден-
ну Осетію, незалежність яких 
у світі визнали лічені країни. 
Неодноразово вони заявляли 
про готовність увійти до скла-
ду РФ, але питання поки що 
залишається відкритим. 

Так, освіта у Придністров’ї, 
як шкільна, так і вища, на-
дається за російськими стан-
дартами. Проте є велика про-
блема: внутрішні атестати не 
визнаються ніде у світі, крім 
як у Росії. Визнаються мол-
довські, але в Молдові вже 
давно вимагають скласти іс-
пит з румунської мови, а піс-

ля цього випускник придні-
стровської школи отримує 
вже зовсім інший атестат. 
Щоб обійти цю систему, стар-
шокласники змушені навча-
тись одразу в двох школах – 
місцевій придністровській і 
дистанційно (екстернатно) в 
російській чи українській. У 
результаті вони отримують 
два атестати. 

Щоб отримати документ 
про здобуття середньої осві-
ти українського зразка, при-
дністровський випускник має 
закінчити Міжнародну укра-
їнську школу. Як розповіла 
педагог МУШ і куратор трьох 
придністровських шкіл Оль-
га Самсоненко, батьки і діти 
дуже задоволені такою мож-
ливістю. До того ж більшість 
абітурієнтів вступають саме 
до українських вишів. Так, 
із 40 випускників Української 
гімназії імені Івана Котлярев-
ського міста Бендери тільки 5 
залишились у Придністров’ї. 

Приблизно така ж форма 
здобуття атестата, але вже 

російського, запроваджена в 
рамках Відкритої російської 
школи, зокрема програми 
«Московський атестат». За 
десять років кількасот придні-
стровців отримали документи 
про повну загальну середню 
освіту зразка РФ. 

Щодо дипломів про 
вищу освіту – з ними у 
Придністров’ї така сама си-
туація. Документи про вищу 
освіту 4 державних і 5 при-
ватних ВНЗ світ не визнає. 
Але на придністровському 
ринку освіти є ще два грав-
ці – Україна і Росія. Зокрема, 
в Тирасполі працюють філії 
Одеської юридичної акаде-
мії і Міжрегіональної акаде-
мії управління персоналом. 
Україна і Росія також ви-
діляють незначні квоти на 
вступ до своїх ВНЗ придні-

стровських абітурієнтів. На-
приклад, 2013 року Україна 
виділила Придністров’ю 100 
бюджетних місць. Майбутні 
студенти повинні мати ста-
тус зарубіжного українця і 
не мати українського грома-
дянства. За інформацією Мі-
ністерства освіти ПМР, на 
2014–2015 навчальний рік 
Російська Федерація виділи-
ла країні квоту на 236 бю-
джетних місць. 

Така ж ситуація – і з ви-
знанням у світі абхазьких і 
південно-осетинських атес-
татів. Вона тотожна придні-
стровській: окрім Росії, вну-
трішні документи про освіту 
ніде не визнаються, навіть не-
зважаючи на те, що Абхазія 
перейшла на російські стан-
дарти освіти ще у 90-х роках. 

Очевидно, що освіта в не-

визнаних республіках – фак-
тично поза законом, а ви-
пускники шкіл – в освітній 
ізоляції. А це – неможливість 
навчатися у виші, отже – 
непрестижна професія, фі-
зична праця і великі трудно-
щі з подальшим культурним 
і суспільним розвитком. Тож 
абітурієнтам, студентам і ви-
кладачам не завадить добре 
подумати, чи варто приста-
вати на спокусливі пропози-
ції, тим більше – маючи пе-
ред очима яскравий приклад 
того, чим вони обертаються 
насправді. 

Шпальти підготували Марина балабан 
і дмитро ШУлікін, «Освіта України»

КримсьКі реаЛіЇ

до дитСадка – через кПП
на території заблокованої військової частини берегової охорони Військово-Морських сил укра-
їни у селищі перевальне Сімферопольського району продовжує працювати дитячий садок. 
як розповіла в коментарі «освіті україни» завідувач днз «колокольчик» Ніна Ботнар, за-
клад закривався лише в період загострення ситуації на півострові на період не більше двох 
днів. решту часу працював, але не повний день. наприклад, якщо всіх дітей забирали до 
обіду. за словами завідувачки, наказу закрити садочок від командира військової частини 
не було. Справа в тім, що цей дитячий заклад перебуває на балансі Міністерства оборони 
україни і є структурним підрозділом 8-го гарнізонного будинку офіцерів. Ніна Ботнар по-
відомила, що нині групи відвідують 27 дітлахів із 40 записаних – решту відвезли до ба-
бусь чи інших родичів. Майже в усіх малюків хтось із батьків служить у військовій части-
ні, а в більшості – військові й батько, й мати. Ходити на роботу, а дітлахам – до садочка 
доводиться через кпп, поряд з яким стоять автоматники. проте, керівництво впевнене, що 
діти – у цілковитій безпеці. 

геопоЛітиКа

Міжнародний СтатУС
Сьогодні жодна з країн – членів оон не визнає суверенітету придністров-
ської Молдавської республіки. тільки абхазія, нагірний карабах і південна 
осетія (котрі самі мають невизначений міжнародний статус) вважають за-
конною її незалежність. 
незалежність абхазії і південної осетії визнали такі країни – члени оон: ро-
сія, нікарагуа, Венесуела, науру й тувалу. а також – придністров’я і нагір-
ний карабах. держава Вануату визнала незалежність абхазії 23 травня 2011 
року, але через два роки відкликала своє рішення. незалежність південної 
осетії вважає законною лише Сахарська арабська демократична республіка. 
абхазія і південна осетія визнали незалежність одна одної. 

ЛьвівсьКі КаніКуЛи 

дрУжити бУдинкаМи
дитячий будинок сімейного типу із криму впродовж тижня гостював на львівщині. із 7 
до 13 березня четверо хлопчиків і четверо дівчаток від 8 до 16 років із селища чор-
номорське чорноморського району арк разом з мамою-вихователькою радо приймали 
в себе вихованці дитячого будинку сімейного типу села жовтанці кам’янка-Бузького ра-
йону львівщини. кримчанам підготували дуже насичену культурну програму: різнома-
нітні екскурсії (до олеського й підгорецького замків; пішу – львовом, зокрема до Ви-
сокого замку; екскурсію поїздом «диво-тур»), відвідини ковзанок, майстерні шоколаду, 
кіно й вистави «наш шевченко» в театрі юного глядача. у цей час дБСт перебував 
під опікою львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й 
під супроводом кам’янка-Бузького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. у рамках акції відбувся обмін досвідом щодо функціонування дитячих бу-
динків сімейного типу, складено план проведення спільного оздоровлення дітей із дБСт 
львівщини й ар крим.

довідКово

нині у Севастополі діють 192 
об’єкти сфери освіти. із 86 дитячих 
садків 78 – комунальної власності, 
8 – Міністерства оборони російської 
Федерації. з 32 вищих навчальних 
закладів різного рівня акредитації  
4 – філії російських Внз. 

СЕРГІй КВІТ: Ми ПідтриМУєМо 
контакт наСаМПеред 
із криМСькоЮ гроМадСькіСтЮ, 
з оСвітянаМи, УніверСитетаМи, 
викладачаМи. 
ЧЕРЕЗ «ГАРяЧУ лІНІЮ» 
МАєМО ЗВ’яЗОК ІЗ БАТЬКАМИ, 
УЧНяМИ І СТУдЕНТАМИ

неЗаБаром 
еКЗамени 

СеваСтоПоЛь 
готуєтьСя до зно
У Севастополі готуються до 

ЗНО і державної підсум-
кової атестації. Про це в ко-
ментарі «Освіті України» пові-
домила заступник начальника 
Управління освіти і науки Се-
вастопольської міської держав-
ної адміністрації Наталія Жу-
равльова. За її словами, щодо 
цього вже проведені тради-
ційні робочі наради. Загалом 
за останні два тижні в робо-
ті дошкільних, шкільних, поза-
шкільних і вищих навчальних 
закладів нічого суттєво не змі-
нилося – діти, учні та студенти 
відвідують навчання; до дитса-
дочків постачається харчуван-
ня; заробітна плата, надбавки 
та премії викладачам виплачу-
ються вчасно й у повному обся-
зі. За словами Наталії Журав-
льової, батьки забирають дітей 
зі шкіл і відвозять до родичів, 
але це поодинокі випадки: не 
більше 2–3 осіб на одну школу. 

Заступник начальника Управ-
ління освіти і науки Севасто-
польської МДА повідомила, що 
станом на 13 березня для прохо-
дження ЗНО вже зареєстрували-
ся 2565 осіб, з яких 1974 – випус-
кники 2014 року. В Севастополі 
буде відкрито 11 пунктів прове-
дення ЗНО: 9 – у загальноос-
вітніх школах, 2 – у вищих на-
вчальних закладах. Спеціальне 
навчання пройшли 600 інструк-
торів, які куруватимуть процес 
оцінювання. А з 22 до 29 березня 
у місті відбудеться пробне тесту-
вання (на платній основі), на яке 
зареєструвалися 650 осіб. 

Дійсно, у Севастополі діє 
центр зі складання Єдиного 
державного екзамену, необхід-
ного для вступу до російських 
ВНЗ. Але його складають лише 
випускники – громадяни Ро-
сійської Федерації, передусім 
це діти військовослужбовців 
Чорноморського флоту Росії. 
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НаукОВа

разом з колегами з альма-
матер, Вінницького на-
ціонального технічного 

університету, вона розробила 
майже революційну техноло-
гію. Кінцева мета роботи – 
зменшення втрат електро-
енергії в електроенергетичних 
системах від власних, взаєм-
них і транзитних перетікань. 

