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ПРЯМа МОВА

ВІДОМЕ ІМ’Я – НЕВІДОМА БІОГРАФІЯЛІДЕРИ ОСВІТИ МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ
Школи й училища, ВНЗ і наукові установи, 
бізнес-структури й органи управління освітою 
зібрала V Міжнародна виставка «Сучасні заклади 
освіти – 2014», що відбулася у столичному 
виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». 
Що представили цього року?

Встигати все, спати 5 годин на добу і при цьому 
ще й відпочивати  – заповітна мрія і захеканого 
підлеглого, і заваленого справами шефа. 
Тайм-менеджмент допомагає визначити пріоритети, 
скласти послідовний перелік завдань і відмовитися 
від «поглиначів часу»

Постать Платона Воронька – дуже суперечлива. 
І, незважаючи на широку популярність поета 
впродовж цілих десятиліть, небагато знайдеш 
фактів про біографію автора відомих дитячих 
віршиків і колискових. «Освіта України» 
зібрала їх з нагоди Дня поезії
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«ПІЛОТНЕ» ТЕСТУВАННЯ

Директор  Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
Херсонської облдержадміністрації

андрій яцЕНкО:
Не потрібно хвилюватись. У будь-якому 
випадку ми залишаємося братами, рідними 
людьми. Чимало жителів Херсонщини 
мають родичів у Криму. тож до проблем 
кримчан ми ставимося не просто 
з розумінням, а і з усією душею. 
Завжди готові допомогти 
у будь-який спосіб і з навчанням, 
і з проживанням, 
і з харчуванням. 
Не хвилюйтеся – ми 
зробимо все можливе

Процес пробного тестування максимально наближений до основного. 
Багато хто з учителів називає це «генеральною репетицією ЗНО». 
Цього року воно проводиться із 14 навчальних предметів. 
Як підготувалися до нього регіональні центри, зокрема в Криму?

Директор  Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
Херсонської облдержадміністрації

андрій яцЕНкО:
Не потрібно хвилюватись. У будь-якому 
випадку ми залишаємося братами, рідними 
людьми. Чимало жителів Херсонщини 
мають родичів у Криму. тож до проблем 
кримчан ми ставимося не просто 
з розумінням, а і з усією душею. 

у будь-який спосіб і з навчанням, 
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2 «Освіта України»ГОЛОВНЕ
ЗА ТиждЕнь

Попри  обмежене  фінансування  галу-
зі  Міністерство  освіти  і  науки  про-

сить  забезпечити  збереження  в  ре-
гіонах  чинної  мережі  позашкільних 
закладів  і  годин  гурткової  роботи.  З 

відповідним  листом  до  керівників  обл-
держадміністрацій  звернувся  міністр 
Сергій Квіт. 

У  листі  зазначається,  що  поспішне 
і  необґрунтоване  скорочення  мережі 
позашкілля  може  призвести  до  підви-
щення  рівня  дитячої  злочинності  та 
правопорушень,  розповсюдження  без-
доглядності  дітей  і  підлітків,  збільшен-
ня  безробіття  серед  молодих  педагогів. 

У  коментарі  до  листа  на  офіційному 
сайті  відомства  йдеться,  що  підтрим-
ка  творчого,  інтелектуального  та  нау-
кового  майбутнього  України  залиша-
ється стратегічним завданням освітньої 
галузі.

Поле  для  так  званого  «перехресно-
го  вступу»  розширено:  студенти 

матимуть  можливість  здобути  освіт-
ньо-кваліфікаційний  рівень  магістра 
на  основі  бакалавра  з  іншої  галузі 
знань.  Виняток  становлять  «Право-
знавство», а також медичні спеціаль-
ності. Керівникам вищих навчальних 

закладів  листом  МОН  запропонова-
но  поширити  таку  практику  у  влас-
них  ВНЗ. 

Виші,  які  висловили  таке  бажання, 
мають  внести  відповідні  зміни  до  до-
датка  №4  Правил  прийому  до  ВНЗ  у 
2014  році  «Перелік  напрямів  для  при-
йому  на  навчання  осіб,  які  здобули 
освітньо-кваліфікаційний  рівень  бака-
лавра,  для  здобуття  освітньо-кваліфі-
каційного рівня спеціаліста (магістра)». 
Такі  зміни  сприятимуть  приведенню  у 
відповідність  до  європейської  практи-
ки  у  підходах  до  організації  магістер-
ської  підготовки  у  вищих  навчальних 
закладах  України.

Під  час  обговорення  заходів  економії  в  Кабіне-
ті  Міністрів  України  досягнуто  розуміння  щодо 

неприпустимості  скорочення  зарплат  і  збільшення 
навантаження вчителям і викладачам. Міністерство 
освіти  і  науки  запропонувало  інші  заходи  еконо-
мії  бюджетних  коштів,  які  б  не  порушували  права  та  соціальні  гарантії  освітян. 
Детальний  план  оптимізації  державних  витрат  буде  оприлюднено. 

кандидатури очільників регіональних управлінь осві-
тою будуть призначатися з урахуванням думки гро-

мадськості.  Минулого  тижня  міністр  освіти  і  науки 
України  Сергій Квіт  звернувся  до  голів  окремих  облас-
них  державних  адміністрацій  із  проханням  прискорити 
подання  на  погодження  кандидатур  на  посади  керівників 
регіональних  органів  управління  освітою. 

Міністр  наголосив,  що  при  поданні  потрібно  врахувати  думку  освітянсько-
го  експертного  середовища  регіону.  Професіоналізм,  високі  моральні  якості 
та  патріотизм  людей,  які  будуть  призначені  на  зазначені  посади,  стануть  важ-
ливою  передумовою  стабільного  функціонування  і  подальшого  розвитку  осві-
ти  в  Україні. 

МОН  спростило  процедуру  пере-
ведення  студентів  вищих  на-

вчальних закладів Автономної Республі-
ки  Крим  і  Севастополя  на  навчання  до 
інших ВНЗ України. У зв’язку із числен-
ними  зверненнями  міністерство  видало 
низку  листів,  адресованих  керівникам 
вишів,  обласним  державним  адміні-
страціям,  а  також  центральним  орга-
нам  виконавчої  влади,  до  сфери  управ-
ління яких належать ВНЗ (№№,1/9-159, 
1/9-160,  1/9-161,  1/9-162,  1/9-163).

Тепер  студентів  першого  курсу  до-
зволяється переводити без погодження 
з МОН і під час навчального семестру.

У  разі  відсутності  вільних  бюджет-
них  місць  на  напрямах  (спеціальнос-

тях),  на  які  здійснюється  переведення 
студентів,  можна  використовувати  ва-
кантні  бюджетні  місця  інших  напря-
мів  (спеціальностей)  відповідних  кур-
сів  навчання.

Переведення  осіб,  які  навчаються  у 
вищих  навчальних  закладах  Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополя 
за  контрактом  і  виявили  бажання  на-
вчатися в акредитованому недержавно-
му або державному ВНЗ, що перебуває 
на  території  іншого  регіону  України, 
рекомендовано  здійснити  на  договір-
ній  основі  зі  збереженням  умов  опла-
ти,  що  були  передбачені  попередньою 
угодою  особи  з  відповідним  ВНЗ  АР 
Крим  або  м.  Севастополя.

студент  третього  курсу  Східноєвропейського  націо-
нального  університету  імені  Лесі  Українки  Максим 

Богдан  здобув  золоту  медаль  під  час  розіграшу  Кубка 
Європи  з  легкоатлетичних  метань  серед  молоді  до  23 
років.  Виступ  у  Португалії  виявився  тріумфальним  – 
юнак  метнув  спис  на  83  метри  41  сантиметр.  Це  – 
молодіжний  національний  рекорд  України. 

Останнім часом на світових аренах українці все часті-
ше здобувають перемоги. Так, студент Київського націо-
нального  університету  фізичного  виховання  та  спорту 
Руслан Дмитренко  виграв  міжнародний  турнір  зі  спортивної  ходьби  у  швейцар-
ському  Лугано.  На  дистанції  20  кілометрів  Руслан  фінішував  з  особистим  рекор-
дом  –  1  година  20  хвилин  8  секунд.  Приємна  новина  надійшла  і  з  хорватського 
міста  Загреб,  де  відбувся  черговий  етап  Кубка  Європи  із  дзюдо  серед  кадетів.  У 
вазі  до  55  кілограмів  переможцем  став  учень  9-го  класу  Республіканського  ви-
щого  училища  фізичної  культури  Кирило Самотуг.  Ще  один  вихованець  учили-
ща  –  учень  11-го  класу  Ярослав Скопненко  –  здобув  бронзову  нагороду.

Україна  надасть  можливість  кримським  абітурі-
єнтам і студентам скласти зовнішнє незалежне 

оцінювання,  вступити  чи  перевестися  до  інших 
вітчизняних  вищих  навчальних  закладів.  Про  це 
йдеться  у  зверненні  голови  Комітету  Верховної 
Ради  з  питань  науки  і  освіти  Лілії Гриневич  і  мі-
ністра  освіти  і  науки  Сергія Квіта.  Для  цього,  за 
їхніми  словами,  будуть  змінені  правила  прийому. 
Назустріч  кримчанам  підуть  парламент,  уряд  та 
українська  академічна  громада. 

«Разом  з  вами  ми  будемо  рухатися  до  акаде-
мічних  і  громадянських  свобод,  університетської  автономії  і  світових  професій-
них  стандартів  вищої  освіти.  Пам’ятайте,  що  ви  залишаєтеся  вільними  громадя-
нами  вільної  країни»,  –  резюмують  очільники  галузі  у  зверненні  до  кримчан. 

Минулого тижня Сергій Квіт повідомив, що в разі потреби випускники крим-
ських  шкіл  складатимуть  ЗНО  в  Херсонській  області.  Як  на  Херсонщині  готу-
ються  простягнути  руку  допомоги  –  читайте на стор. 5.

На  офіційному  сайті  МОН  у  рубриці  «Громад-
ське обговорення» розміщено проект Концепції 

реформування  системи  ліцензування  та  акредита-
ції  у  вищій  освіті  України.  Зауваження  та  про-
позиції  просять  надсилати  на  електронну  адресу: 
i_sovsun@mon.gov.ua. 

Концепція  містить  визначення  напрямів  якісних  змін  у  ліцензійно-акредита-
ційному  процесі  й  опис  алгоритму  трансформації  цієї  системи.  Документ  суго-
лосний нормам проекту Закону України «Про вищу освіту»  (№1187-2), підготов-
леного  робочою  групою  під  керівництвом  Михайла Згуровського,  та  пропонує 
базові  положення  для  формування  комплексу  необхідних  нормативних  актів.

Минулої  п’ятниці  в  міністерстві  відбулося  громадське  обговорення  шляхів 
реформування  системи  ліцензування  й  акредитації  у  вищій  освіті,  зокрема  й 
проекту  зазначеної  концепції.

Докладніше – у наступному номері «Освіти України». 

За матеріалами прес-служб мОн, внЗ, урядового порталу

поЗаШкілля

НЕ ДОПУСтИтИ СКОРОчЕННЯ

вища Школа

ПЕРЕХРЕСНИЙ ВСТУП

одним рядком

ПРАВА ОСВІТЯН ЗаХИЩЕНО

кадрова поліТика

ГРОМаДСЬКЕ ПОГОДЖЕННЯ

акТуально

ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕВЕДЕННЯ СПРОЩЕНО

спорТ

УКРаїНСЬКИЙ ТРІУМФ

Звернення

ДЕРЖаВНІ ГАРАНТІЇ

анонс

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПО-НОВОМУ

від СиСтеми ОСвіти Залежить, 
Якими вирОСтУть УкраїнСькі грОмадЯни, 
чи ЗмОжУть вОни надалі бУдУвати 
неЗалежнУ єврОПейСькУ УкраїнУ – 
ДЕржаВУ, яка НЕ ДОзВОлиТь жОДНОМУ 
аГрЕсОрУ ТОПТаТи сВОЮ ТЕриТОрІЮ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія ГРИНЕВИч, 
відкриття виставки «Сучасні заклади освіти – 2014», 18 березня 2014 року
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

Тернопільщина 

В ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

Хмельниччина 

ЛАНЦЮГ МИРУ

миколаївщина

ЕКО-ЗДОБУТОК

рівненщина 

РЕКОРДНИЙ МАРАФОН

вінниччина

ПОДІЛЬСЬКИЙ АРТЕК

львівщина

ДЛЯ КРИМСЬКИХ ДІТЕЙ
У  школи  й  дитячі  садочки  Львівської  об-

ласті  вже  влаштовано  96  дітей,  які  зі 
своїми  батьками  приїхали  на  тимчасо-
ве  проживання  з  АР  Крим.  За  інформа-
цією  Департаменту  освіти  і  науки  Львів-
ської ОДА, найбільше дітей (40) влаштовано 
у  навчальні  заклади  Львова.  Восьмеро  ма-
леньких  кримчан  тепер  навчаються  у  шко-
лах  Сколівського  району,  семеро  –  в  Городоцькому  районі.  Загалом,  як  за-
значила  на  сесії  обласної  ради  голова  Львівської  ОДА  Ірина Сех,  станом  на 
17  березня  Львівщина  дала  притулок  777  кримчанам.  А  всього  зголосилося 
приїхати  майже  1700  осіб.

Запоріжжя

ПРОБНІ ТРЕНІНГИ

Тернопільський  національний  педа-
гогічний  університет  імені  Володи-

мира Гнатюка готовий надати допомо-
гу  кримчанам,  які  прагнуть  здобути 
вищу освіту. Про це повідомляє прес-
служба  ВНЗ.  У  ТНПУ  напрацьовано 
гарний  досвід  підготовки  спеціалістів, 
зокрема  для  АР  Крим:  упродовж  ба-
гатьох  років  у  закладі  навчалися,  в 
тому числі, кримські татари і росіяни. 

До  університету  вже  надходять  звер-
нення  про  допомогу,  і  ВНЗ  із  готов-
ністю приймає охочих поповнити сту-
дентську  спільноту.  ТНПУ  забезпечує 
режим  особливого  сприяння  й  уваги 
при  переведенні  чи  вступі  до  вищого 
навчального закладу всім, чиє майбут-
нє  опинилося  під  загрозою. 

До  речі,  минулого  тижня  колектив 
ТНПУ, прагнучи допомогти своєму на-
родові, одноголосно прийняв рішення 
про перерахування одноденного заро-
бітку  до  благодійного  фонду  Мініс-
терства  оборони  України.  До  збору 
коштів  долучилися  професорсько-ви-
кладацький  склад  і  студенти  універ-
ситету.

На  вулицях  Хмельницького  замайоріли  дер-
жавні  прапори  України,  жовто-блакитні 

стрічки  та  кульки,  паперові  голуби  білого  ко-
льору,  плакати  з  написами  та  гаслами  «Укра-
їна  єдина!»,  «Крим  –  це  Україна!»,  «Сла-
ва  Україні!»,  «Героям  слава!»,  «Ні  –  війні!». 
Саме  так  освітяни  Поділля  «пов’язали»  лан-
цюгом  миру  всі  в’їзди  до  міста.

Активну  участь  в  акції  взяв  Хмельницький 
національний  університет.  З  тернопільського 
напряму  вздовж  траси  вишикувалися  понад 
чотири  сотні  викладачів,  студентів,  співробіт-

ників  ХНУ.  Водії  радо  вітали  учасників  акції  клаксонами,  багато  хто  зупи-
нявся  і  долучався  до  мирної  акції.  Загалом  ланцюг  єдності  у  місті  зібрав  по-
над  дві  тисячі  людей,  і  головна  мета  –  показати,  що  хмельницькі  освітяни, 
науковці,  школярі  та  студенти  за  мир,  –  досягнута.

Учениця  9  класу  Іванівської  загальноосвітньої  школи  І–
ІІІ  ступенів  Очаківського  району  Миколаївської  області 

Ксенія Пішеніна  посіла  перше  місце  у  ІІ  турі  Міжнарод-
ного  конкурсу  «Інтел-Еко  України»,  що  відбувся  у  Києві. 

Ксенія  представляла  науково-дослідницьку  роботу  з  біо-
логії  на  тему  «Вплив  відпрацьованого  субстрату  грибів  гли-
ви  на  урожайність  огірків  сорту  «Конкурент»  при  вирощу-
ванні  за  екотехнологіями».  У  досягненні  успіху  великою  є 
і  заслуга  наукового  керівника  –  вчителя  біології  Олени 
Михайлової. 

Це  змагання  є  національним  етапом  Міжнародного  кон-
курсу  Intel  ISEF-2014,  мета  якого  –  інтеграція  в  міжнародний  освітній  про-
стір  і  демонстрація  найсучасніших  наукових  проектів.  Під  час  урочистої  це-
ремонії  нагородження  Ксенія  отримала  ноутбук  і  грошову  премію.

У Національному університеті «Ост-
розька  академія»  завершився  без-

прецедентний  поетичний  марафон, 
присвячений  200-річчю  від  Дня  на-
родження  Великого  Кобзаря,  а  також 
Небесній  Сотні.

Починаючи  з  27  лютого,  студен-
ти  безперервно  читали  вірші  Тараса 
Шевченка. Відтак за 456 годин, зафік-
сованих на хронометрі, близько трьох 
тисяч учасників перечитали «Кобзар» 
45  разів,  а  це  –  11  250  творів.  Про-
цедура поетичного марафону була по-
годжена  з  адміністрацією  Книги  ре-
кордів Гіннеса й номінована на новий 
світовий  рекорд.

На  масовому  зібранні  з  нагоди  за-
вершення  марафону  всі  студенти,  ви-
кладачі  і  співробітники  Острозької 

академії, зателефонувавши на мобіль-
ний номер «565», автоматично перера-
хували  по  п'ять  гривень  на  підтрим-
ку Збройних Сил України. Одночасно 
триває збір коштів серед студентської 
громадськості,  організований  Брат-
ством  спудеїв  Острозької  академії. 
Крім  того,  університет  готовий  роз-
глянути  звернення  від  студентів  Кри-
му  про  переведення  на  навчання.

Першокурсник  Інституту  інформаційних  техноло-
гій  та  комп’ютерної  інженерії  Вінницького  націо-

нального  технічного  університету  Дмитро Кривий 
переміг  на  ХІІІ  Всеукраїнському  чемпіонаті  з  інфор-
маційних  технологій  «Екософт  2014»  завдяки  автор-
ській  розробці  інтелектуального  програмно-апарат-
ного  комплексу.

Також  Дмитро  здобув  І  місце  у  номінації  Startup 
challenge у регіональному фіналі Міжнародного чем-
піонату  комп’ютерних  талантів  «Золотий  байт»,  що 
відбувся  у  Києві.  Хлопець  отримав  офіційне  запро-

шення  на  Міжнародний  конкурс  INFOMATRIX,  що  відбудеться  8–12  травня 
2014  року  в  румунському  Бухаресті.  Цей  талановитий  першокурсник  став  пе-
реможцем  і  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських 
проектів  еколого-натуралістичного  напряму,  що  відбувся  в  Києві  в  лютому. 

Сьогодні  Дмитро  має  кілька  патентів  на  власні  винаходи.  Взагалі,  цього 
року  він  посів  усі  перші  місця  в  конкурсах,  де  брав  участь.  Хлопець  ділить-
ся  секретом  успіху:  це  високий  рівень  проектів  та  їх  актуальність.

Гостей  з  Криму  гостинно 
приймають  і  на  Вінниччи-

ні.  Днями  працівники  відділу 
освіти  Тульчинської  райдерж-
адміністрації  відвідали  роди-
ни  переселенців,  які  тимча-
сово  перебувають  у  дитячому 
оздоровчому  таборі  «Поділь-
ський  Артек». 

Серед  них  –  19  дітей  шкільного  віку,  всі  вони  мають  бути  забезпечені 
освітою.  Так,  сім’ям  запропоновано  розпочати  підвезення  дітей  шкільним 
автобусом  до  Заозерненської  ЗОШ  І–ІІІ  ступенів,  де  і  здійснюватиметь-
ся  їх  навчання.  Або  організувати  навчальний  процес  на  базі  оздоровчого 
табору  «Подільський  Артек»,  де,  до  речі,  діти  будуть  і  харчуватися.  У  та-
борі  учням  нададуть  підручники  та  необхідне  шкільне  приладдя.  Нині,  за 
інформацією  облдержадміністрації,  на  Вінниччині  перебуває  понад  250  пе-
реселенців  з  АРК.

ІТ-ПЕРЕМОГИ

На  початку  березня  в  Запо-
різькому  національному  уні-

верситеті  стартували  безко-
штовні  пробні  тестування  із 
предметів,  внесених  до  пере-
ліку  зовнішнього  незалежного 
оцінювання.  Можливістю  по-
вправлятись  у  ЗНО  скориста-
лися  тисячі  абітурієнтів  міста 
й  області.

За  словами  завідувача  підго-
товчого  відділення  Ірини Бакаленко, 
пробні  тренінги  відбулися  на  високо-
му рівні. Перед початком тестувань на 
його  учасників  очікував  виступ  пред-
ставників факультету соціальної педа-
гогіки та психології. Вони надали стар-
шокласникам  рекомендації,  як  краще 
психологічно  підготуватися  до  скла-
дання  тестів  та  адаптуватися  до  стре-
сових  ситуацій.  Також  представники 
вищого  навчального  закладу,  задіяні 

у  проведенні  ЗНО,  нагадали  про  пра-
вила,  умови  та  технічні  аспекти  скла-
дання  зовнішнього  незалежного  оці-
нювання.

Старшокласники впевнені, що проб-
ні  тренінги  із  ЗНО  відіграють  досить 
важливу  роль  при  підготовці  до  ек-
заменів.  Про  результати  проходжен-
ня  тренінгів  можна  буде  дізнатися  на 
сайті вишу або на спеціальному стенді 
біля  навчального  корпусу  №2.
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пряма

Тамара МарУсик, проректор 
з науково-педагогічної 
роботи Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича: 
– Стало відомо, що виш запрошує до 
себе студентів зі східних і південних 
областей. Молодь їде охоче? 

–  Ми  запрошуємо  кримських,  до-
нецьких,  дніпропетровських,  луган-
ських  студентів  відвідати  наш  уні-
верситет,  наш  край.  Ідеться  і  про 
навчання,  і  про  навчально-дозвіллє-
ву  поїздку.  Тепер  у  нас  перебувають 
луганські  студенти,  наступного  тиж-
ня  очікуємо  харківських,  потім  –  до-
нецьких  і  дніпропетровських.  Охоче 
погодилися студенти Харківського на-
ціонального  університету  імені  Васи-
ля Каразіна, національні університети 
Донецька  і  Дніпропетровська.  З  Кри-
му  ще  ніхто  не  приїхав.  Ми  надісла-
ли  їм  листи-запрошення,  вони  відпо-
віли,  що  нині  їхати  до  нас  не  готові 
–  можливо,  завітають  у  травні. 