електриФікація + 
оПтиМізація 
Якщо говорити просто, зада-
ча, яку вирішувала команда 
дослідників разом з Оленою 
Рубаненко, для України важ-
лива як ніколи. Адже в процесі 
виробництва і транспортуван-
ня електроенергії мають місце 
значні втрати. За даними фа-
хівців, вони подекуди сягають 
20%! Тож, з одного боку, їх 
потрібно мінімізувати, а з ін-
шого – мати надійний інстру-
ментарій для вимірювання об-
сягів цих самих втрат. Робота 
молодих учених має неабияку 
практичну користь. У широ-
кому сенсі – вона навіть до-
зволяє врятувати життя лю-
дей, – вважає пані Олена. За 
її даними, у 2012 р. було трав-
мовано близько 2 тисяч шах-
тарів, які видобувають вугіл-
ля, необхідне для виробництва 
електроенергії. 155 осіб заги-
нуло. Тож актуальною є задача 
впровадження нових техноло-
гій на усіх етапах – від ви-
робництва електроенергії до 
транспортування, її розподілу 
та споживання. 

– Завдання, сформульо-
ване нами на початку до-
сліджень, вирішується за 
рахунок ефективнішого ви-
користання регулюючих при-
строїв, а також упровадження 
більш ефективних алгоритмів 
керування режимами елек-
троенергетичних систем, – 

пояснює доцент Олена Ру-
баненко. – Мій особистий 
внесок у цю роботу полягає 
у вдосконаленні алгоритмів 
та моделей визначення пла-
нового значення технічних 
втрат потужності. Для того, 
щоб поточне значення втрат 
потужності в електроенерге-
тичних системах відповідало 
плановому показникові, нор-
мативу, потрібно весь час на 
етапі керування контролюва-
ти його. 

За підрахунками науковців, 
робота яких була відзначена 
Президентською премією, за-
провадження їхніх розробок 
дозволяє приблизно на 0,3–
0,6% скоротити втрати в елек-
троенергетичних мережах ви-
сокої напруги, а також на 
20–30% – у лініях низької 
напруги, себто мережах об-
ленерго. 

оМріяний зі Школи Фах 
– На вибір моєї спеціаль-
ності «Електричні системи і 
мережі» дуже вплинула лю-
бов до точних наук – фізи-
ки і математики. А ще, ма-
буть, досвід батька та його 
колег, котрі теж навчались і 
працювали за цією спеціаль-
ністю. Ще школяркою я точ-
но знала, куди буду вступати. 
А після практики на першо-
му курсі, яку проходила на 
підприємствах Південно-За-
хідної енергетичної системи, 
та відвідування Ладижин-
ської теплової електростанції 
і Хмельницької АЕС у мене 
не залишилося жодних сум-
нівів щодо важливості й пер-
спективності цієї галузі. Так 
само – ще на першому кур-
сі – вирішила вступати до 
аспірантури, почала актив-
но займатись наукою. За це 
хочу подякувати своєму на-

уковому керівникові Петру 
Лежнюку, який не лише зу-
мів мене зацікавити, а і спри-
яв творчому й академічному 
зростанню, – каже Олена 
Рубаненко. – Енергетика є 
однією з ключових галузей 
у будь-якій країні. Це те, від 
чого залежить безпека краї-
ни, отож фахівці з цієї спе-
ціальності завжди будуть по-
трібні. 

– А що спонукало до науко-
вої роботи? 

– Вплинув авторитет і 
масштабність досягнень моїх 
викладачів. І крім того, елек-
троенергетика – це громізд-
ке обладнання, високі напруги 
і високі температури, з яки-
ми часто працюють чоловіки. 
Тому мені хотілося довести, 
що жінки теж можуть мати 
успіх у цій галузі. Я прагну-
ла зробити щось корисне для 
держави. Енергетика швидко 
розвивається і на заміну існу-
ючим джерелам електроенер-
гії приходять нові, покликані 
зменшити вплив інших країн, 
експортерів нафти, газу та ву-
гілля, на роботу підприємств 
енергетичної галузі. А це ви-
магає наукових досліджень, 
спрямованих на розробку та 
впровадження законів опти-
мального керування такими 
джерелами з метою підвищен-
ня їхньої надійності й ефек-
тивності. 

– Які комерційні перспекти-
ви запровадження розробок 
Вашої команди? 

– Вважаю, що наукові роз-
робки повинні мати чітко роз-
рахований економічний ефект, 
а не лише технологічне впро-
вадження. Переконана, що вті-
лення в життя запропонованих 
нами підходів до оптимального 
керування дасть змогу підви-
щити ефективність роботи під-
приємств енергетичної галузі 
та поліпшити екологічну без-
пеку шляхом зменшення ви-
кидів газів та впливу парни-
кового ефекту. 

– Чи не складно було Вам, 
жінці, працювати в чоловічій 
команді над такою «чолові-
чою» темою? 

– Завдяки професіоналіз-
мові нашого наукового керів-
ника команду було підібрано 
так, що кожен з учасників 
проекту органічно доповню-
вав іншого. У нас цінували 
ініціативність. Кожен брав на 
себе відповідальність і не бо-
явся ризикувати. Ми шукали 
й використовували кращі ідеї, 
незалежно від того, чиї вони 
були. Колектив, де я працюва-
ла, надзвичайно толерантний. 
Чоловіки мене дуже підтри-
мували й допомагали. Петро 
Дем’янович кожному з нас 
поставив свою задачу, тому 
дослідження одного продо-
вжували та доповнювали ро-
боти іншого. Користуючись 
нагодою, хочу подякувати 
нашому професору, завіду-

ючому кафедрою електрич-
них станцій і систем Петро-
ві Лежнюку. 

бізнеСУ доПоМоже наУка 
– Як гадаєте, чи можуть роз-
робки Вашої команди бути 
конкурентними на західних 
ринках? 

– Так! Нещодавно разом 
із колегами ми представля-
ли свої дослідження на кон-
ференції у Чехії. Передаван-
ня електроенергії неможливе 
без технологічних втрат у 
будь-якій країні. А зростання 
вартості органічних видів па-
лива призводить до здорож-
чення електричної енергії, а 
тому викликає необхідність 
пошуку нових шляхів змен-
шення цих втрат. Отже роз-
робка методів і засобів опти-
мального керування з точки 
зору зменшення технологіч-
них втрат є актуальною за-
дачею для будь-якої країни. 
Наш час характеризується 
впровадженням сучасних ін-
телектуальних систем у діяль-
ність людей, особливо це ак-
туально для такої небезпечної 
галузі як енергетична. 

– Що, на Вашу думку, по-
трібно, аби вітчизняний біз-
нес почав цікавитися розроб-
ками українських науковців 

і «продавати» саме їх, а не 
лише китайські товари? 

– Необхідно популяризу-
вати досягнення українських 
учених, зробити так, аби про 
них знали не лише фахів-
ці, учасники спеціалізованих 
конференцій, а й представни-
ки бізнес-сектора. Адже є ба-
гато проблем саме у вітчиз-
няному бізнесі, які можна 
розв’язати, залучивши укра-
їнських науковців, а не звер-
татися до іноземних. 

– Що б Ви побажали тим, хто 
робить перші кроки в науці? 

– Не потрібно розраховува-
ти на швидке отримання пози-
тивного результату. Як казав 
Альберт Ейнштейн, «у науці 
немає коротких шляхів»! Тому 
бажаю всім молодим дослідни-
кам не зупинятися на досягну-
тому і займатися наукою, не-
зважаючи на жодні труднощі. 

– Насамкінець традиційне за-
питання. Чим захоплюєтеся 
поза роботою?

– Виховую синочка! Люблю 
з родиною подорожувати. За-
ймаюся фотографією, вишив-
кою. Багато читаю: і спеціалі-
зовану літературу, і книжки із 
самовдосконалення. 

дмитро грУзинСький, «Освіта України»

«Наука – це як магія, тільки з електрикою»

довідКово

олена руБаНеНко з 2013 року – і донині – доцент кафедри елек-
тротехнічних систем, технології та автоматизації в апк Вінницького на-
ціонального аграрного університету.
Має дві вищі освіти, отримала дипломи: із відзнакою за спеціальністю 
«електричні системи та мережі» та економіста.
Викладає курси – «Математичні задачі енергетики», «Мікропроцесор-
на техніка», «основи науково-дослідної роботи», «електричні машини», 
«контрольно-вимірювальні прилади і основи метрології», «електротехніч-
ні матеріали», «електрифікація і автоматизація сільського виробництва», 
«автоматизація технологічних процесів», «засоби автоматизації в елек-
тротехнологіях», «електроніка та мікропроцесорна техніка».
автор 52 друкованих праць, власниця 9 патентів на корисну модель. 
учасниця 20 міжнародних конференцій.

цією фразою з популярного американського мультфільму 
«Футурама» напівжартома, напівсерйозно характеризує свою роботу 
наша героїня. олена рубаненко – кандидат технічних наук. Вона – 
єдина жінка у складі дослідницької групи, робота якої у 2011 році 
була відзначена премією президента україни для молодих учених. 
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матеріаЛьНа

«як створюються та використову-
ються шкільні фонди?» – таку 
назву має дослідження, резуль-

тати якого нещодавно презентували 
у Києві. Вивчали не лише ставлення 
батьків до таких фондів, а й провели 
опитування: з яких джерел надходять 
благодійні внески та про які обсяги 
фінансування йдеться, як саме витра-
чаються зібрані кошти і в який спосіб 
відбувається звітування? 

– Коли ми проводили попередні до-
слідження, батьки жалілися: з них зби-
рають гроші. Ми не проти цього, казали 
вони, але хотіли б дізнатися: як ці ко-
шти використовуються, чи прозоро й чи 
в підзвітний спосіб? – розповідає ке-
рівник проекту Світлана Горна. – Ми 
прагнули професійно виміряти не про-
сто емоційну реакцію батьків, а зрозу-
міти, як відбувається цей процес. Для 
цього зібрали експертні думки з усієї 
України та розробили анкети. Опиту-
вання відбувалося онлайн, адже це одна 
з методик, що широко використовуєть-
ся саме для соціологічних досліджень. 

На запитання відповідали 357 бать-
ків, чиї діти навчаються в 1–11 кла-
сах. У вибірці було представлено різні 
регіони країни. Натомість досліджен-
ня охопило лише державні школи у 
містах. В його основі були експертні 
й напівформалізовані інтерв’ю з пред-
ставниками батьківських комітетів, ад-
міністрацій шкіл та управлінь освіти. 
Детальніше про методологію – на сай-
ті eura.org.ua. 