Наші  гості  відвідують  лекції  з  істо-
рії  Буковини,  з  політології,  ознайом-
люються  з  навчанням  на  факультеті 
архітектури,  будівництва,  декоратив-
но-прикладного  мистецтва.  Ходять  на 
екскурсії  до  музеїв  діячів  української 
культури,  відвідують  Ботанічний  сад. 
Усі  дуже  задоволені.

Вони  також  зустрічаються  зі  сту-
дентським самоврядуванням, обміню-
ються  досвідом  такої  роботи. 

– Чи є серед цих кримських студен-
тів ті, хто виявив бажання продовжи-
ти навчання у вашому виші? 

–  Так,  до  нас  звернулося  десять 
студентів  з  приводу  переведення.  Ми 
не  заперечуємо,  приймальна  комісія 
вже  розглядає  це  питання.  Якщо  рап-
том  з  місця  теперішнього  навчання 
у  переведенні  їм  відмовлять,  можемо 
запропонувати відрахуватися за влас-
ним  бажанням,  а  тут  ми  їх  поновимо. 

Ігор ПасІЧНик, ректор 
Національного університету 
«Острозька академія»:

–  Наш  заклад  одним  з  перших  за-
пропонував  звертатися  з  приводу 
переведення  на  навчання  студентам 
із  Криму.  Звернулися  близько  деся-
ти  студентів,  які  вивчають  іноземну 
й  українську  філологію,  політологію, 
економіку,  зокрема  –  з  Таврійського 
національного  університету  імені  Во-
лодимира  Вернадського,  Кримського 
гуманітарного університету. Але кіль-
кість  ця  постійно  збільшується.  На-
приклад,  одна  студентка-філолог  із 

Криму розповіла, що майже вся її гру-
па  хоче  перейти  на  навчання  до  нас.

До  речі,  в  Острозькій  академії  вже 
навчається  багато  студентів  з  АРК, 
кримських татар. Думаю, що вони ак-
тивно розповідають своїм друзям-сту-
дентам  на  півострові  про  те,  що  наш 
заклад  запрошує  їх  на  навчання.  Ді-
ляться  інформацією  про  навчальний 
процес,  розповідають,  що  тут  немає 
ніяких  «бандерівців»  і  «фашистів», 
що  тут  –  висока  мораль  і  гуманіс-
тичне  ставлення  до  кожної  людини. 

Єдине  запитання,  що  ставлять  ба-
жаючі  продовжити  навчання  в  Ост-
розькій  академії:  якими  є  умови  пе-
реведення? Доки Міністерство освіти 
не  озвучило  конкретних  умов  пере-
ведення,  ми  говорили  таким  студен-
там,  що  вони  можуть  переводитися 
до  нас  на  вільні  місця.  Якщо  ліцен-

зованих місць бракуватиме, можливо, 
міністерство  нам  їх  додасть.  Думаю, 
механізм  простий  –  держзамовлен-
ня  і  фінансування  можна  «зняти»  з 
ВНЗ,  звідки  переводяться  студенти, 
і  передавати  тим  вишам,  куди  вони 
переводяться. 

– А як щодо питань із розселенням 
і аудиторним навантаженням? 

–  Наші  студенти,  безсумнівно,  го-
тові  потіснитися  і  дати  стільки  місць, 
скільки потребуватимуть ті, хто пере-
ведеться.  Студенти  Острозької  акаде-
мії  готові  виділити  й  окремі  кімна-
ти,  а  самі  –  потіснитися.  Не  думаю, 
що  дуже  зміниться  аудиторне  наван-
таження,  адже  лекції  ми  читаємо  по-

токами, а на практичних заняттях гру-
пи  збільшаться,  наприклад,  з  25  до  30 
осіб  –  у  цьому  немає  нічого  страш-
ного. 

Сьогодні  до  нас  насамперед  звер-
таються  кримчани,  які  навчаються  на 
державній формі і хочуть перевестись 
на  державну.  Якщо  ж  молодь  захо-
че  переводитися  на  платні  місця,  я 
думаю,  що  ми  матимемо  можливість 
знайти  друзів  з-за  кордону,  які  змо-
жуть  оплатити  їм  місця  контрактно-
го  навчання.  Ми  зробимо  так,  аби  ця 
оплата  була  мінімальною  і  знайшлися 
спонсори.  Зрештою,  ми  і  самі  могли 

б  виступити  для  декого  з  них  спон-
сорами.  Це  також  залежатиме  і  від 
загальної  кількості  таких  студентів-
контрактників. 

До  речі,  до  нас  звертаються  не 
тільки  студенти.  Викладачі  кількох 
кримських  університетів  хочуть  пра-
цювати  у  нас.  Звісно,  це  реалізувати  
складніше,  ніж  перевести  студентів, 
адже  викладацький  склад  у  нашо-
му  навчальному  закладі  вже  укомп-
лектовано.  Але  і  це  питання  можна 
вирішити:  наприклад,  викладачі,  які 
працюють  більш  як  на  одну  ставку, 
готові відмовитися від частини наван-
таження. Думаю, сьогодні у найгіршо-
му  становищі  в  вишах  Криму  опини-
лися українські філологи – викладачі 
й  науковці.  Переконаний,  що,  за  по-
треби,  вони  повинні  бути  забезпече-
ні роботою в  інших регіонах України. 

Володимир БУГрОВ, проректор 
з науково-педагогічної 
роботи київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка: 
–  На  цей  час  до  закладу  звернули-
ся  близько  півсотні  студентів  із  Кри-
му.  Але  переведення  з  одного  ВНЗ  до 
іншого  дозволяється  зазвичай  у  між-
сесійний  період.  Документ,  що  регла-
ментує  це  переведення,  затвердже-
ний  наказом  Міністерства  освіти  і 
науки.  Але  МОН  не  розпоряджається 
держзамовленням – його затверджує 
Кабінет  Міністрів  України.  Тож,  на 
мою  думку,  доцільною  була  б  поста-
нова  Кабміну,  яка  б  не  тільки  дозво-
лила  переведення  студентів,  а  й  дала 
змогу вишам перерозподіляти вакант-
ні  місця  державного  замовлення  для 
прийому  цих  студентів.  Наприклад, 
звільнилося місце держзамовлення на 
четвертому  курсі,  а  студента  з  Криму 

перевели  на  другий  курс.  Це  рішен-
ня,  звичайно,  є  політичним,  але  воно 
повинно  бути  досить  швидким.  Адже 
ми  повинні  показати  кримським  сту-
дентам  і  громадськості  в  цілому,  що 
держава  про  них  піклується. 

– Як забезпечити студентів-кримчан 
житлом на час навчання?

–  Це  питання  вирішуватиметься  у 
кожному  конкретному  випадку  інди-
відуально.  Я  впевнений,  наші  студен-
ти,  що  проживають  у  гуртожитках, 
із  розумінням  поставляться  до  ситу-
ації.  І,  за  потреби,  можуть  потіснити-
ся,  щоб  поселити  студентів  з  Криму. 
Адже  нині  єдність  країни  і  необхід-
ність  підтримати  один  одного  є  важ-
ливішими  за  побутові  питання.  Якщо 
ж  кримчан  стане  значно  більше,  мі-
ністерство може регулювати розподіл 
таких  студентів  у  виші  різних  міст  і 
регіонів.

Підготував Максим кОрОДЕНкО, «Освіта України»

УКРАЇНА – єДИНА, 
ОСВІта – НЕПЕРЕРВНа
Студенти з Криму звертаються до вишів материкової України з проханням перевести їх на навчання. Керівники вищих 
навчальних закладів запрошують кримчан у гості й готові сприяти тому, щоб ці студенти продовжили навчання в їх  
альма-матер. «Освіта України» розпитала керівників ВНЗ про те, як вони пропонують допомагати студентській молоді Криму. 

Цілком офіЦійно

ПЕрЕВОДиТи сТУДЕНТІВ сТалО ПрОсТІШЕ

коли  верстався  номер,  Міністерство  освіти  і  науки  України  спростило  про-
цедуру  переведення  студентів  ВНЗ  Автономної  Республіки  Крим  та  Севас-

тополя  на  навчання  до  вищих  навчальних  закладів,  розташованих  в  інших 
регіонах  України  (листи  МОН  від  20.03.2014  р.  на  адресу  обласних,  Київ-
ської  та  Севастопольської  міських  рад,  центральних  органів  виконавчої  вла-
ди,  до  сфери  управління  яких  належать  ВНЗ  №№  1/9-159,  1/9-160,  1/9-161, 
1/9-162,  1/9-163).

Зокрема,  дозволяється  здійснювати  переведення  студентів  першого  курсу 
без  погодження  з  Міністерством  освіти  і  науки  України  та  під  час  навчаль-
ного  семестру.  Також  можна  у  разі  відсутності  вільних  місць,  що  фінансу-
ються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), 
на  які  здійснюється  переведення  студентів,  використовувати  вакантні  місця, 
що  фінансуються  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  з  інших  напрямів 
(спеціальностей)  відповідних  курсів  навчання.

Переведення  осіб,  які  навчаються  у  ВНЗ  Автономної  Республіки  Крим  та 
Севастополя  за  рахунок  коштів  фізичних  осіб  і  виявили  бажання  навчатися 
в  акредитованому  недержавному  вищому  навчальному  закладі  або  державно-
му  виші,  що  перебуває  на  території  іншого  регіону  України,  рекомендуємо 
здійснити  на  договірній  основі  зі  збереженням  умов  оплати,  що  були  перед-
бачені  попередньою  угодою  особи  з  відповідним  ВНЗ  АРК  чи  Севастополя. 
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пряма

Чи  готова  Херсонщина  простяг-
нути  руку  допомоги  і  як  орга-
нізовуватиметься  тестування  в 

області  –  «Освіта  України»  запита-
ла  в  директора  Департаменту  осві-
ти  і  науки,  молоді  та  спорту  Херсон-
ської  облдержадміністрації  Андрія 
Яценка. 

– Андрію Анатолійовичу, коли ке-
рівництво МОН звернулося до Вас 
по допомогу? 

–  Ще  минулого  тижня  (розмова  з 
Андрієм Яценком  відбулася  21  берез-
ня.  –  Ред.)  нам  зателефонували  з  мі-
ністерства  і  запитали,  чи  можемо  ми 
за  потреби  організувати  тестування 
для кримських абітурієнтів. Ми відпо-
віли,  що  можемо,  адже  у  нас  на  сьо-
годнішній  день  підготовлено  46  пунк-
тів  тестування  у  школах  практично 
в  усіх  районних  центрах.  Наприклад: 
у  Каховці,  Новій  Каховці,  Берисла-
ві,  Генічеську,  Чаплинці,  Каланчаку 
тощо.  Там,  за  потреби,  ми  й  будемо 
приймати  кримських  школярів.

– Якщо виникне потреба, чи виста-
чить пунктів тестування, чи будуть 
ще організовані нові? 

–  Ми  й  минулого  року  орієнту-
валися  на  46  пунктів.  Але  це  –  про 
всяк  випадок,  адже  з  цієї  кількості 
у проведенні зовнішнього незалежно-
го  оцінювання  було  задіяно  лише  29. 
Цьогоріч  планували  прийняти  8,5  ти-
сячі  абітурієнтів  саме  у  цих  29  пунк-
тах.  Окрім  того,  ми  готові  прийняти 
ще  майже  8  тисяч  осіб  –  якщо  діти 
виявлять  таке  бажання  або  надійде 
відповідне  завдання  від  Міністерства 
освіти  і  науки.  Наше  завдання  –  під-
готувати  відповідні  місця  і  фахівців. 
Наголошу,  вони  готові  вже  сьогодні. 

 
– АР Крим і Херсонщина межують, 
але дорога у деяких випадках не буде 
близькою. Як абітурієнти прибувати-
муть до пунктів тестування? 

– Ми пов’язані з Кримом залізнич-
ним  сполученням.  У  Генічеському  ра-
йоні є залізнична станція, куди з АРК 
іде  прямий  потяг.  Тут  проблем  немає, 
квиток  на  електричку  коштує  недо-
рого.  Є  й  відповідні  автобусні  марш-
рути,  але,  якщо  потрібно,  є  і  шкіль-
ні  автобуси  –  як  у  Криму,  так  і  в 
нас.  Тож  за  потреби  ми  допоможе-
мо  кримським  абітурієнтам  приїхати 
на  пункти  тестування.

– Чи контактуєте Ви стосовно цих 
питань із вашим регіональним цен-
тром оцінювання якості освіти? 

–  Обов’язково.  Ми  працюємо  із 
Сімферопольським  РЦОЯО.  Ми  спіл-
кувалися  з  працівниками  і  центру,  і 
МОН АР Крим, з якими давно дружи-
мо.  Постійно  обмінювалися  кадрами 
на  рівні  керівництва  районних  відді-
лів  освіти,  директорів  шкіл.  Тобто  в 
нас  тісні  стосунки  з  нашими  колега-
ми  в  Криму.

Фахівці  Сімферопольського  регіо-
нального  центру  оцінювання  якості 
освіти  запевнили  нас,  що  всі  завдан-
ня,  які  сьогодні  ставить  уряд  Украї-
ни,  будуть  виконані.  Тобто,  РЦОЯО 
працюватимуть. 

Якщо  виникнуть  позаштатні  момен-
ти,  недалеко  від  нас  працює  Запорізь-
кий  РЦОЯО.  Тож  ми  співпрацювати-
мемо  і  з  ними.  Крім  того,  якщо  буде 

потреба,  ми  готові  розгорнути  такий 
центр  і  на  Херсонщині.  В  нас  є  відпо-
відне обладнання і підготовлені фахівці. 

У  Криму  є  люди,  які  думають  про 
дітей.  Так,  є  абітурієнти,  які  вступа-
тимуть  до  російських  ВНЗ,  але  бага-
то  школярів  уже  давно  налаштовані 
вступати  саме  до  українських  універ-
ситетів.  У  нас  із  кримськими  колега-
ми нормальні людські стосунки. Люди 
відповідальні  й  розуміють,  що  це  – 
доля  дітей.  Отже,  зроблять  так,  аби 
вони склали ЗНО. Запевняють, що бу-
дуть  працювати  і  виконають  усе,  як 
потрібно. 

– Принагідно запитаємо, чи готові в 
області забезпечити доступ до освіти 
для переселенців, зокрема у дитсад-
ках і школах, а також проживання? 

–  Готові.  В  нас  є  й  інтернатні  за-
клади, є гуртожитки ПТНЗ, ВНЗ. Неба-
гато,  але  місця  ми  розподіляємо:  десь 

знаходиться  20,  десь  –  60  місць.  Тоб-
то  зможемо  прийняти  переселенців, 
якщо  будуть  бажаючі  до  нас  приїха-
ти.  Поки  це  поодинокі  випадки:  пере-
селенці  перебувають  у  прикордонних 
з  Кримом  районах  –  Генічеському, 
Каланчацькому,  Чаплинському.  В  цьо-
му  немає  великої  проблеми,  адже  ма-
сових  переселень  поки  не  було.

Цим  питанням  опікується  і  керів-
ництво  обласної  державної  адміні-
страції.  Ми  спілкуємося  кожні  два 
дні.  Збираються  керівники  департа-
ментів  –  починаючи  від  нас  і  де-
партаменту  охорони  здоров’я  до  де-
партаменту  житлово-комунального 
господарства. 

Усі проблеми, зокрема технічні, ви-
рішуємо.  Єдине  –  не  до  кінця  врегу-
льовані  фінансові  питання.  Поки  ми 
плануємо  залучати  кошти  обласного 
бюджету,  позабюджетні,  допомагає  й 
територіальна  громада  області. 

– Міністерство освіти і науки спрос-
тило процедуру переведення сту-
дентів з вищих навчальних закла-
дів Криму до ВНЗ інших регіонів. Чи 
спілкувалися Ви з ректорами Хер-
сонщини і чи готові вони прийня-
ти на навчання кримських студентів? 

–  ВНЗ  готові.  Але  треба  врегулю-
вати  певні  питання.  У  кожного  вишу 
є  чітко  доведений  до  них  контингент. 
Якщо міністерство буде давати розпо-
діл,  то  ми  готові.  Ви  сказали,  що  про-
цедуру  спрощено,  тож  ми  з  радістю 
готові  прийняти  кримських  студентів 
на  навчання  на  ті  спеціальності,  за 
якими  вони  навчаються  нині. 

– Сьогодні на «гарячу лінію» мі-
ністерства надходить чимало звер-
нень – кримські учні, студенти, бать-
ки, вчителі хвилюються: що буде 
далі? Що б Ви сказали своїм сусі-
дам-кримчанам?

–  Насамперед,  хочу  відповісти, 
що  не  потрібно  хвилюватись.  У  будь-
якому  випадку  ми  залишаємося  бра-
тами,  рідними  людьми.  Чимало  жи-
телів  Херсонщини  мають  родичів  у 
Криму.  Тож  до  проблем  кримчан  ми 
ставимося  не  просто  з  розумінням,  а 
і  з  усією  душею.  Завжди  готові  допо-
могти  у  будь-який  спосіб:  і  з  навчан-
ням,  і  з  проживанням,  і  з  харчуван-
ням.  Не  хвилюйтеся  –  ми  зробимо 
все  можливе.

Спілкувався Дмитро ШУлІкІН, «Освіта України»

ЯкщО виникнУть ПОЗаштатні мОменти – 
в наС недалекО Працює ЗаПОріЗький 
рцОЯО. тОбтО ми СПівПрацюватимемО 
і З ними. крім тОгО, ЯкщО бУде ПОтреба, 
Ми ГОТОВІ рОзГОрНУТи Такий цЕНТр 
І На ХЕрсОНщиНІ. В Нас є ВІДПОВІДНЕ 
ОБлаДНаННя І ПІДГОТОВлЕНІ ФаХІВцІ

Андрій ЯЦЕНКО:  
За ПОтРЕБИ МИ ГОтОВІ  
ПРИЙНЯтИ На ПУНКтаХ 
тЕСтУВаННЯ 8 тИСЯЧ 
КРИМСЬКИХ аБІтУРІЄНтІВ
Одне з ключових питань, що сьогодні хвилює кримських випускників – як і де вони 
складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Минулого тижня міністр освіти і науки 
Сергій Квіт частково відповів на це запитання, зазначивши, що в разі потреби 
вступники з аРК складатимуть ЗНО у Херсонській області. 

Біографічна довідка
Андрій ЯЦЕНКО народився 27 березня 1961 року.
У 1982 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель 
російської мови та літератури», у 1994-му – Одеський державний університет («Політолог»), у 
2004 році – Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізне-
су («Менеджер-економіст»). 2012 року закінчив аспірантуру Національної академії державного 
управління при Президентові України.
Працював учителем російської мови та літератури у Скадовській вечірній середній школі й Бе-
риславському педагогічному училищі Херсонської області, другим секретарем Херсонського міськ-
кому комсомолу, начальником Управління у справах сім’ї та молоді Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації, начальником Управління державної служби Головдержслужби в Херсонській 
області, заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. З 2012 року – дирек-
тор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.
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Отже,  учасники  завітали  до  Киє-
ва,  щоб  і  на  інших  подивитися,  і 
себе  показати.  А  ще  –  отрима-

ти  нагороди  від  організаторів:  Мініс-
терства  освіти  і  науки,  Національної 
академії  педагогічних  наук  і  компанії 
«Виставковий  світ».  Було  передбаче-
но нагородження переможців рейтин-
гового  виставкового  конкурсу  в  номі-
націях  «Лідер  вищої  освіти»,  «Лідер 
післядипломної  освіти»,  «Лідер  між-
народної  діяльності»,  «Лідер  науко-
вої  та  науково-технічної  діяльності», 
а  також  «Лідер  професійно-технічної 
освіти». За показниками Міжнародної 
наукометричної  бази  даних  Scopus, 
вищі  навчальні  заклади  окремо  від-
значили  сертифікатами  «Якість  нау-
кових  публікацій». 

ДОПОМОжЕМО криМЧаНаМ!
Уже  традиційно  до  учасників  вистав-
ки  і  гостей  звернулись  очільники  віт-
чизняної  освіти.  Щоправда,  в  такий 
важкий для держави момент їхні про-
мови були далекими від звичного офі-
ціозу. 

Голова  Комітету  Верховної  Ради  з 
питань  науки  і  освіти  Лілія Гриневич 
наголосила,  що  учні  і  вчителі,  студен-
ти  і  викладачі  Криму  обов’язково  по-
винні  продовжити  своє  навчання  або 
працю  –  навіть  якщо  в  разі  найгір-
шого  сценарію  в  них  не  буде  можли-
вості  для  цього  вдома. 

–  Прошу  допомоги  в  усіх  освітян 
України,  а  особливо  –  у  керівників 
вищих  навчальних  закладів,  –  звер-
нулася  до  учасників  виставки  очіль-
ниця  профільного  комітету.  –  Ми 
маємо  разом  допомогти  нашим  спів-
громадянам  у  ці  скрутні  часи. 

Перший заступник міністра освіти і 
науки  України  Інна Совсун  у  своєму 
виступі гарантувала, що всі випускни-
ки  шкіл  АР  Крим,  які  зареєстрували-
ся  на  зовнішнє  незалежне  оцінюван-
ня,  зможуть  скласти  тестування,  але 
в  якому  форматі  й  де  саме  відбува-
тиметься  ЗНО  –  залежатиме  від  по-
літичної  обстановки. 

–  Ми  всі  повинні  консолідуватись 
і  працювати  спільно,  щоб  допомогти 
освітянам  Криму  і  тим  самим  показа-
ти,  що  освітянська  спільнота  згурто-
вана  і  готова  реагувати  на  виклики, 
які  постають  сьогодні,  –  підсумува-
ла  Інна Совсун. 

Президент  Національної  академії 
педагогічних наук Василь Кремень за-
кликав усіх освітян ухвалити звернен-
ня,  в  якому  засуджуються  агресивні 
дії  Росії  щодо  України. 

заХисТ ІНФОрМацІї 
Після  промов,  в  яких  ішлося  про  на-
ціональну  безпеку,  одразу  захотілося 
поспілкуватися  із  «силовиками».  Тим 
більше, що на виставці було представ-
лено  чимало  навчальних  закладів  різ-
них  міністерств  і  відомств. 

Наприклад,  у  столичному  Навчаль-
но-науковому  інституті  інформацій-
ної  безпеки  Національної  академії 
Служби  безпеки  України  готують 
фахівців  за  напрямами  «Організа-

ція  захисту  інформації  з  обмеженим 
доступом» і «Управління інформацій-
ною  безпекою»,  що  належать  до  га-
лузі  знань  «Військові  науки,  націо-
нальна  безпека,  безпека  державного 
кордону». 

Як  розповів  «Освіті  України»  за-
відувач  кафедрою  Академії  СБУ  Ана-
толій Гуз,  випускники  цього  закла-
ду  обирають  місцем  роботи  й  органи 
державної  влади,  і  підприємства  всіх 
форм  власності  –  там,  де  є  режим-
но-секретний  орган  або  відповідний 
підрозділ, що займається захистом ін-
формації з обмеженим доступом. Такі 
фахівці  захищають  і  банківську,  і  ко-
мерційну,  і  державну  таємницю,  за-
лежно  від  того,  де  вони  працюють. 
Щороку  20–30  відсотків  випускників 
Навчально-наукового  інституту  йдуть 
працювати саме до СБУ. Як повідомив 
Анатолій Гуз, ці новітні професії сьо-
годні  особливо  актуальні  в  контексті 
Закону  України  «Про  захист  персо-
нальних  даних». 