батьківСька відвертіСть 
– Я хочу зазначити, що ми принци-
пово уникаємо будь-якої оціночної по-
зиції. Хочемо лише показати ситуацію, 
що склалася, – коментує отримані ре-
зультати науковий керівник організації 
Марина Соболевська. – Із загально-
го результату ми бачимо, що практика 
створення шкільних і класних фондів є 
надзвичайно поширеною. Про це пові-
домив 91 відсоток респондентів. 

Батьки, котрі взяли участь у всеукра-
їнському опитуванні, зазначають: се-
редня сума, яку вони здають до фон-
ду школи і класу, на рік становить від 
800 до 900 гривень. Дослідники про-
сять пам’ятати: це середній показник, 
бо дослідження не охоплювало, на-
приклад, сільські школи. Там ситуація 
дещо інша, кажуть вони. 

Основними статтями витрат є: ре-
монт класу і школи (повідомили 79% 
респондентів); придбання необхідного 
обладнання та технічних засобів на-
вчання (51%); миючих засобів (49%); 
подарунків учителям (45%); придбан-
ня додаткових підручників (43%). Серед 
іншого – заохочення кращих учнів. 

– Насправді було вказано багато на-
прямів витрат. Кожен респондент при-
гадував, на що він віддавав кошти, і 
намагався це зафіксувати у відпові-
дях, – каже пані Марина. – Великої 
різниці немає: і в шкільному, і в клас-
ному фондах передусім вирішуються 
проблеми матеріального та технічного 
забезпечення. Це не передбачено дер-
жавним фінансуванням і за це платять 
батьки, щоб їхні діти навчалися в нор-
мальних умовах. 

Водночас 68% опитаних зазначили, 
що вони регулярно здають гроші на 

потреби і школи, і класу. І лише 9% 
вказали на відсутність таких фондів у 
навчальному закладі. 

звідки коШти?
Половина респондентів розуміють, що 
благодійні внески – необхідний і ви-
мушений захід. Адже закладені в Кон-
ституції України норми, що декларують 
безкоштовну освіту, на практиці не ре-
алізовуються. І батьки це розуміють, 
кажуть дослідники. Фактично це та си-
туація, коли школи потребують мате-
ріальної і фінансової підтримки насам-
перед від батьків. 

98% опитаних зазначили, що клас-
ний фонд наповнюється передусім ко-
штами батьків. 

– А щодо шкільних фондів – си-
туація дещо інша. Поширеною є прак-
тика, коли фонди шкіл наповнюються 
завдяки спонсорській допомозі: коли 
підприємства, заводи беруть під опіку 
навчальний заклад і є спонсорами. Про 
це вказав 21% учасників анкетування. 
Але, знов-таки, переважно батьки ро-
блять внески в цей фонд: або пере-
даються кошти з класного фонду, або 
вносяться окремо до шкільного, – по-
яснює Марина Соболевська. 

Найефективніше – збирати гроші 
щомісяця, хоча й тут усе залежить від 
школи та регіону. 

– Респонденти також зазначали 
вирішальну роль адміністрації і клас-
них керівників у збиранні грошей. У 
тому аспекті, що ці люди визначають 
потреби (що необхідно для організа-
ції навчального процесу). Саме клас-
ний керівник (про це засвідчили 45% 
опитаних) і директор школи (вказали 
50% респондентів) інформують бать-
ків про потреби, – роз’яснює Ма-
рина Соболевська. – Але механізм 
здійснюється саме завдяки батьків-
ським комітетам.

бажаєМо ПрозороСті! 
20% шкільних фондів є офіційно за-
реєстрованими. Водночас 65% респон-
дентів нічого не знають про юридич-
ний статус шкільного фонду. 

Прозорість і відсутність зловживань 
підтвердили 62% опитаних. Натомість 
значна частина батьків узагалі не відпо-
віли на це запитання, каже пані Марина. 

– Ми пропонували лише два варі-
анти відповіді: «так» або «ні». Припус-
каємо, що люди вагалися або уникали 
прямої відповіді. Вони не довіряють чи 
не контролюють витрати шкільних і 
класних благодійних фондів.

Звітування про витрачені кошти 
відбувається на батьківських зборах 
в усній формі. Механізм такий: пред-
ставник від класу бере участь у звіті 
про витрати шкільного фонду, потім 
доповідає безпосередньо на батьків-
ських зборах. 

Скоріше, треба говорити про громад-
ську активність самих батьків – на-
скільки вони хочуть отримати ці зві-
ти, каже Марина Соболевська. 

56% респондентів зазначили, що їм 
надаються звіти щодо шкільних фон-
дів. Набагато прозоріше – 86% відпо-
відей – проходить звітування щодо ви-
трат на рівні класу.

Порада ЮриСта 
Уявімо ситуацію: хтось із батьків не 
погоджується зі звітом або з деякими 
витратами. Якими мають бути його по-
дальші дії? Ситуацію коментує юрист 
Хмельницької правової ліги Катерина 
Євдокімова: 

– На будь-які запити від батьків – 
усні або письмові – члени ревізійної 
комісії мають надати інформацію про 
використання тих чи інших коштів. До-
казами можуть бути квитанції та акти 
виконання робіт. Створення благодій-
ної організації і внески – це винятко-
во бажання батьків. Юридично ніхто 
не може примусити це робити. Якщо 
батьки не погоджуються із цільовим 
використанням коштів, питання може 
бути винесене на батьківські збори, на 
обговорення. 

Доречною буде порада батькам: кра-
ще вносити оплату за квитанцією. 

вСтУПний внеСок
Окрему низку запитань присвятили 
вступному внескові. Дослідження до-
вело: він не є розповсюдженою прак-
тикою і становить зазвичай від 600 до 
700 гривень. 

76% батьків зазначили, що при всту-
пі дітей до школи такі кошти вони не 
сплачували. Натомість 14% навіть вка-
зали розміри таких внесків. 58% рес-
пондентів назвали суми від 100 до 500 
гривень. Більше тисячі гривень сплати-
ли 5% опитаних. А 14% зазначили, що 
їм важко відповісти на це запитання. 
«Цей внесок має допомогти школі» – 
так вважає 51% респондентів. 

дарина Матат, «Освіта України»

БАТЬКИ ЗАЗНАЧАЮТЬ: 
Середня СУМа, 
якУ вони здаЮть до 
ФондУ Школи і клаСУ, 
на рік Становить від 
800 до 900 гривень. 
ОСНОВНИМИ СТАТТяМИ 
ВИТРАТ є: 

є думка, що батьки категорично 
заперечують необхідність існування класних 
і шкільних фондів, спрямованих на 
підтримку навчального закладу. цю тезу 
спростувало опитування, яке здійснила 
європейська дослідницька асоціація 
за підтримки фонду «Відродження». 

шкільні та клаСні 
Фонди: вимушеНа 
БЛагодійНіСть?

еКспертна думКа

є видатки, які Можна ПояСнити батькаМ
– Мені здається, що в києві є школи – чемпіони з таких благодійних внесків. до речі, ці на-
вчальні заклади навіть не входять до першої десятки. це теж цікаво, – розповідає юрій шу-
кевич, голова асоціації керівників шкіл міста києва, директор Фінансового ліцею. – Благодій-
ний фонд у школі, яку очолюю, я зареєстрував у 1995 році в управлінні юстиції міста києва. 
є статут, є реєстрація в податкових органах. 
за показниками, наведеними європейською дослідницькою асоціацією, зазвичай в обидва фон-
ди – шкільний і класний – у міських школах збирається від 800 до 900 гривень на рік з бать-
ків однієї дитини. це – 10% від коштів на освіту одного школяра в державному бюджеті укра-
їни на 2014 рік. 
– до школи надходить лише певна частка грошей, виділених на одного учня державою. у 2013 
році така сума становила приблизно 8 тисяч гривень на рік. але це з урахуванням усіх інсти-
туцій загальної середньої освіти – від академії педагогічних наук і вертикалі органів управлін-
ня освітою. а скільки саме доходить до школи – точно ніхто не знає. наявні кошти на осві-
ту витрачалися вкрай неефективно, – коментує результати дослідження юрій Володимирович. 
за його словами, внески дозволяють дотримуватися не лише державних стандартів, а й сані-
тарних норм. зокрема, відновлювати парти та стільці, освітлення, налагоджувати системи опа-
лення, ремонтувати шкільні туалети. 
– у школі застосовуються прилади на уроках фізики, пробірки з реактивами на уроках хімії, 
скелети і муляжі на уроках біології, спеціальні засоби на уроках іноземної мови, комп’ютери. 
Всім цим нас практично не забезпечують, – зазначає він. – тому ми звернулися до батьків і 
почали використовувати власні ресурси. є видатки, котрі можна пояснити батькам. 

79%
• Ремонт класу

51%
• Придбання обладнання та 

технічних засобів навчання

49%
• Миючі засоби та засоби 

гігієни

45%
• Подарунки вчителям

43%
• Придбання  додаткових 

підручників
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ПрОбЛемИ

андрій Гриценко, прак-
тичний психолог столич-
ного Українського колежу 

імені Василя Сухомлинсько-
го, розповідає, що педагоги й 
батьки учнів досить часто звер-
таються до шкільного психоло-
га із запитаннями щодо склад-
ної поведінки учнів. Психолог 
наголошує: вирішувати кожну 
таку проблему треба систем-
но й індивідуально. А першо-
черговим завданням є вияв-
лення причин такої поведінки. 
Наприклад, при роботі з мо-
лодшими дітьми використову-
ються діагностичні проективні 
методики. Школярику пропо-
нують намалювати сім’ю, свій 
клас, вигадану тварину тощо. 
Проаналізувавши зображення, 
фахівець може зробити припу-
щення про причини поведін-
ки дитини.

– Я використовую такі фор-
ми роботи: розмовляю з учнем, 
консультую батьків та, у ви-
падку залагодження конфлікт-
ної ситуації, ініціюю спільну 
розмову з усіма учасниками 
конфлікту, даю можливість ви-
словитися кожному, – розпо-
відає Андрій Гриценко. 

Фахівець зауважує, що при-
чиною складної, агресивної 
девіантної поведінки дитини 
можуть бути і психічні від-
хилення. У такому разі з нею 
повинен працювати спеціаліст-
психотерапевт чи навіть пси-
хіатр.