є Така ПрОФЕсІя…
Сьогодні  про  необхідність  модерніза-
ції  вітчизняної  армії  не  говорить  тіль-
ки лінивий. І тут важливу роль повинні 
відіграти  військові  «спеці»  з  вищою 
освітою,  яких  готують  в  Академії  су-
хопутних  військ  імені  гетьмана  Петра 
Сагайдачного,  що  у  Львові.  Викладачі 
академії  приїхали  до  Києва,  щоб  по-
ділитися  новими  підходами  в  роботі, 
а  також  ознайомити  молодь  з  умова-
ми  вступу  до  цього  військового  ВНЗ. 

Заступник  начальника  факультету 
підготовки  спеціалістів  інженерних 
військ  та  військ  радіаційного,  хіміч-
ного  та  біологічного  захисту,  підпол-
ковник  Олександр Юрчук  розповів 
нам,  що  в  академії  готують,  зокре-
ма,  молодших  командирів  для  Сухо-
путних  військ. 

Курсанти  навчаються  впродовж 
4–5  років,  їм  присвоюється  звання 
лейтенанта  і потім, відповідно до роз-
поділу, вони направляються на прохо-
дження  військової  служби. 

За  словами  Олександра  Олек-
сандровича,  найпопулярнішими  се-
ред  молоді,  яка  вирішила  пов’язати 
своє  життя  з  армією,  є  спеціалізації 
«Управління діями підрозділів механі-
зованих  військ»,  а  також  –  «Управ-
ління  діями  підрозділів  інженерних 
військ».

ПрацЕВлаШТУВаННя БЕз ПрОБлЕМ
Надзвичайно широко на виставці була 
представлена  вітчизняна  профтехос-
віта. Так, Березівське вище професій-
не  училище  Одеського  національного 
політехнічного університету відзначе-
но нагородою «Лідер професійно-тех-
нічної  освіти  в  Україні».  Про  попу-
лярність  училища  свідчить  те,  що  в 
ньому  навчаються  діти  з  11  областей 
України  –  від  Львівської  до  Херсон-
ської.  Готують  тут  не  лише  за  робіт-
ничими  професіями,  а  й  дають  змогу 
здобути вищу освіту – технолога гро-
мадського харчування, а також легкої 
промисловості. 

Директор  закладу  Валентина Шев-
ченко  розповідає,  що  «фішкою»  учи-
лища  є  активна  співпраця  з  міжна-
родними  експертами  з  Німеччини  й 
Австрії.  В  середньому  вони  працю-
ють  у  Березівському  ВПУ  110  днів  на 
рік,  навчаючи  дітей  і  майстрів.  Піс-
ля  цього  вручаються  відповідні  сер-
тифікати.  Це  значно  підвищує  конку-
рентоздатність  випускників  на  ринку 
праці.  Хоча,  як  розповідає  Валентина 
Шевченко,  проблем  із  працевлашту-
ванням  немає  –  оздоровниці  Одещи-
ни  із  задоволенням  запрошують  на 
роботу  випускників  училища. 

«ШкОла МайБУТНьОГО» У сЕлищІ
У  Тельманівському  НВК  Донецької 
області з 2011 року реалізується регіо-
нальний  проект  «Школа  майбутньо-
го».  Вчителі  закладу  приїхали  до  Ки-
єва,  щоб  поділитися  досвідом  роботи 
з  освітянами  всієї  країни. 

Як  розповів  директор  НВК  Сергій 
Чеграхчі,  проект  розрахований  до 
2016  року.  Перший  етап  –  будівни-
цтво  новенького  корпусу  початкової 
школи  –  вже  завершено.  Там  є  все 
необхідне  для  молодших  школярів  – 
і мультимедійні дошки,  і лінгафонний 
кабінет,  і  широкосмуговий  доступ  до 
інтернету.  І  навіть  меблі  всі  –  ан-
тисколіозні.  Друга  черга  проекту  – 
створення  спортивного  комплексу  і 
нового  харчового  блоку,  третя    –  ре-
конструкція  старої  будівлі  школи.

–  На  новій  матеріальній  базі  вирі-
шуємо  завдання,  що  ставиться  перед 
учителями  –  виховати  людину  ново-
го  часу,  –  розповідає Сергій Чеграх-
чі.  –  Це  повинна  бути  компетентна 
особистість,  яка  могла  б  самореалізо-
вуватися  упродовж  життя.  У  нас  діє 
шкільна  програма  «Обдаровані  діти». 
Працюємо  над  розвитком  інтелекту-
ального  потенціалу,  творчої  обдаро-
ваності,  а  також  фізичним  розвитком 
наших  дітей. 

Чимало  уваги  в  НВК  приділяють 
патріотичному  вихованню.  У  шкіль-
ній  дитячій  організації  «Козацька  ро-
дина»  беруть  участь  280  учнів  2–11 
класів. Цікавинка закладу – навчаль-
но-польова  практика.  Діти  п’ять  днів 
живуть у наметах, а уроки проводять-
ся  просто  неба.  Готуються  і  з  нетер-
пінням  очікують  таких  виїздів,  роз-
повідають  учителі. 

На НаВЧаННя ДО ЕсТОНІї

Тим,  хто  хоче  здобути  зарубіжний  ди-
плом,  також  було  на  що  подивити-
ся  на  виставці.  Чому  б,  наприклад, 
не  поїхати  на  навчання  до…  Естонії? 
Тим більше, що Університет Тарту вхо-
дить до 400 кращих університетів світу 
престижного  Міжнародного  рейтингу 
Times  Higher  Education.  На  бюджет-
ні  місця  можуть  вступати  й  інозем-
ні  студенти. 

Консультант  з  питань  Східної  Євро-
пи  Університету  Тарту  Олександр Ча-
надірі  розповів  «Освіті  України»,  що 
минулого  року  до  ВНЗ  приїхали  на 
навчання  24  українських  студенти.  В 
основному,  здобуваючи  диплом  магі-
стра, вони обирають бізнес-адміністру-
вання,  соціальні  науки,  а  також  інфор-
маційні  технології. 

Окремі  цільові  квоти  для  україн-
ських  студентів  виділяє  і  МЗС  Есто-
нії.  Це  передбачає  плату  за  навчання 
і  400  євро  щомісячної  стипендії. 

– Рівень ваших студентів дуже висо-
кий, насамперед тих, хто раніше навчав-
ся  в  Київській  політехніці,  Києво-Мо-
гилянській  академії,  КНУ  імені  Тараса 
Шевченка,  –  каже  Олександр Чанаді-
рі.  –  Тож  ми  завжди  раді  їх  бачити. 

У ГОсТяХ У ТЕрПсиХОри
Київський  хореографічний  коледж, 
представлений  на  виставці,  виховує 
свого  абітурієнта  ще  з…  дитячого  са-
дочка. 

–  Ми  забезпечуємо  повний  цикл 
хореографічного  навчання  для  дітей 
від  трьох  років:  школа-дитячий  са-
док  і  вечірні  групи,  хореографічна 
гімназія  «Кияночка»  і,  нарешті,  ко-
ледж,  –  розповіла  «Освіті  України» 
заступник  директора  закладу  Ольга 
Погрібна.

Випускники  коледжу  здобувають 
фах  «Артист  балету»  або  «Артист 
ансамблю  сучасного  танцю»  і,  крім 
того, – викладача хореографії. До всту-
пу  на  «класичне»  відділення  діти  почи-
нають готуватися ще з 5 класу гімназії, 
адже  там  потрібні  певні  антропоме-
тричні  дані,  а  на  відділення  сучасно-
го  танцю  можна  вступити  і  без  попе-
редньої  підготовки. 

Дмитро ШУлІкІН, «Освіта України». 
Фото максима кОрОденка

ЛІДЕРИ ГаЛУЗІ
Школи й училища, ВНЗ і наукові установи, бізнес-структури й органи управління 
освітою зібрала V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014», 
що відбулася у столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». Це один 
з найбільших професійних форумів у країні, який передбачає обмін найсучаснішим 
досвідом і популяризацію новітніх освітніх методик. 
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«СУчАСНІ ЗАКЛАДИ  
ОСВІТИ – 2014». ПРОфтЕХ

Найкращі результати роботи талановитих май-
стрів  і невгамовних учнів усі охочі побачили 
в День професійно-технічної освіти України, 

що відбувся під час проведення виставки «Сучас-
ні  заклади  освіти  –  2014».  Це  не  була  звичайна 
експозиція  –  тут  переплелися  наукові  семінари 
і  театралізовані  покази  мод,  майстер-класи  зна-
них  майстрів  виробничого  навчання  і  презента-
ції  перспективних  учнів.  Профтехосвіта  України 
доводила,  що  не  пасе  задніх  ні  в  інноваційності 
підходів  до  навчання,  ні  у  впровадженні  передо-
вого  педагогічного  досвіду. 

Біля  стенду  Макіївського  будівельного  цен-
тру  професійно-технічної  освіти  імені  Ф.  Бачу-
ріна  майстер  виробничого  навчання  Андрій Мо-
розюк ремонтує  пластиковий  бампер  автомобіля 
за  допомогою  плоских  електродів.  Цю  техноло-
гію,  розповідає,  розробили  у  центрі,  й  вона  є 
інноваційною.  Бо  можна  досягти  високої  якості, 
не  використовуючи  дорогих  матеріалів  і  склад-
ного  обладнання.  Пан  Андрій  запевняє:  для  тих, 
хто  прагне  почати  працювати  і  заробляти  якомо-
га  раніше,  профтехосвіта  підходить  якнайкраще. 

–  Готуємо  продавців,  кухарів,  кондитерів,  – 
перераховує  спеціальності  на  стенді  поруч  май-
стер виробничого навчання Вищого комерційного 
училища  Київського  національного  торговельно-
економічного  університету  Світлана Кисіль.  – 
Спочатку  видаємо  диплом  з  робочої  професії, 
потім  –  молодшого  спеціаліста.  Переважна  біль-
шість наших випускників продовжують навчання 
у  вишах  і  стають  кращими  студентами,  аніж  ви-
пускники  школи. 

Багато  гостей  виставки  зацікавили  численни-
ми  майстер-класами  –  з  малювання,  перукар-
ської  майстерності,  різьблення,  кулінарії  тощо. 
Увагу  присутніх  захопив  і  театралізований  по-
каз  мод,  під  час  якого  дівчата  та  хлопці  демон-
стрували  одяг,  зроблений  власноруч  –  від  ди-
зайну  і  до  пошиття. 

–  На  жаль,  Україна  переживає  складні  часи, 
але  ми,  працівники  галузі,  своєю  працею  забез-
печуватимемо  подальший  розвиток  і  якість  на-
дання  професійно-технічної  освіти,  –  наголосив 
під  час  закриття  дня  ПТО  В’ячеслав Супрун,  ди-
ректор  Департаменту  професійно-технічної  осві-
ти  Міністерства  освіти  і  науки  України.  Кращі 
заклади системи ПТО отримали нагороди вистав-
кового  конкурсу  –  гран-прі  «Лідер  професійно-
технічної  освіти  України».