МаМа-контролер 
За словами Андрія Грицен-
ка, сформувати девіантну по-
ведінку можуть як бездогляд-
ність чи вседозволеність, так 
і авторитарний стиль вихо-
вання. Психолог категорично 
не рекомендує батькам корис-
туватися лише покараннями, 
хоча це – найлегший метод. 
Діти й підлітки потребують за-
охочень, навіть і просто до-
брого слова. Але цю нехитру 
істину часом важко усвідо-
мити тим батькам, які обра-
ли поведінкову роль суворо-
го конт ролера за дотриманням 
правил. До речі, її часто ви-
конують дорослі, які працю-
ють на керівних посадах. Тож, 
прийшовши втомленими з ро-
боти, вони часом не в змо-
зі докласти зусиль, аби змі-
нити стиль поведінки, почати 
співпереживати, а не пильну-
вати за «виконанням плану». 
Але ставлення до дітей як до 
власних підлеглих може ста-
ти першопричиною форму-
вання у них цілого «букета» 

проблем – від почуття меншо-
вартості до бажання отримати 
визнання деінде, і неважливо, 
в який спосіб. І ось питан-
ня: чи безпечні способи про-
понує сучасна кіно-, теле– та 
ігрова індустрія? Чи всі вони 
є моральними, до того ж і за-
конними? 

Фахівці радять таким бать-
кам від керування переходи-
ти до стимулювання. 

– Заохочення мають поєд-
нуватися з розумною вимогли-
вістю, яка не має бути зави-
щеною, що може призвести 

до протесту, – говорить Анд-
рій Гриценко. – І у дитини, 
і в підлітка мають бути влас-
ні обов’язки. Наприклад, мож-
на написати родинні прави-
ла, у створенні яких брала б 
участь уся сім’я. Правила по-
винні бути для всіх, а не ви-
нятково для дітей – приклад 
мають подавати дорослі. Важ-
ливо, щоб вільний час родина 
проводила разом, адже дити-
на виховується не моральни-
ми настановами, а в спільній 
діяльності. 

У Мирне рУСло
Практичний психолог конста-
тує: однією з причин склад-
ної поведінки дітей нині є… 
інтелектуалізація суспільства. 
Адже багато батьків хочуть, 
щоб їхня дитина була най-
розумнішою, знала більше за 
однолітків і випереджала їх в 
інтелектуальному розвиткові. 
Тож у «гонитві за розумом» 
старші далеко не завжди зва-
жають на те, що в дитини є 
свої вікові особливості, вона 
має розвиватися відповідно 
до них і – гармонійно. Пе-
ревантажуючи дітей інтелек-
туальними завданнями, батьки 
часом забувають, що дитина 
потребує всебічного розвит-
ку – і фізичного, і соціаль-
ного, і психологічного (а це – 
не лише розвиток інтелекту), 
і духовного. 

– Є діти, які не сприйма-
ють виключно інтелектуально-

го підходу у вихованні, що та-
кож може призвести до прояву 
відхилень у поведінці, – гово-
рить Андрій Гриценко. – До 
того ж, батькам не слід забува-
ти про дотримання оптималь-
ного режиму дня, а особли-
во – сну дитини. Не менш 
важливими є правильне і зба-
лансоване харчування.

хто бУде лідероМ? 
А як із дітьми зі складною 
поведінкою працюється пе-
дагогам у селах? Юлія Ко-
валь другий рік викладає 

українську мову, літерату-
ру і світову літературу у Ве-
ликокрупільській ЗОШ І–
ІІ ступенів, що на Київщині. 
Дівчина говорить, що учні зі 
складною поведінкою є і в 
малокомплект них класах сіль-
ської школи. І якщо у вели-
ких колективах, де більшість 
школярів є дисципліновани-
ми і прагнуть навчатися, на 
складного учня позитивно 
діє така виважена атмосфе-
ра, то у класах, де менше де-
сяти осіб, часто-густо навколо 
дітей зі складною поведінкою 
формується «група підтрим-
ки». Бо якщо в класному ко-
лективі немає «позитивного» 
лідера, то учні можуть охочі-
ше наслідувати приклад пове-
дінки порушника спокою. 

– І тоді вчителю дово-
диться працювати хоч із ма-
лочисельним, але однорідним 
колективом порушників дис-
ципліни. Організація роботи 
з ним, а не з однією дити-
ною, вимагає набагато біль-
ше часу та зусиль, – розпо-
відає Юлія Коваль. 

Те, що в селі набагато мен-
ше мешканців, аніж у місті, 
не завжди робить легшою 
профілактичну та виховну 
роботу. Добре, якщо вчитель 
і батьки конструктивно спіл-
куються поза школою. Тоді 
можна оперативніше інфор-
мувати батьків про проблеми, 
які виникають з їхнім чадом, 
і разом їх розв’язувати. Але 

ж і в малесенькому селі, й 
у великому місті є сім'ї, які 
не приділяють достатньо ува-
ги своїм дітям, не дисципліну-
ють їх, не вчать поважати ін-
ших. Часом поведінка самих 
батьків є, м’яко кажучи, да-
леко не ідеальною. 

– Якщо для мами чи тата їх 
син чи донька – «янголятко», 
а будь-які складнощі в шко-
лі списуються на інших – 
однокласників чи вчителів, то 
навіть дуже часті бесіди не 
приведуть до бажаних змін, – 
говорить учитель. 

Юлія Коваль зауважує, що 
великий вплив на складних 
учнів завдяки своєму автори-
тетові мають директор школи 
і його заступник. І справа не 
в покараннях чи менторських 
настановах, а у справжній пе-
дагогічній майстерності фахів-
ців і великому досвіді роботи 
з такими дітьми.

криза неПотрібноСті 
У чому ж найчастіше поля-
гає причина складної пове-
дінки дитини чи підлітка або 
навіть скоєних ними право-
порушень? Начальник Управ-
ління кримінальної міліції у 
справах дітей Міністерства 
внутрішніх справ України, кан-
дидат педагогічних наук Олек-
сій Лазаренко стверджує, що 
передумовою такої поведін-
ки є падіння моральних цін-
ностей і неувага батьків. Адже 
від багатьох юних правопо-
рушників і дітей зі складною 
поведінкою врешті-решт мож-
на почути фразу: «Я нікому не 
потрібен». І ця проблема на-
пряму не пов’язана з фінан-
совим благополуччям родини, 
адже від неуваги та емоційної 
порожнечі страждають і діти 
з незабезпечених, проблемних 
сімей, і з дуже заможних, і з 
родин із середнім достатком. 
Наприклад, якщо батьки прак-
тично весь свій час приділяють 
роботі, кар’єрі, відрядженням 
чи просто подорожам, дити-
на часто прагне зробити хоч 

щось, аби на неї звернули ува-
гу. І добре, якщо це буде про-
являтися, скажімо, тільки у ви-
борі епатажного одягу. Адже 
душевні переживання можуть 
стати головною причиною по-
яви інтересу до вживання ал-
когольних напоїв і навіть фор-
мування залежності. 

Олексій Олександрович 
розповідає, що з-поміж пра-
вопорушень діти найчастіше 
вчиняють майнові, переваж-
но – крадіжки телефонів. Але, 
на думку фахівця, причина та-
кої поведінки постає не лише 
у площині сімейних статків, а 
є наслідком соціальних факто-
рів. Адже дитину повсюди ото-
чує реклама, що стверджує: 
саме такий «гаджет» необхід-
ний усім, тільки він може ви-
разити твою індивідуальність, 
тільки з ним ти почуватимешся 
винятковим тощо. І коли бать-
ки не можуть придбати цю до-
рогу забавку, а в оточуючих 
вона є, то деякі діти здатні вчи-
нити крадіжку, навіть не заду-
муючись, імпульсивно. 

як із циМ боротиСя
Директор навчально-виховно-
го комплексу «Школа гума-
нітарної праці» Херсонської 
міськради Артем Кияновський 
упевнений, що виховання – 
непростий процес, а переви-
ховання – навіть дуже. Адже 
треба попередньо провести 
серйозну психологічну робо-
ту, зрозуміти причини склад-
ної поведінки учня. 

– Коли дитина, як у табо-
рі «Артек», упродовж усього 
дня займається різними ціка-
вими справами, навчається, 
бере участь у гуртковій ро-
боті, їй не вистачає ані часу, 
ані бажання щось порушува-
ти, – говорить Артем Олек-
сандрович. – Нині ми повин ні 
передусім зацікавлювати дітей 
оригінальною діяльністю. На-
приклад, у нашому закладі пра-
цюють шкільне радіо і теле-
бачення, гурток веб-дизайну, 
тож діти можуть знайти себе 
в сучасних і популярних ви-
дах діяльності.

На виховання всіх, навіть 
дуже складних дітей, дуже 
добре впливає заняття спор-
том, переконаний Олексій 
Лазаренко. Особливо – ігро-
вими його видами, бо там є 
регламентовані правила. А на-
вчившись дотримуватися їх 
на спортмайданчику, дитина 
звикне дотримуватися правил 
і в житті.

Практичний психолог Ан-
дрій Гриценко вважає, що чи 
не найголовнішим завданням 
у роботі з дітьми зі складною 
поведінкою є спрямування їх-
ньої енергії у конструктивне 
русло. Активний відпочинок, 
туризм, скаутинг – список 
можна продовжувати. Особли-
во корисним фахівець вважає 
спілкування учасників під час 
такої діяльності. Адже завдяки 
йому діти навчаються знаходи-
ти спільну мову з однолітка-
ми, співпереживати, отриму-
ють навички самоорганізації 
та самоконтролю. 

Максим короденко, «Освіта України» 

Порушення дитиною встановлених правил і заборон часто може 
сигналізувати про проблеми соціалізації і родинного виховання

постійні бешкети на уроці, 
конфлікти з однолітками 
та дорослими, неввічливість 
у спілкуванні з учителями 
і навіть власними батьками – 
ось неповний перелік того, 
що часом бачить педагог. 
але діти зі складною, агресивною 
поведінкою – теж учні, 
які потребують особливої уваги. 
тому кожен досвідчений учитель 
має власний арсенал прийомів 
роботи з такими дітьми. 
допомагають йому і практичний 
психолог, і директор школи.