Максим кОрОДЕНкО, «Освіта України». Фото автора

висТавка у ЦифраХ

ОСВІтЯНСЬКа ТИСЯчА
995 навчальних закладів, нау-

кових установ, методичних 
центрів, регіональних і муніципаль-
них органів управління освітою, ви-
давництв, фондів, підприємств, біз-
нес-структур представила експозиція 
2014 року. 

59 педагогічних читань, науково-
практичних конференцій, кру-

глих столів було передбачено програ-
мою виставки. 

12 зарубіжних вищих навчальних 
закладів та міжнародних пред-

ставництв презентували свої програ-
ми на форумі. 
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ЗНО–

цьогорічні  абітурієнти  по-
дали  170  658  заявок  про 
участь  у  пробних  тесту-

ваннях.  Такий  зведений  показ-
ник  надають  в  Українському 
центрі  оцінювання  якості  осві-
ти.  А  22  березня  були  написа-
ні  перші  пробні  тести.  Деталь-
ніше  про  це  «Освіті  України» 
розповідають  керівники  регіо-
нальних  ЦОЯО.

В  усіх  центрах  наголошують: 
незважаючи  на  непросте  еко-
номіко-політичне  становище  в 
державі,  всі  заходи  для  підго-
товки  та  проведення,  зокрема 
й  пробного  тестування,  відбу-
ваються  вчасно. 

–  Пробне  тестування  є  од-
ним з етапів підготовки до ЗНО. 
Воно проводиться за процедура-
ми  основної  сесії,  а  тести  роз-
робляються  за  характеристи-
ками  2014  року.  Тобто  процес 
пробного  оцінювання  знань  є 
максимально  наближеним  до 
основного,  –  розповідає  нам 
директор  Одеського  РЦОЯО 
Анатолій Анісімов.  –  Головна 
мета  –  ознайомча:  учасни-
ки  мають  побачити  процедуру 
ЗНО,  форми  тестових  завдань, 
розподіл  їх  за  темами.  Також  у 
них  є  можливість  оцінити  свій 
рівень підготовленості. Це допо-
може  учасникам  у  плануванні 
подальшої  підготовки  до  тесту-
вання.  Важливою  є  і  психоло-
гічна  адаптація.

«Учасники  пробного  ЗНО 
становлять  33,1%  від  кількості 
осіб, зареєстрованих на основ ну 
сесію  зовнішнього  незалежно-
го  оцінювання»,  –  повідомля-

ють  в  Одеському  РЦОЯО,  який 
об’єднує  Одеську,  Кіровоград-
ську  й  Миколаївську  області. 
За  даними  центру,  на  основ ну 
сесію  зареєстровано  понад  30 
тисяч  учасників,  а  пробне  тес-
тування  проходитимуть  майже 
10  тисяч. 

ТЕсТ-ДрайВ 
Між  пробним  тестуванням  та 
основною  сесією  є  й  відмін-
ності. 

–  На  відміну  від  основної 
процедури  ЗНО,  на  пробному 
тестуванні  абітурієнти  не  зда-
ють бланки з відповідями. Коли 
роботу  над  тестом  завершено, 
вони  отримують  інформаційні 
бюлетені  з  правильними  відпо-
відями.  Тобто,  кожен  учасник 
може  самостійно  визначити 
свій  результат:  власноруч  пе-
ренести  дані  в  електронну  вер-
сію  бланка  відповідей,  що  є  на 
його  персональній  сторінці,  на 
сайті  регіонального  центру,  – 
каже Анатолій Юрійович. – Та-
ким  чином  абітурієнт  дізнаєть-
ся,  скільки  балів  він  отримав  за 
рейтинговою  шкалою,  і  порів-
нює  їх  з  результатами  інших 
учасників. 

Відмінністю  пробного  тесту-
вання  від  основного  є  те,  що 
перше  є  платною  послугою  і 
його  результати  не  впливають 
на  вступну  кампанію.  В  Україн-
ському центрі оцінювання якос-
ті  освіти  зазначають:  пробне 
тестування  –  це  послуга.  На 
сайті  можна  дізнатися  про  умо-
ви  його  проведення  й,  зокрема, 
про вартість. За одне тестування 

кожен учасник має сплатити 89 
гривень.  Натомість  наголошу-
ють:  ЗНО  2014  року  проводить-
ся  для  абітурієнтів  на  безоплат-
ній  основі. 

ГОТОВНІсТь НОМЕр ОДиН
До аудиторій і пунктів тестуван-
ня також є вимоги, вони затвер-
джені  відповідними  докумен-
тами.  Головне  –  дотримання 
санітарно-гігієнічних  правил  і 
норм,  правил  пожежної  безпе-
ки. В аудиторії не повинно бути 
зайвих  наочних  матеріалів.  На-
томість  обов’язковою  вимогою 
є  годинник,  розташовані  на  ви-
значеній  відстані  одне  від  од-
ного  місця  для  учасників,  чоти-
ри місця для двох інструкторів і 
двох громадських спостерігачів, 
окремо  –  «територія»  особис-
тих  речей. 

–  Навчальні  заклади  пере-
творюються  на  пункти  тесту-
вання  безпосередньо  напере-
додні  проведення  ЗНО.  А  саме: 
опломбовуються  приміщення, 
що  не  використовуються,  роз-
міщуються  вказівники  напрям-
ків  руху  до  аудиторій,  туалетів, 
медичного  пункту  й  виходу  з 
пункту  тестування.  У  день  здій-
снення  ЗНО  на  вході  до  пунк-
ту  й  аудиторій  вивішуються 
списки  абітурієнтів,  –  розпові-
дає  заступник  директора  Доне-
цького  РЦОЯО  Лариса Лащен-
ко.  –  У  кімнатах  прибирають 
наочність  з  відповідного  пред-
мета,  розставляють  парти  згід-
но  із  затвердженими  схемами 
(кожна  аудиторія  розрахова-
на  на  15  осіб),  у  день  прове-
дення  оцінювання  якості  знань 
на  парти  наклею ють  індивіду-
альні  паперові  наліпки  з  дани-
ми  абітурієнта.  Також  до  пунк-
тів ЗНО допускається обмежена 
кількість  людей.  Ми  розуміємо, 
що  для  учасників  організацій-
на  процедура  зовнішнього  не-
залежного  оцінювання  є  додат-
ковим стресом, тому обов'язком 
відповідальних  за  роботу  пунк-
ту  тестування  та  персоналу  є 
забезпечення комфортних умов 
для  кожного. 

Є  й  вимога  до  інструкторів 
і  чергових.  Ними  можуть  бути 
особи,  які  не  є  викладачами 
навчального  предмета,  з  яко-
го проводиться ЗНО. Їм радять 
виконувати  всі  дії,  зазначені  в 

технологічних картах персона-
лу  пункту  тестування,  уважно 
стежити  за  поведінкою  абіту-
рієнтів,  звертати  увагу  й  фік-
сувати  всі  порушення,  що  від-
буваються  під  час  ЗНО. 

–  Дуже  важливою  скла-
довою  пробного  тестування  є 
адаптація  до  умов  та  організа-
ційних  особливостей  процесу. 
А  також  можливість  перевіри-
ти,  чи  вистачає  часу  на  вико-
нання  завдань,  чи  зрозумілі 
запропоновані  завдання  учас-
никам,  як  заповнювати  блан-
ки  відповідей,  –  наголошує 
директор  Дніпропетровсько-
го  РЦОЯО  Марина Горбенко-
Хвастунова.  –  До  проведен-
ня  ЗНО,  зокрема  й  пробного, 
ми  залучаємо  не  тільки  педаго-
гів  шкіл,  а  й  викладачів  вищих 
навчальних  закладів,  які  пого-

дилися  саме  у  визначені  дні 
взяти  участь  в  організації  тес-
тування.  Зазвичай  в  одній  ау-
диторії  перебувають  педагоги 
з  різних  навчальних  закладів. 
Суворе  дотримання  інструкцій 
проведення  є  запорукою  висо-
кої  організації  процесу. 

ВОНи УМІЮТь
В  Івано-Франківському  регіо-
нальному  центрі  запевняють, 
що  до  пробного  тестування  та 
ЗНО  залучено  значну  частину 
педагогів  Івано-Франківської, 
Чернівецької,  Закарпатської  та 
Тернопільської  областей. 

–  Всього  в  інформаційній 
системі  Центру  zno.vu  (назва 
розшифровується  як  «ЗНО  – 
вони  уміють»)  зареєстрова-
но  більше  10  тисяч  педагогів, 

які  залучаються  до  проведен-
ня  ЗНО  як  персонал  пунк-
тів  тестування  і  екзаменатори 
з  української  та  англійської 
мов,  –  розповідає  директор 
Івано-Франківського  РЦОЯО 
Богдан Томенчук.  –  Основна 
вимога  до  персоналу  пунктів 
тестування  та  пунктів  пере-
вірки  –  неухильне  дотриман-
ня  вимог  нормативно-правової 
бази  щодо  процедур  ЗНО. 

Особливістю  Івано-Франків-
ського  структурного  підроз-
ділу  вважають  упровадження 
ідеї  смс-інформування  учасни-
ків  ЗНО,  зокрема  й  пробного. 
За  словами  директора,  ця  ідея 
реалізується  з  2008  року  і  до-
помагає  не  лише  абітурієнтам, 
а  й  відповідальним  за  пункти 
тестування. 

Так,  у  центрі  можуть  про-
слідкувати основні етапи підго-
товки  та  проведення  ЗНО  на-
передодні та в день тестування. 
А  саме:  надходження  контей-
нерів  з  тестовими  матеріала-
ми  до  пунктів  тестування,  їх 
готовність до проведення ЗНО, 
завершення процедури у пунк-
ті  тестування. 

–  Яскравий  приклад  ви-
користання  смс-інфор му ван-

ня – це проведення проб ного 
тестування у 2013 році. Тоді за 
допомогою  смс-повідомлень 
більше  12  тисяч  учасників 
були поінформовані про пере-
несення  тестування  у  зв’язку 
з  надзвичайними  погодними 
умовами.  Результативність 
була  вражаючою  –  23  бе-
резня  2013  року  жоден  абіту-
рієнт  помилково  не  з’явився 
на  пункти  проб ного  тестуван-
ня, – розповідає директор. – 
А  під  час  підготовки  до  про-
ведення  ЗНО-2014  наш  центр 
надсилав  смс-повідомлення 
старостам  і  керівникам  ви-
пускних  класів  загальноосвіт-
ніх  навчальних  закладів,  що 
дало  можливість  наблизити 
актуальну  інформацію  до  абі-
турієнтів. 

«ПІЛОтНЕ» тЕСтУВаННЯ – 
ПЕРшА ПЕРЕВІРКА 
ЗНАНЬ ВИПУСКНИКІВ

Процес пробного ЗНО максимально наближений до основного. 
Багато хто з учителів називає його «генеральною репетицією 
ЗНО» і радить учням скористатися такою можливістю під час 
весняних канікул. Цього року пробне тестування проводиться 
з 14 навчальних предметів. та кожен учасник має право спробувати 
свої сили лише під час двох тестів. 

ПрОбне ЗнО не є ОбОв’ЯЗкОвим. 
абітУрієнтам радЯть СкОриСтатиСЯ 
цією мОжливіСтю длЯ тОгО, аби 
ВІДЧУТи аТМОсФЕрУ ТЕсТУВаННя 
й ПЕрЕВІриТи сВОї зНаННя

до уваги освіТян!

ГраФІк ПрОБНОГО зНО 
22 березня 2014 року вже проведені тестування з української мови і літе-
ратури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з інозем-
них мов (за вибором): англійської, німецької, французької або іспанської. 
Наступної суботи, 29 березня, відбудеться пробне ЗНО з математики, істо-
рії України, біології, географії, світової літератури. 
Організатори нагадують: кожен учасник може взяти участь лише в одному 
з тестувань, що проводяться в той чи інший день.
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ЗНО–

абітУрієнти, Які Закінчили шкОлУ 
За УкраїнСькими ПрОграмами, 
МаЮТь ОцІНиТи сВОї зНаННя за 
сТаНДарТаМи НаШОї сисТЕМи ОсВІТи

цього  року  всі  студенти  та  майбутні  абіту-
рієнти  Криму,  окрім  навчання,  цікавлять-
ся  ще  й  політикою,  адже  від  політичного 

напряму  руху  півострова  залежить  їхня  освіта, 
а  отже  –  і  майбутнє. 

щО склаДаТи каПІТаНаМ? 
Сімферополець  Олександр Зубачов  цього 
року закінчує Відкритий космічний ліцей. Про-
філь  навчального  закладу  –  історичний.  Іс-
торія  і  юриспруденція  –  головні  захоплення 
юнака,  окрім  спорту.  Тож  своє  майбутнє  ще 
донедавна він пов’язував  із кар’єрою юриста  і 
хотів стати прокурором. Планував вступити до 
Харківської  юридичної  академії  імені  Яросла-
ва  Мудрого,  отже  –  штудіював  свою  улюбле-
ну  історію  і  математику.  Готувався  до  ЗНО  із 
цих  предметів.  Однак  нещодавно  змінив  свої 
плани  не  лише  на  навчання,  а  й  на  майбутнє. 
«Як  і  багато  моїх  однокласників,  я  розгубле-
ний.  Ми  сьогодні  не  знаємо  не  лише,  в  якій 
країні  вступатимемо  до  інститутів,  а  і  в  якій 
закінчимо  школу»,  –  каже  хлопець.  Аби  не 
прогадати  зі  вступом  до  вишу  –  російського 
чи  українського,  –  він  вирішив  залишитись 
у  Криму  і  подати  документи  до  Академії  вій-
ськово-морських  сил  імені  Нахімова.  (До  речі, 
як  розповіла  в  коментарі  «Освіті  України»  за-
ступник  начальника  Управління  освіти  і  на-
уки  Севастопольської  міської  державної  ад-
міністрації  Наталія Журавльова,  цього  року 
багато  батьків  не  хочуть  відпускати  дітей  на 
навчання  ні  до  Росії,  ні  до  українських  міст, 
тож  на  кримські  ВНЗ  очікує  наплив  абітурі-
єнтів).  На  який  саме  напрям,  Олександр  ще 
не  вирішив,  але  вже  почав  інтенсивно  ви-
вчати  фізику,  поки  що  самостійно.  Матема-
тику  юнак  «підтягує»  з  репетитором.  А  от  на 
улюб лений  спорт  часу  майже  не  залишається, 
у  спортзалі  доводиться  займатися  вечорами  і 
за  скороченою  програмою.  Хоча  він  –  три-
кратний  чемпіон  Криму  з  Ку-До  (східне  єди-
ноборство).  Запускати  себе  не  можна,  каже 
парубок,  бо  який  же  морський  офіцер  без  фі-
зичної  підготовки?  Тепер  мрія  Олександра  – 
стати  капітаном  корабля. 

–  На  всяк  випадок  я  готуюся  складати 
українську  мову,  історію,  математику,  фізи-
ку,  –  каже  Олександр.  –  В  якій  формі,  ми 
всі  поки  не  знаємо  –  ЗНО,  ЄГЕ  (єдиний  дер-
жавний екзамен, аналог ЗНО, складають у Ро-
сії.  –  Авт.),  а  може,  будуть  і  усні  іспити.  Але 
готуватися  до  них  треба.  За  словами  хлопця, 
саме  через  невизначеність  статусу  півостро-
ва  багато  його  однокласників  вирішили  зали-
шатись  у  Криму  і  вступати  до  місцевих  ВНЗ. 

зНО В криМУ – БУТи 
До  редакції  «Освіти  України»  звернулися  кілька 
цьогорічних випускників та їхніх батьків (прізви-
ща  й  дані  не  публікуються  з  міркувань  безпеки) 
зі  скаргами,  що  директори  кримських  шкіл  від-
верто  дезінформують  їх  щодо  складання  ЗНО.  А 
саме – говорять про те, що в Криму ЗНО в 2014 
році  не  відбудеться,  а  всі  бажаючі  його  скласти 
можуть  їхати  до  Херсона,  і  що  кримські  ВНЗ 
цього  року  прийматимуть  абітурієнтів  без  екза-
менів  –  лише  за  результатами  державної  під-
сумкової  атестації  та  оцінок  шкільного  атестата. 

Ці  побоювання  повністю  спростували  міністр 
освіти  і  науки  України  Сергій Квіт  і  голова  Ко-
мітету  з  питань  науки  та  освіти  Верховної  Ради 
Лілія Гриневич.  Вони  зробили  спільну  заяву  для 
кримських  студентів  і  цьогорічних  абітурієнтів, 
де  запевнили,  що  Україна  гарантує  кожному 
право  на  освіту.  «Незалежно  від  розвитку  по-
дій,  Українська  держава  надасть  вам  можливість 
скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступи-
ти  чи  перевестися  до  інших  вітчизняних  вищих 
навчальних  закладів.  Для  цього  будуть  змінені 
правила  прийому,  вам  підуть  назустріч  Верхов-
на  Рада,  Кабінет  Міністрів  України  та  україн-
ська  академічна  громада»,  –  йдеться  у  заяві.  І 
за  кілька  днів  свої  слова  підтвердили  –  правила 
переведення  студентів  з  одного  ВНЗ  до  іншого 
Міністерство  освіти  і  науки  значно  спростило. 

ДрУжиТи УНІВЕрсиТЕТаМи 
Тим  часом  деякі  українські  виші  вже  готові  від-
крити  двері  для  навчання  кримчан.  Так,  Кірово-
градський  національний  технічний  університет 
оприлюднив  заяву,  де  запропонував  кримським 
студентам  і  майбутнім  абітурієнтам  вступити  чи 
перевестися  до  КНТУ.  Навчальний  заклад  обі-
цяє  створити  всі  умови  для  отримання  якісної 
європейської  освіти,  гідні  умови  для  проживан-
ня,  культурного  та  спортивного  розвитку. 

Готові приймати кримських студентів і у Київ-
ському  національному  університеті  імені  Тараса 
Шевченка.  Про  це  на  своїй  сторінці  в  соцмере-
жі  написав  проректор  вишу  Володимир Бугров. 
Однак  освітянин  зазначає:  лише  наказу  Мініс-
терства  освіти  для  цього  замало.  Аби  прийняти 
кримчан,  найближчим  часом  необхідно  перероз-
поділити  бюджетні  місця  в  навчальному  закладі 
й виділити фінансування. «До університету звер-
тається  велика  кількість  студентів  з  Криму  та  їх-
ніх  батьків  із  проханням  перевести  на  навчання. 
Вважаю, що уряду треба терміново прийняти по-
станову,  де  дозволити  такі  переведення,  та  нада-
ти  бюджетні  місця,  зокрема  –  за  рахунок  пере-
розподілу  тих,  хто  звільнився  після  відрахування 
академборжників»,  –  пише  Володимир Бугров.

кримське пиТання

ПОЛІТИЗОВАНІ ЕКЗАМЕНИ.  
ОСОБЛИВОСтІ ВСтУПНОї КаМПаНІї В КРИМУ

пряма мова

Наталія ЖУРАВЛЬОВА, заступник начальника Управління освіти і науки  
Севастопольської міської державної адміністрації: 

цЕй НаВЧальНий рІк  
Ми закІНЧУєМО У ПраВОВОМУ ПОлІ УкраїНи
Цього року, як і планувалось раніше, відбудеться і основна сесія ЗНО, і пробне тесту-
вання – 22 і 29 березня. Поки що Міністерство освіти і науки не давало нам ніяких 

інших вказівок, тож ми працюємо за заздалегідь затвердженими планами. Ми повністю в цьому питанні, 
як і в інших, підпорядковуємося МОН. На пробне ЗНО, яке відбувається на платній основі, зареєстрували-
ся 650 осіб. Воно проводитиметься у трьох пунктах. На основну сесію тестування вже зареєструвалися 2565 
осіб, з яких 1974 – випускники 2014 року. У Севастополі буде відкрито 11 пунктів проходження ЗНО: 9 – 
у загальноосвітніх школах, 2 – у вищих навчальних закладах. Спеціальне навчання пройшли 600 інструкто-
рів, які куруватимуть процес оцінювання. Бази даних дітей, котрі проходитимуть ЗНО, вже складені, пере-
реєструвати їх чи змінити буде дуже складно. 
Цьогорічні абітурієнти в Севастополі отримають українські атестати. Вже замовлені атестати за 9 і 11 кла-
си. Загалом їх буде більше трьох тисяч. Діти навчалися, готувалися, ми не маємо права їх залишити без 
освіти чи без документа про освіту. 
P.S. На жаль, з’ясувати об’єктивну ситуацію щодо перспективи складання ЗНО в усій автономній Республіці Крим, 
а не лише у Севастополі, «Освіті України» не вдалося. Міністр освіти і науки, молоді та спорту аРК Наталія Гон-
чарова на наші запити і дзвінки не відповідала впродовж тижня, а офіційний веб-сайт відомства – не працює. 

епіЦенТр уваги

криМ І ХЕрсОНщиНа:  
ПрОБНЕ ТЕсТУВаННя ВІДБУДЕТься
Пробне ЗНО в Криму таки відбудеться. Принаймні таку інформацію ми отримали в Сім-
феропольському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Про пункти тестування 
абітурієнти дізнавалися з особистого кабінету, який є на сайті регіонального центру. З 1 
березня вони мали можливість роздрукувати запрошення.
– Щодо пробного тестування – в нас стовідсоткова готовність. Пункти створено, всі мате-
ріали готові. Відповідно, підібрано й персонал. Пробне тестування ми плануємо проводити 
і 22, і 29 березня, як і було заплановано, – каже Олеся Жидкова, заступник дирек-
тора Сімферопольського РЦОЯО. – Що стосується основної сесії ЗНО – без коментарів. 
Поки що працюємо, як і раніше. Оскільки жодних інших нормативних документів немає. 
У будь-якому випадку, каже вона, до 19 березня кожен із зареєстрованих абітурієнтів 
мав право змінити дані. Це стосується й випадку перереєстрації: зміни адреси або на-
вчального предмета. 
– Подібні звернення надходили і до нашого регіонального центру. таких абітурієнтів ми 
перереєстровували. Наприклад, у нас були учасники, які спочатку зареєстровані для про-
ходження тестування в Івано-франківській області, а нині проходитимуть ЗНО в автоном-
ній Республіці Крим, – розповідає Олеся Дмитрівна. – Відповідно, коли в нас були такі 
звернення, то ми абітурієнтам рекомендували здійснити перереєстрацію. Якщо в них було 
таке бажання й необхідність. 

ІНФОрМацІйНиМи сТОрІНкаМи 

Декілька областей – ще й Жи-
томирську  і  Хмельницьку  – 
охоплює  Вінницький  регіональ-
ний  центр  оцінювання  якості 
освіти.  Заступник  директора 
Василь Новіков  розповідає,  що 
бажаючих  перевірити  знання 
під  час  пробного  тестування  в 
цих  областях  чимало  –  зареє-
стровано  більше  19  тисяч  зая-
вок.  А  на  основну  сесію  ЗНО, 
за  його  словами,  зареєстровано 
понад  30  тисяч  учасників. 

У  вінницькому  підрозділі 
учасникам  радять  стежити  за 
інформаційною сторінкою. Умі-
ти  користуватися  нею  так  само 
важливо,  як  і  пройти  пробне 
тестування. 