МоВа ПоведіНки
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власне, навіть її життя схоже на ек-
зотичну книжку пригод – східні 
єдиноборства, вивчення мови ес-

перанто, йога, сплави на байдарках, 
інтерв’ю зі Станіславом Лемом… Зда-
ється, звичайна на вигляд жіночка не 
вигадує фантастичний світ, населений 
чудернацькими істотами, а живе в ньо-
му – бачачи все те, що зазвичай до-
рослі втрачають здатність помічати. 

– Пані Лесю, у Вашій біографії є ряд-
ки, що нагадують уривок із Вашої ж 
книжки про якогось надзвичайного 
супергероя. Крім цього, дивує перелік 
ваших занять: працювали кур’єром, 
лаборантом, електромонтером, екс-
курсоводом у Пирогово… 

– У юності я й справді змінила ба-
гато робіт і пояснюється це дуже про-
сто – навчалася на заочному факуль-
теті. Шансів вступити на стаціонар 
Університету Шевченка в мене не було: 
надто багато «гріхів» тяглося за мною 
ще зі школи. По-перше, я була учасни-
цею хору «Гомін», співали ми і народ-
ні, і стрілецькі пісні, і твори на слова 
«заборонених» поетів. На початку сім-
десятих «Гомін» розігнали, звинуватив-
ши його учасників у націо налізмі. Я 
була ще малою, щоб мене викликати 
на допити в КДБ, як це робили з на-
шим керівником Леопольдом Ященком 
і старшими хористами. Проте мала й 
інші «смертні гріхи»: завжди розмов-
ляю українською, ходила з квітами до 
пам’ятника Тарасові Шевченку, чита-
ла самвидав і слухала «ворожі голоси» 
радіо «Свобода» й «Голос Америки». І 
до того ж розповідала про почуте своїм 
однокласникам… Я й досі дивуюся, що 
мене не «завалили» при вступі.

– Як Ви написали свою першу книжку?
– Я її задумала приблизно в стар-

шій групі дитячого садка (сміється). 
У нас була неймовірно сувора вихо-
вателька – щоб не сказати садюга – 
Ольга Іванівна. Під час тихої години я 
ніяк не могла заснути, а вона ходила 
між рядами ліжечок і пильно пригля-
далася – чи ніхто не прикидається і 
не ворушить повіками. Тому я приду-
мала таку хитрість: заплющувала очі й 
подумки розповідала собі якусь дуже 
цікаву історію. У мене в голові «кру-
тилося кіно»: картинки змінювали одна 
одну, я забувала і про Ольгу Іванівну, 
і про те, що життя важке й часом не-
справедливе, що дуже хочеться кудись 
побігти – а треба лежати й не вору-
шитися. Бо якщо вихователька помі-
тить, що ти не спиш, то боляче щи-
патиме «з вивертом»... А коли Ольга 
Іванівна нарешті йшла зі спальні, я по-
шепки розповідала подружці Марин-
ці (її ліжко стояло поруч) свої історії, 
щодня нову серію про пригоди двох 
подружок. Дівчатка потрапляли в не-
ймовірні ситуації, перемагали підступ-

них ворогів, літали в космос і навіть… 
карали жорстоку виховательку. Потім 
у нас зорганізувався цілий таємний 
клуб – мене слухали вже кілька ді-
тей, чиї ліжка стояли поряд. На жаль, 
знайшлася ябеда, яка розповіла про все 
Ользі Іванівні, і тоді я вперше дізнала-
ся, якою тяжкою буває письменниць-
ка доля (сміється). 

– «Кіно» і дотепер у голові крутиться?
– Скільки себе пам’ятаю, завжди ви-

гадувала різні історії – і думала, що це 
вміють усі. Варто було побачити якусь 
цікаву ситуацію, помітити дивну люди-
ну, тоді я відразу ж уявляла, що відбу-
ватиметься далі. У мене ця властивість 
збереглася й досі: стоп-кадр – поміча-
єш дідуся з дивною палицею (в неї руч-
ка – у формі голови грифона!), він сідає 
у тролейбус… І тут я вже бачу: дідусь 
їде до кінцевої зупинки, де починаєть-
ся ліс, іде стежкою, де з-під землі ви-
пинається коріння дерев, підходить до 

будиночка, де на рамах вікон облупле-
на блякла голуба фарба. На веранді сто-
їть самовар, скляна вазочка з вишневим 
варенням. І раптом із лісу з’являється… 
Ось так «крутиться» в голові кіно, де 
все бачиш абсолютно чітко, в наймен-
ших деталях. Просто треба сісти за стіл 
і все записати.

– Коли Ви записали своє перше 
«кіно» – що було далі? 

– Перші літературні спроби я по-
казала не мамі і не друзям, а Ларисі 
Письменній. З нею дружила ще відто-
ді, як років у сім уперше побувала в 
Будинку творчості письменників в Ір-
пені. Це була величезна радість мого 
дитинства – щоліта зустрічатися там 
із Ларисою Михайлівною, яка була не 
просто дуже гарною дитячою письмен-
ницею, а й прекрасною оповідачкою. 
А ще вона любила слухати мої історії. 
Ми часто разом ходили в ліс, збирали 
гриби, шукали цікаві корінці, схожі на 
казкових звірів, і вигадували неймо-
вірні пригоди, які відбувалися з тими 

чудернацькими істотами, що прикину-
лися покрученими гіллячками чи корін-
цями, а насправді були мешканцями 
чарівного лісу. Отже, коли я написа-
ла свої перші твори, то для мене дуже 
важливо було почути думку саме Ла-
риси Письменної. «Лесю, це цікаво й 
весело, пиши ще! І неси свої казки в 
«Барвінок», – сказала Лариса Михай-
лівна. Я так і зробила і страшенно зра-
діла, коли вперше побачила свій твір, 
надрукований у «Барвінку».

 
– Але найбільше ваших творів 
з’явилося в журналі «Соняшник»?

– Так, цей дитячий журнал, де я пра-
цювала спочатку літературним, а по-
тім голов ним редактором, багато років 
був основною справою в моєму жит-
ті. На початку 90-х «Соняшник» запо-
чаткували як цілком новий сучасний 
журнал для дітей, позбавлений ідеоло-
гії, дидактики й повчань. Навколо ньо-
го згуртувалися молоді письменники й 
художники, які створили чудову твор-
чу атмосферу: Зірка Мензатюк, Роман 
Скиба, Іван Андрусяк, Іван Малко-
вич, Ірен Роздобудько, Сашко Дерман-
ський, Юрій Бедрик, Андрій Кокотю-
ха, Кость Лавро, Катерина Штанко, 
Анатолій Василенко, Олег Петренко-
Заневський, Катерина Білетіна, Мак-
сим Німенко. Нашим головним за-
вданням було прищепити дітям смак 
до літератури й мистецтва, показати, 

що Україна має самобутніх художни-
ків і письменників, заохотити наших 
читачів до власної творчості. За ті 16 
років, що існував журнал, виросло чи-
мало «соняшникових» дітей – я їх досі 
зустрічаю на різних літературних ак-
ціях. Нещодавно від одного з лауреа-
тів премії журналу за найкращі твори 
почула: «Знаєте… повірити у себе мені 
допоміг «Соняшник» і та моя перемо-
га». Талановиті діти часто бувають не-
ординарними й дивакуватими, не таки-
ми, як їхні ровесники. І раптом хтось 
із них виграє конкурс у міжнародному 
журналі. Хлопця запрошують до Києва, 
відомі письменники вітають його з пе-
ремогою, про це розповідають по радіо 
і в телевізійних новинах. І життя ра-
зюче змінюється: найсимпатичніші ді-
вчатка класу починають його помічати, 
а всі хлопці хочуть із ним дружити! 

– Нещодавно прочитала Ваше «Таєм-
не товариство, або Засіб від переля-
ку №9» – і виникло таке порівняння. 
Ваші книжки – як пиріжки бабусі го-

ловного героя: «смачнющі», а «начин-
ка» всередині – корисна. Розкажіть, 
як Вам це вдається. 

– Завжди пишу про те, що цікаво 
мені і, сподіваюсь, дітям. Дитяча книж-
ка передусім має бути цікавою, захо-
плювати читача, а всі закладені авто-
ром ідеї не повинні бути «лобовими»: 
читач має сам розшифрувати ці послан-
ня. Якщо після прочитання «Таємного 
товариства…» хлопчик чи дівчинка за-
мислиться: людина, яка подолала свій 
страх, може перемогти найнебезпечні-
шого ворога, сміх часом буває сильні-
шим за найпотужнішу зброю, а вірні 
друзі важливіші за найдорожчі скар-
би, – то я вважатиму, що виконала 
своє надзавдання. Мені хочеться, щоб 
дітям були небайдужі мої герої, щоб 
вони схотіли дізнатися більше і про те, 
з ким ці герої дружать, що люблять, 
чого бояться, про що мріють… Тобто я 
створюю цілий світ, який має захопи-
ти читача. Наприклад, головного героя 
звуть Клим Джура – це поштовх до 
того, аби з’ясувати, хто такі джури – 
хлопчики, які потрапляли на Січ і ста-
вали зброєносцями й помічниками ко-
заків. А ще ми дізнаємося, що в роду 
у Клима були козаки-характерники, які 
вміли виживати у найтяжчих умовах, 
миттєво зникати з очей ворога, володі-
ли мистецтвом гіпнозу й могли навію-
вати супротивникам найфантастичніші 
образи, щоб збити їх із пантелику. Це 
спосіб романтизувати, наблизити дав-
ню українську історію до сьогодення: 
діти, які звикли користуватися найсу-
часнішими ґаджетами й не уявляють 
свого життя без інтернету, раптом ді-
знаються, що люди, які жили на нашій 
землі сотні років тому, можливо, зна-
ли більше й були спритнішими й кміт-
ливішими від сучасників. 

Мені цікаво «закручувати» хитро-
мудрий сюжет, разом із героями пе-
реживати найфантастичніші пригоди 
й спільно з читачами шукати вихід зі 
складного й заплутаного лабіринту. Всі 
мої книжки мають щасливий кінець, 
інакше б я їх просто не писала. Не лю-
блю, коли книжки жахають. Можна ви-
кликати дитячу цікавість, спекулюючи 
на заборонених темах, – «присаджува-
ти» на все нові й нові емоційні збуд-
ники. Але це нечесно щодо дитини, це 
«порушення правил гри». А письмен-
ник, особливо той, кому малюк пові-
рив, має нести відповідальність за все, 
що написав. Недарма геніальний Джо-
натан Свіфт колись сказав, що книж-
ки – це діти розуму. І хочеться, щоб 
діти ці були світлими, чесними і до-
брими.

валентина Скалига, «Освіта України»

Леся вороНиНа: СВою першу книжку 
задуМала… В дитячоМу Садочку
заочне знайомство з популярною авторкою почалося із таких відгуків про її творчість: 
доросла людина, яка звикла читати дуже серйозні видання, не може відірватися 
від її необачно розгорненої дитячої книжки, поки не дочитає до кінця. Виявилося, 
так і є – твори лесі Ворониної можна «ковтати» лише цілком. зустрівшись із 
письменницею, ми були приємно вражені: це саме така надзвичайно цікава особистість, 
якою уявляєш автора книжок про «Суперагента 000», «прибульця з країни нямликів», 
«таємного товариства боягузів та брехунів» та інших. чудова оповідачка і життєрадісна 
людина, яка не втратила дитячої уважності до деталей і вміння нестримно фантазувати.
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Забуті

наприкінці ХІХ – на почат-
ку ХХ століття світова пе-
дагогіка була озброєна не 

лише абстрактними уявлення-
ми про те, як треба виховува-
ти та навчати дітей. Уже існу-
вали чималі надбання у галузі 
суспільство знавчих наук, пси-
хології, медицини. Вже було 
сформовано розуміння того, що 
діти – не просто «об’єкти ви-
ховання», бо мають свої власні 
й, водночас, специфічні потре-
би. Вони відрізняються одне від 
одного не тільки рівнем індиві-
дуального розвитку, а й соціаль-
ним становищем, що не дуже 
охоче бралося до уваги багать-
ма педагогами-теоретиками. 

таке Солодке Слово 
«Свобода»
Елен Кей – шведська публі-
цистка, письменниця і педагог 
(1849–1926). Позиціонувала 
себе як діячка лівого напряму: 
загравала із соціал-демократа-
ми і навіть спромоглася 1905 
року «перетнутися» із подруж-
жям Ленін–Крупська. Це зна-
йомство було дуже коротким й 
ініціативу проявляла головним 
чином Надія Крупська, надто 
стурбована на той час сексу-
альними проблемами свого чо-
ловіка. Вона чомусь вирішила, 
що така розкута, відома своїми 
гендерними вихилясами особа, 
як Елен Кей, зможе чимось до-
помогти. Не вдалося, і зовсім 
не тому, що та не змогла. Про-
сто не захотіла. Але на той час 
Кей уже прославилася своєю 
книжкою «Вік дитини», що 
практично «підірвала» систему 
педагогічних прийомів, підхо-
дів до виховання дітей, котра 
склалася на той час. Письмен-
ниця вирішила принести дітям 
найважливіше – свободу. 

У своїй книжці, яка одра-
зу завоювала популярність не 
лише у педагогічному середо-
вищі, а й серед, як кажуть, 
«пересічної інтелігенції», Елен 
Кей категорично не сприймала 
тогочасну систему виховання. 
Вона визнавала її зарозумілою 
і такою, що взагалі негативно 
ставиться до дітей, вважаючи 
їх простою «глиною», «мате-
ріалом», з якого можна ліпи-
ти що завгодно, не враховуючи 
ані психологічних, ані фізіоло-
гічних особливостей дитячого 
віку, примусово навчати наук, 
до яких дитина не схильна і 
на засвоєння котрих не нала-
штована. 

Особистість дитини – ось 
що має бути у центрі уваги ви-
ховного і навчального процесу, 
стверджувала письменниця. 
Вона своєрідно інтерпретува-
ла афоризм Гете «Щастя – у 
розвитку наших здібностей». 
Вимагала від суспільства, від 
керівників освітянської галузі, 
аби ті дали дітям самостійність 
у виборі тем навчання і повну 
свободу самодіяльності. 

Навіть якби сьогоднішня 
педагогіка вперше ознайоми-
лася з теорією Елен Кей, то 
супротивників насправді було 
б більше, ніж прихильників. 
Скептиків було б більше, ніж 
апологетів. Але на початку ХХ 
століття ситуація у педагогіч-
ній науці складалася так, що 
кожен наступний рік радував 
суспільство новими відкрит-
тями. Зокрема, й у науках, ко-
трі досліджували внутрішній 
світ людини, особливості люд-
ської (і дитячої у тому числі) 
психології. Уже стало зрозу-
мілим, що педагогіка має роз-
виватися з урахуванням лібе-
ральних цінностей, які почали 
здобувати авторитет у того-
часному європейському су-
спільстві, і найгірше, на що 
страждає педагогічна нау-
ка, – це примус. Примусо-
ва освіта, закостенілі навчаль-
ні плани, жорстка дисципліна 
(не для тіла, для розуму!) – це 
те, що має відійти у минуле. 
Європа захопилася педагогіч-
ними поглядами Льва Толсто-
го, його «вільною школою» в 
Ясній Поляні. Багато хто на-
магався наслідувати велико-
го письменника у його педа-
гогічних устремліннях. 

Але невдовзі захоплення 
змінилося на скепсис, оскіль-
ки мало кому вдавалося повто-
рити успіхи Толстого. В них го-
ловну роль відігравала харизма 
самої особистості великого 
письменника, його авторитет. 
Але ж де набрати необхідну 
величезну кількість учителів, 
які були б особистостями та-
кого масштабу? Питання без 
відповіді. 

таке небезПечне 
Слово «Свобода»
Елен Кей зводила роль учителя 
до спостерігача за поведінкою 
дітей. Від фахівця вимагалося 
вміння вчасно у потрібний спо-
сіб надати необхідну та дореч-
ну пораду. Дитячі садочки та 

взагалі будь-які дошкільні за-
клади письменниця пропону-
вала скасувати. Виховання, за 
Елен Кей, має відбуватися «ви-
ходячи з дитини». У наші часи 
ця формула нагадує той самий 
«дитиноцентризм», яким так 
захоплюються і поки що не 
дуже вдало реалізують. 

Нібито її ідеї і не надто різ-
нилися з толстовськими, тим 
більше – сама письменни-
ця-педагог боготворила Льва 

Толстого. Але все одно її ви-
ховало суспільство, яке вже 
у ті часи могло собі дозволи-
ти розкіш не схилятися перед 
авторитетами до землі, якими 
б вони не були. Отак і Елен 
Кей, сприймаючи основ ні за-
сади педагогічних ідей Толсто-
го, категорично не приймала 
його соціально-прагматичних 
поглядів на мистецтво. Бага-
то хто з наших сучасників 
пам’ятає знамениту форму-
лу Володимира Леніна: «Мис-
тецтво має належати наро-
ду». Вона напряму витікає з 
отих самих толстовських уяв-
лень про роль мистецтва. Та 
й, до речі, навіть Микола Не-
красов призначення поетично-
го слова формулював майже 
дослівно за Толстим: «Поезія 
має служити народові». А Елен 
Кей вважала, що не мистецтво 
повинно служити суспільству, 
а навпаки, саме суспільство у 
новому, ХХ столітті має про-
йти через якісні перетворення 
під впливом животворної сили 
мистецтва, і ключова роль у та-

кому процесі має належати ви-
хованню нової людини. 

Під час першого знайом-
ства з ідеями Кей складаєть-
ся враження, що вони просто 
«романтичні» – і не більше 
того. Ну, здавалося б, що тут 
такого: учні займаються хто 
чим хоче, опановують ті нау-
ки, які їм подобаються… Така 
собі педагогічна пастораль, і 
нема за що Кей критикувати 
і насміхатися з неї нема чого. 

Та й будь-який учень серед-
ньої школи чи навіть вихова-
нець дитсадка тільки зрадів би 
такій «безприв’язності», такій 
вольниці. На що орієнтувала-
ся Елен Кей, висуваючи таку 
програму? А вона вважала, і 
це, власне, збігалося з найсу-
часнішими у ті часи уявлен-
нями про людську природу, 
що десь там, усередині будь-
якої людини, сидить такий 
собі природний «конструк-
тор», «двигун», котрий і ке-
рує формуванням особистос-
ті, сам собою, без будь-якого 
натиску підказує, що потрібно 
дитині вивчати, які навички і 
знання всотувати, а які ніби-
то не потрібно. 

Але саме ці постулати чо-
мусь дуже сподобалися лю-
дям, які мріяли про «ідеальний 
порядок», «ідеальний суспіль-
ний устрій». Більше того, Елен 
Кей у своєму намаганні ство-
рити «ідеальну людину» як 
приклад навела… практику 
тоталітарної Спарти (де слаб-
ких і хворих від народжен-

ня дітей просто знищували). 
А ще вона послалася на пра-
ктику соціал-дарвінізму. Це 
коли для забезпечення високої 
«якості» майбутньої дитини, а 
отже, і майбутнього громадя-
нина, для зачаття добирають 
«ідеальні пари». Ну, а хрис-
тиянське милосердя до слаб-
ких і хворих дітей письменни-
ця трактувала як жорстокість, 
що прирікає їх на нескінчен-
ні страждання протягом усьо-
го життя. Вона вважала, що 
набагато гуманніше стосовно 
таких дітей було б… умертвля-
ти їх з допомогою лікаря од-
разу після пологів. 

При всій жахливості цих 
ідей з погляду сьогоднішньо-
го, вони дуже сподобалися і 
навіть мали розвиток у на-
цистській Німеччині 1930–
1940 років. До того ж, однією 
з послідовниць і навіть уче-
ниць Елен Кей вважала себе 
знаменита і популярна Марія 
Монтессорі, яка лише за див-
ним збігом обставин не ста-
ла визначною фігурою в уряді 
Муссоліні. Чому її заприміти-
ли? Та тому, що вона сама 
рекомендувала власний метод 
виховання диктаторові: «Цей 
метод відповідає тим принци-
пам і тому глибокому вченню, 
яке ви, Ваше Превосходитель-
ство, висунули і підсилили з 
метою зміцнити наш народ і 
надати величі нашій великій 
вітчизні». 

таке недоСяжне 
Слово «Свобода»
Ідеї Елен Кей набули широ-
кої популярності і визнання, 
оскільки на момент публікації 
у 1900 році вони ніби підсуму-
вали, ввібрали в себе одвічну 
мрію не лише педагогів, а й 
людства про свободу як засіб 
щасливого існування у світі.

Тож і виходить, що анархіч-
ні поривання до свободи в ор-
ганізації навчально-виховного 
процесу якимось дивним чи-
ном знову трансформуються і 
переходять у свою протилеж-
ність – дисципліну. Але сама 
Елен Кей величезне значення 
надавала домашньому вихо-
ванню, материнським клопо-
там, батьківським настановам, 
які б учили дитину думати са-
мостійно, без усілякого пону-
кання, аби та, як формулювала 
авторка, займалася «самоспо-
стереженням». 

Чи досяжна така мета? На-
віть сьогодні, за вільніших, 
розкутіших часів, коли дити-
на оточена суцільними носі-
ями інформації, гаджетами і 
може навчитися читати у 3 
роки? Найімовірніше – ні, не-
досяжна. Адже все одно дити-
на не може вилучитися із сус-
пільних відносин. І тоді знову, 
сприймаючи ідеї Елен Кей про 
«свободу», педагогіка заходить 
на повторне коло «суспільних 
потреб», до яких отой самий 
«внутрішній природний дви-
житель», про який розмірко-
вувала шведська письменни-
ця, навряд чи додумається… 
А вони стають дедалі склад-
нішими.

ольга коваленко, «Освіта України»

елен кей. ЇЇ педагогічні ідеЇ 
Були неБезпечниМи, 
але популярниМи

«доросла людина збожеволіла б, 
якби якийсь титан-жартівник 
вирішив протягом лише одного 
дня поводитися з нею так, 
як вона роками поводилася 
зі своєю дитиною». е. кей

виховання, за елен кей, Має 
відбУватиСя «виходячи з дитини». 
У НАШІ ЧАСИ ця ФОРМУлА НАГАдУє 
ТОй САМИй «дИТИНОцЕНТРИЗМ», 
яКИМ ТАК ЗАхОплЮЮТЬСя І пОКИ 
щО дУжЕ НЕВдАлО РЕАлІЗУЮТЬ
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Сьогодні найбільші зусилля вчених-
дослідників усіх країн зосередже-
ні навколо пошуку нових джерел 

енергії і сировини, з якої можна видо-
бувати енергію. Взагалі існує достатньо 
«дике» припущення, що людство опано-
вує нові джерела енергії у міру того, як 
Творець воліє їх «відпускати». І хтось 
дуже уважно стежить за тим, як люд-
ство використовує різні її види – спо-
чатку звичайнісінький вогонь ватри, по-
тім – парову, електричну енергію… І 
наглядає, аби воно не «загралося». 

Прохання УтриМатиСя 
від ПоСПіШних аналогій…
А пошуки продовжуються. Черговий 
крок до всемогутності людства – ви-
найдення високоефективних, енерго-
ємних акумуляторів. Поки що ми туп-
цюємо на місці. А енергія потрібна! 
Будь-яка. І ось група дослідників з ан-
глійського університету Ексетера зро-
била відкриття: виявляється, дизельне 
паливо можна отримувати в результа-
ті роботи… кишкової палички. 

Несподівано, чи не так? Але це прав-
да: деякі штами цієї бактерії дійсно мо-
жуть виробляти дизельне паливо, яке 
насправді майже не відрізняється від 
традиційного. До того ж, на відміну від 
біопалива, його не треба змішувати з 
нафтопродуктами. Та й саме біопали-
во вже давно викликає підозри: над-
то багато сільськогосподарських площ, 
які дають їжу, треба віддавати під па-
ливо для автомобілів… Дизпаливо, яке 
отримуватимуть за допомогою роботи 
штамів кишкової палички, може убе-
регти людство від голоду. Справа за ма-
лим: налагодити масове виробництво, 
для чого необхідно розв’язати деякі ко-
мерційні питання. 

Отже, і в самому людському організ-
мі природа чи Творець створили дже-
рела неабиякої енергії. Можливо, про 
всяк випадок...

Переворот У Світовій еконоМіці?
Вище згадувалося про проблему нових, 
потужних, маленьких акумуляторних 
батарей, які мали б визначити новий 
рівень розвитку людства. І ось – сайт 
університету Іллінойсу повідомляє, що 
тамтешні дослідники практично набли-
зилися до розв’язання цієї проблеми. 
Розроблено найпотужніші акумулято-
ри на планеті. Дивує розмір: декіль-
ка міліметрів. 

Висока продуктивність нових, не-
бачених акумуляторів досягається за 
рахунок тривимірної мікроструктури 
елементів. Такі батарейки можуть за-
ряджатися у 1000 (!) разів швидше, і 
вже не будуть впливати на вагу та роз-
мір пристроїв, які їх використовують.

Автор дослідження Джеймс Пікуль 
вважає, що така технологія взагалі по-
рушує звичні уявлення про джерела 
енергії, тому що це зовсім не посту-
пове поліпшення якості порівняно з 
попередніми виробами. Це – вибух. 

Але ще можна додати, що цей ви-
нахід може взагалі перекроїти кар-
ту світу, оскільки ставить під загро-
зу енергетичну монополію корпорацій, 
які займаються видобутком нафти та 
газу, і може призвести до падіння еко-
номік країн, на території яких розта-
шовані ці родовища. Під загрозою – 
Арабські Емірати, Норвегія, Росія… 

наС чекає «водний Світ»?
Величезні, небачені ще в історії краї-
ни повені у Великобританії, які повто-
рюються останніми роками, починають 
насторожувати вчених, хоча на пер-
ший погляд це – лише наслідки три-
валих та масштабних опадів – дощу 
чи снігу. Тому що нібито починають 
справджуватися вельми песимістич-
ні прогнози вчених, які вважають, що 
до середини ХХІ століття Європа може 
бути частково затоплена Світовим 
океаном. 

Віце-президент Міжурядової 
групи зі змін клімату, профе-
сор Жан-Паскаль Ван Іпер-
селе повідомив, що повені 
у Великобританії стали но-
вим підтвердженням загрози. 
Арктичні льоди, зокрема грен-
ландські, тануть у прискореному 
темпі, а це порушує звичну систему 
атмосферних потоків, провокує значне 
підвищення сили і кількості буревіїв, 

ураганів. «Те, що ми бачимо у Вели-
кобританії сьогодні – лише поперед-
ження», – вважає професор. 

Але справжня біда може очікува-
ти на людство після 2050 року. Під-
вищення рівня Світового океану, що 
становить сьогодні 3 мм на рік, почне 
напряму загрожувати таким містам, 
як Лондон, Антверпен, Копенгаген, 
Санкт-Петербург (в Україні – Одеса, 
Миколаїв, Маріуполь). І Євросоюз уже 
сьогодні має виробляти плани бороть-
би, а точніше – ліквідації наслідків та-
ких затоплень. 

трохи Сонця У холодній 
МарСіанСькій воді
Можливо, колись у майбутньому на-
ступниця Франсуази Саган напише та-
кий роман, надихнувшись відображен-
ням далекого Сонця у марсіанських 
озерах. Вода на Марсі… була. Ще одне 
підтвердження цього приніс орбіталь-
ний супутник Reconnaissance, який зро-
бив фотографії кратера, розташованого 
на екваторіальній частині планети. На 

цих знімках виразно видно темні слі-
ди, які активуються навесні і влітку. 
На думку вчених, це свідчить про сті-
кання значних мас солоної води. Також 
усе частіше у кратерах можна запримі-
тити ознаки льодових щитів. 

Звичайно ж, переконатися остаточ-
но, чи є вода на Марсі, може лише 
експедиція на цю планету. 

«Тема води» торік раз у раз спала-
хувала у доповідях науковців. Напри-
клад, у пробах марсіанського ґрунту, 
взятих марсоходом Curiosity неподалік 
від кратера Гейла, виявлено мінерали: 
азот, сірку, водень, кисень, фосфор і 
вуглець. На думку науковців, це може 
свідчити про те, що на Марсі більше 
3,5 мільярда років тому була вода, пріс-
ні озера і річки. А, можливо, й океа-

ни. І навіть, імовірно, у них вирува-
ло життя, і сліди його у вигляді хоча 
би бактерій можна виявити і сьогодні. 

УкраїнСькі вчені 
рятУЮть цивілізаціЮ від забУття
Проблеми надійного зберігання вели-
ких обсягів інформації виникли, ма-
буть, ще за часів Шумерської цивіліза-
ції, а може, і раніше, оскільки що далі 
ми заглиблюємося у минуле, то менше 
інформації нам удається роздобути. А 
як багато цікавого та корисного мож-
на було б дізнатися! Але безжальний 
час перетворює на мотлох будь-які но-
сії інформації. 

Група науковців Інституту проблем 
реєстрації інформації Національної 
академії наук України у співробітни-
цтві з Інститутом монокристалів ство-
рила унікальний сапфіровий диск, 
здатний зберігати інформацію протя-
гом десятків тисяч років. Сапфір має 
унікальні властивості, які дозволяють 
виготовляти абсолютно унікальні но-
сії інформації. Її можна записувати у 

набагато більших об’ємах, і зберігати-
ся вона буде майже вічно, тобто від 
10 тисяч років і довше. 

На думку вчених, у цієї технології – 
фантастичні перспективи. Людство на-
копичило колосальні масиви інформа-
ції, надзвичайно цінної, та ще й такої, 
яку не запишеш на інші носії через її 
обсяг. Наприклад, геном людини, гено-
ми багатох інших біологічних об’єктів. 
Це мільйони гігабайтів, які необхідно 
зберегти на багато століть. Може тра-
питися що завгодно, будь-яка катастро-
фа, космічна чи екологічна, а інфор-
мація про біологічне розмаїття нашої 
планети збережеться. 

Не менш важливо зберегти і нашу 
культурну спадщину, і технічну доку-
ментацію, інформацію про радіоак-
тивні відходи та екологічно небезпеч-
ні об’єкти. Не кажучи про виняткове 
значення такого винаходу для розвит-
ку комп’ютерної техніки та інформа-
ційних технологій.

Уже виготовлено перший оптичний 
диск на сапфірі діаметром 80 мм (у 
форматі CD і DVD). Виробництво но-
винки може розпочатися вже цього 
року – якщо його належно фінансу-

ватимуть зацікавлені організації. До 
речі, саме нині винахід патентують 

за кордоном.
Уже вдалося розв’язати чима-

ло технологічних проблем. На-
приклад, Інститут проблем ма-
теріалознавства розробив 
технологію нанесення високо-
температурних плівок для ме-
талізації поверхні записаної 

інформації. Технологію орієнтації і об-
робки сапфірових дисків відпрацьовано 
в Інституті монокристалів. Уже незаба-
ром виробництво дисків можна буде ор-
ганізувати у широких масштабах. За-
пис інформації буде реалізований на 
українському технологічному комплек-
сі, розробленому для створення ма-
триць для розгорнутого виробництва 
компакт-дисків. Ураховуючи ексклю-
зивність технології, це може принести 
чималі доходи державному бюджету. 
«Це – новий прорив у інформацій-
них технологіях», – вважає директор 
Інституту проблем реєстрації інформа-
ції, академік НАНУ В'ячеслав Петров.

горобці на недоПалках – 
неСПроСта
Науковці порадували людство іншими 
відкриттями, які, на перший погляд, 
і не мають особливого значення, але 
ж, але ж…

Наприклад, дослідники з Мічиган-
ського університету виявили, що біль-
шість живих створінь удаються до са-
молікування, наприклад шимпанзе. Але 
відтепер список тварин-терапевтів по-
повнився такими комахами: мурахи, 
міль, плодові мушки.

Учений з Мічиганського університету 
Марк Хантер, наприклад, вирішив дізна-
тися: що впливає на вибір виду їжі жи-
вими створіннями: поживність чи, може, 
цілющі якості? Відповідь на це запитан-
ня може принести користь і людям, від-
крити для них нові медичні засоби. 

Спостереження іноді приводять до 
несподіваних висновків. Ось, напри-
клад – чому у гніздах горобців час-
то знаходять недопалки цигарок? 
Невже – курять??? Ні, вони так за-
хищаються від кліщів. А лісові мура-
хи приносять до своїх колоній шма-
точки хвойної смоли, аби попередити 
розвиток шкідливих мікроорганізмів. А 
от метелики виду Монарх відкладають 
яйця на молочаї, бо він має протипа-
разитні властивості.

підготувала ольга коваленко, «Освіта України»

гороБці, Що «ПаЛять», і наука?
які завдання стоять нині перед наукою? 
Відповідь на це запитання можна 
отримати, якщо проаналізувати сферу 
інтересів науковців за останній рік – 
і до нинішнього дня. якщо абстрагуватися 
від уже згадуваних нобелівських 
лауреатів, то можна виявити, що сфера 
інтересів учених і винахідників сьогодні 
як ніколи широка. і які свіжі практичні 
винаходи ми маємо?

ні прогнози вчених, які вважають, що 
до середини ХХІ століття Європа може 
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підвищення сили і кількості буревіїв, 
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року – якщо його належно фінансу-

ватимуть зацікавлені організації. До 
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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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03680, м. Київ,вул. Олександра Довженка, 3,

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

40123 
48 

42,72 

256,32 

Інформаційний збірник та коментарі 

Міністерства освіти і науки України 

68832 
36 

42,50 

255,00 

Cпецвипуск газети «Освіта України» 

68836 
12 

134,44 

80 ,6  

Українська мова й література в сучасній школі 
22677 

12 
29,41 

176,46 

Всесвітня література в школах України 

68829 
12 

18,93 

1 ,  

Історія в сучасній школі 

74644 
12 

29,25 

175,50 

Математика в сучасній школі 

74326 
12 

29,25 

175,50 

Біологія і хімія в сучасній школі 

74643 
6 

44,45 

133,35 

Географія та економіка в сучасній школі 

74636 
12 

29,25 

175,50 

Іноземні мови в сучасній школі 

23761 
6 

43,56 

130,68 

Фізичне виховання в сучасній школі 

74639 
6 

44,45 

133,35 

Трудова підготовка в сучасній школі 

74646 
12 

29,25 

175,50 

Фізика та астрономія в сучасній школі 

74637 
8 

29,25 

117,00 

Русская словесность в школах Украины 

40428 
6 

26,71 

80,13 

Професійно-технічна освіта 

48764 
4 

60,51 

121,02 

Педагогіка і психологія. Вісник Академії 

педагогічних наук України 

74105 
4 

60,51 

121,02 

Дефектологія. Особлива дитина: навчання

і виховання 

74635 
4 

60,51 

121,02 

Вища освіта України 

23823 
4 

60,51 

121,02 

Педагогічна газета 

30670 
12 

4,15 

24,90 
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ІНДЕКС

НАЗВА ВИДАННЯ

Періодичність виходу на рік 1 міс.
3 міс.

6 міс.
12 міс.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

40123
ГАЗЕТА «ОСВIТА УКРАЇНИ»

4 pази на мiс.
51,85

155,55
311,10

622,20

30670
ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА

12

5,84
17,52

35,04
70,08

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

36

47,02
141,06

282,12
564,24

68836
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

12

151,72
455,16

910,32
1820,64

68828
БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

23823
ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

68829
ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,35
91,05

182,10
364,20

68830
ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68831
ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6
2 міс.45,85 4 міс.91,70

137,55
275,10

68833
ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68834
МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68835
ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

61,60
123,20

246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ 

ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

48764
ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНА ОСВIТА

4

—

61,60
123,20

246,40

40428
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68837
ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68838
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,85
92,55

185,1
370,2

68839
ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68840
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

Індекс

НАЗВА КОМПЛЕКТУ

Вартістьна I півріччя,грн

89381 ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА: всі видання

4848,02

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

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

«Освіта України»

2150,91

98964

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

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

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

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

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

2906,42

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

Всеукраїнська нарада для
завідувачів кабінетів (методистів) 

світової літератури інститутів

післядипломної освіти
«Світова література в дискурсі

XXI століття: літературознавчий та

методичний аспекти»Виховання творчої особистості

школяра
Сценарії позакласних заходів

Грудень, 2013

ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

УЧИТЕЛІ Й УЧНІ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ХВОЩІ – НЕЗВИЧАЙНІ
РОСЛИНИ

МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ

БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У НОМЕРІ:

ДЕТАЛЬНІШЕ НА PEDPRESA.COM.UA

У НОМ
ЕРІ:

ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників

України

WWW.PEDPRESA.COM.UA

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

СТОР.

8

ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ

«НАША ГАЛАКТИКА –

ЧУМАЦЬКИЙ  ШЛЯХ.

У НОМЕРІ:

Грудень, 2013

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

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОКЛАДНІШЕ НА САЙТІ PEDPRESA.COM.UA

Відповідно до наказу головдержслужби україни від 23 лютого 2009 року №49 (зареєстрованого у Міністер-
стві юстиції україни 12 червня 2009 року за №513/16529) національне агентство україни з питань державної 
служби оголошує конкурсний відбір вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями 
в галузі знань «державне управління» за державним замовленням (далі – конкурс).
для участі в конкурсі вищим навчальним закладам необхідно не пізніше 21 квітня 2014 року подати до нац-
держслужби україни лист-заявку щодо участі.
до листа-заявки додаються наступні документи:
–  копія ліцензії на право надання освітніх послуг кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом 1501 «дер-

жавне управління»; 
–  копія сертифіката про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «державне управління»; 
–  проект кошторису витрат на підготовку магістрів з розрахунку на одного слухача, окремо за формами навчання;
–  інформація про навчально-методичне, матеріально-технічне та науково-педагогічне забезпечення навчального 

процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «державне управління»;
–  інформація про досвід вищого навчального закладу щодо підготовки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування за спеціальностями галузі знань «державне управління»;
–  результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг у галузі знань «державне управління», що за-

являються та які вже надаються у даному регіоні;
–  довідка про наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань «державне управління»;
–  інформація про соціальну інфраструктуру вищого навчального закладу.
інформація надається за підписом уповноваженої особи або керівника навчального закладу.

Лист-заявка щодо участі в конкурсі та необхідні документи 
надсилати на адресу: 01601, м. київ, вул. Прорізна, 15 з поміткою 

«конкурсний відбір вищих навчальних закладів».
розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться на засіданні комісії 22 квітня 2014 року в при-
міщенні нацдержслужби україни в кім. 405 о 14-й год.

детальні умови конкурсу розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби україни 
за адресою: http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 
банер «конкурсний відбір навчальних закладів». 

довідки за телефонами: (044) 256-00-50, 278-38-14.
контактна особа: Погорєлова галина миколаївна – начальник відділу професійного 

навчання Національного агенства україни з питань державної служби.

національне агентСтво України з Питань державної СлУжби
оголоШення

про проведення у 2014 році конкурсного відбору вищих навчальних 
закладів для підготовки магістрів за спеціальностями в галузі 

знань «державне управління» за державним замовленням
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директора запорізького авіаційного коледжу імені о.г. івченка, 
державного вищого навчального закладу «Новороздільський політехнічний 

коледж», державного вищого навчального закладу «рівненський 
коледж економіки та бізнесу», державного вищого навчального закладу 

«тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», харківського 
автомобільно-дорожнього технікуму, хмельницького політехнічного коледжу, 

київського професійно-педагогічного коледжу імені антона макаренка.

у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, 
мають повну вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчаль-
них закладах відповідного профілю не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – місяць з дня опублікування оголошення.

особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з 
обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, ко-
пію паспорта та трудової книжки, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені зван-
ня, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку. 

документи надсилати на адресу: 01135, м. київ–135, 
проспект Перемоги, 10, міністерство освіти і науки україни.

телефони для довідок: 481-47-92.

МініСтерСтво оСвіти і наУки України 
оголоШУє конкУрС на зайняття ПоСади:
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