–  У  травні,  за  три  тижні  до 
першого тестування, саме на ін-
формаційну  сторінку  учасника 
ЗНО  надійдуть  запрошення-пе-
репуски. Там буде вказана дата, 
час і місце проведення основно-
го ЗНО. Друга важлива функція 
інформаційної сторінки абітурі-
єнта  –  це  можливість  переві-
рити  свої  результати,  роздру-
кувати  їх,  –  роз’яснює  Василь 
Романович.  –  Але  не  потрібно 
її перевіряти щоп’ять хвилин: чи 
щось  змінилося.  Усі  мають  зро-
зуміти, що цей сервіс не настіль-
ки  потужний. 

Аби  не  виникало  переванта-
жень  системи,  пан  Василь  ра-
дить  перевіряти  сторінку  один 
раз  на  день. 

– Цього цілком достатньо. Та 
й бажано не забувати виходити 
із  цього  сервісу.  Щоб  ця  сто-
ріночка  «не  висіла»  відкритою 
весь  день,  –  каже  він. 

Інформаційна  сторінка  абі-
турієнта створюється при його 
реєстрації  на  ЗНО.  Керівни-
ки  регіональних  структурних 
підрозділів  УЦОЯО  наголошу-
ють  на  її  важливості.  Саме 
тут  подається  актуальна  для 
вступників  інформація:  вони 
отримуватимуть  персональні 

запрошення  до  пунктів  тес-
тування,  зможуть  перевіряти 
власні  результати.

–  Ми  також  брали  до  ува-
ги,  що  деякі  документи  з  від-
тиском  штемпеля  «5  березня» 
могли  й  не  надійти  вчасно,  – 
каже Василь Новіков. – Додат-
ково  враховуємо  ситуацію,  що 
нині склалася в Автономній Рес-
публіці  Крим.  Ми  реєстрували 
тих випускників, які зверталися 
до  нас  звідти.  Адже  учасникам 
ЗНО,  які  вчасно  зареєструва-
лися,  офіційно  було  дозволено 

вносити  певні  зміни  й  уточнен-
ня  до  19  числа.  Звернення  від 
кримчан  надходили,  зокрема,  й 
телефоном. 

ПЕрсПЕкТиВи зНО 
–  Не  дивлячись  на  ситуацію, 
що  склалася,  ми  маємо  зроби-
ти  все,  щоб  абітурієнти,  які  за-
кінчили школу за українськими 
програмами,  мали  можливість 
оцінити свої знання за стандар-
тами  української  системи  осві-
ти.  А  за  бажанням  –  вступити 
до  українських  вищих  навчаль-
них закладів, – упевнена Ірина 
Зайцева,  директор  Українсько-
го  центру  оцінювання  якості 
освіти.  –  У  мене  багато  ко-
лег  у  Криму,  я  викладач  ви-
щих  навчальних  закладів  з  до-
сить  великим  стажем.  Коли  я 
запитувала, чи розуміють вони, 
що відбувається, часто була по-
зитивна  відповідь.  Я  звертаюся 
до  парламентської  комісії  з  пи-
тань  освіти  в  Автономній  Рес-
публіці  Крим.  Треба  замисли-
тися  над  тим,  як  максимально 
демократично  діяти  в  сучасних 
умовах.  І  ми  дуже  розраховує-
мо  на  усебічну  підтримку  при 
проведенні  ЗНО.  Я  глибоко  пе-
реконана, що на території Кри-
му  відбудеться  не  лише  пробне 
тестування,  а  й  основна  сесія 
зовнішнього  оцінювання. 

шпальти підготували Дарина МаТаТ, 
Марина БалаБаН, «Освіта України»
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НаукОВа

У  доцента  Вінницького  на-
ціонального  технічного 
університету  Владислава 

Леська  два  дипломи  про  вищу 
освіту. За першим він – інже-
нер,  фахівець  з  електричних 
систем і мереж. А за другим – 
економіст.  І  це  не  данина  моді 
або  результат  невпевненості  в 
тому,  яку,  врешті,  професію 
обрати.  Сучасна  енергетика 

може  функціонувати,  спираю-
чись  виключно  на  економічні 
прорахунки  –  впевнений  наш 
співрозмовник. Саме тому Вла-
дислав  перед  тим,  як  братися 
за  наукові  розвідки  в  енерге-
тичній сфері, отримав ще одну 
спеціальність.  Наголошує:  до-
слідницька робота не була б та-
кою  результативною,  якби  не 
мала  прорахунків  економічної 
ефективності. 

НайМЕНШІ ВТраТи – 
Найкращий рЕзУльТаТ 
– Ми переходимо від оптового 
ринку електроенергії до балан-
суючого,  де  діятимуть  прямі 
договори  між  виробником  чи 
постачальником  електроенер-
гії  і  споживачем.  Аби  зменши-
ти втрати в мережах, треба ви-
значити  адресність  перетоків, 
також з’ясувати, як впливають 
зміни  навантажень  і  перетоків 
потужностей  на  ці  витрати,  – 
пояснює  кандидат  технічних 
наук,  доцент  Владислав Лесь-
ко.  –  Мій  особистий  внесок 
у  спільну  роботу,  за  яку  ми 
отримали  Президентську  пре-
мію, полягав у визначенні того, 
як  саме  зміна  навантажень  у 
вузлах споживачів чи генерації 
на  станції  змінюватиме  втрати 
електроенергії. 

Теоретична  частина  цих 
масштабних  досліджень,  що 
тривали  кілька  років,  прохо-
дила  на  базі  Інституту  елек-
троенергетики та електромеха-
ніки ВНТУ. Тут більше 30 років 
успішно  працює  наукова  шко-
ла,  що  займається  проблема-
ми  оптимального  керування 
режимами  електроенергетич-
них  систем,  яку  очолює  док-
тор  технічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедрою  електрич-
них  станцій  та  систем  Петро 
Лежнюк.  І  тут  слід  відзначити 
цікавий  досвід  вінничан:  вони 
проводять  дослідження,  орієн-

туючись  не  на  загальнотеоре-
тичні питання, а на реальні за-
пити  працюючих  підприємств. 
Саме  тому  результати  науко-
вих  досліджень  молодих  уче-
них,  зокрема  і  Владислава 
Леська,  вже  використовують-
ся  в  роботі  «Вінницяобленер-
го»,  «Хмельницькобленерго», 
інших  обленерго,  а  також 
енергосистем  України. 

Як розповідає науковець, під 
час  досліджень  вони  застосо-
вували  програмні  продукти, 
на  яких  працюють  підприєм-
ства  енергосистем.  І  на  цих 
самих  підприємствах  прово-
дилась  експертиза  результатів 
дослідницької  роботи. 

– Що спонукало до проведення 
досліджень саме в цій галузі? 

–  Вважаю,  що  на  даний 
час  тематика  енергозберігаль-
них  технологій  є  дуже  акту-
альною.  Це  один  зі  способів, 
який  за  найменших  витрат  є 
досить  ефективним.  І  дозво-
ляє  оптимізувати  роботу  енер-
гопідприємств,  –  каже  Влади-
слав.  –  Для  мене  існує  і  ще 
один  цікавий  бік  моєї  роботи. 
Будь-який  викладач  вам  ска-
же: якщо бажаєш у чомусь ро-
зібратися  –  почни  це  викла-
дати. Найефективніший спосіб 
самовдосконалення  і  вивчення 
теми  –  це  пропустити  через 
себе те, що необхідно поясню-
вати  іншим.  Таким  чином,  я 
сам  постійно  навчаюся,  підви-
щую  свою  кваліфікацію.  Та  в 
окремих  питаннях  доводиться 
вчитися  у  своїх  студентів!  І  це 
є  для  мене  дуже  цінним.  Сту-
дентам  раджу  не  гаяти  час,  не 
сприймати  навчання  як  тим-
часову  необхідність,  а  шукати 
себе  в  навчанні  й  подальшій 
професії.  Я  переконаний,  що 
ніякі  знання  зайвими  не  бу-
вають,  і  ми  самі  визначаємо 
їхню  цінність  для  себе. 

Без  поняття  «енергія»  сьо-
годні  ми  не  можемо  навіть 
описати  сучасний  світ.  Коли 
говорять  «енергетика»,  то  ма-
ють на увазі цілком конкретно-
го  спеціаліста,  який  займаєть-
ся  проблемами  використання, 
збереження  та  перетворення 
певного  виду  енергії.  У  про-
мисловості  це  теплоенерге-
тик,  електроенергетик  або  фа-
хівець  з  атомної  енергетики. 
Головна  мета  їхньої  роботи  – 
раціональне  використання 
енергії  та  енергоносіїв.  Перед 
кожним фахівцем сьогодні сто-
їть задача трьох «Е»: Енергети-
ка, Екологія, Економія. В сучас-
ному світі вони дуже пов’язані. 
Зокрема,  до  кола  моєї  профе-
сійної  діяльності  входять  пи-
тання,  пов’язані  з  передачею 
та  розподілом  електроенергії. 

НаУка як ФакТОр 
НацІОНальНОї БЕзПЕки 
– Як Ви оцінюєте стан розвит-
ку сучасної української нау-
ки? 

–  Змушений  констатувати: 
рівень  підтримки  науки  зали-
шається  критично  низьким. 
Через  незадовільне  держав-
не  фінансування  руйнуються 
основи функціонування науко-
вих  установ.  Витрати  на  нау-
кові  дослідження  в  розрахун-
ку на одного вченого в Україні, 
як  стверджує  академік  Дани-
лишин,  майже  втричі  менші, 
ніж  у  Росії,  у  18  разів  –  ніж 
у  Бразилії,  в  34  –  ніж  у  Пів-
денній  Кореї  і  більш  ніж  у 
70  разів  менші  порівняно  із 
США.  Українські  вчені  не  ма-
ють  сучасної  матеріально-тех-
нічної бази. Ступінь зношенос-
ті  основних  засобів  у  науковій 
галузі  становить  близько  45%. 
Парк  наукових  приладів  та 
устаткування  в  науково-до-
слідних  організаціях  і  лабора-
торіях  застарів  непомірно.  А 

відсутність  сучасної  бази  є  чи 
не  головною  перешкодою  на 
шляху  до  ефективного  вико-
ристання  дослідницького  по-
тенціалу. 

– А як вважаєте, що може зро-
бити держава в цій ситуації? 

–  І  теперішній  владі,  і  між-
народним  науковим  організа-
ціям  потрібно  взяти  під  конт-
роль  розвиток  і  фінансування 
пріоритетних  напрямів  науко-
вих  досліджень  в  Україні.  По-
дальше  зволікання  може  мати 
незворотні  катастрофічні  на-
слідки.  Держава  втрачає  те, 
без  чого  про  будь-яку  модер-
нізацію  годі  й  говорити.  Кри-
тично низький рівень підтрим-
ки  науки  вже  позначається  на 
науково-технологічній  безпеці 
України.

– А що ж тоді дає змогу укра-
їнським науковцям періодич-
но генерувати дуже конку-
рентні ідеї? 

–  Гадаю,  по-перше,  силь-
не  почуття  патріотизму  та  ба-
жання  бути  корисним  своєму 
народові.  По-друге,  більшість 
молодих  людей  ідуть  у  науку 
все-таки  за  покликом  серця. 
І  від  наукової  роботи  просто 
отримують  задоволення.

Дмитро ГрУзиНський, «Освіта України»

СУчАСНИЙ СВІТ: ЕНЕРГЕтИКа, ЕКОЛОГІЯ, ЕКОНОМІЯ

Кандидат технічних наук 
Владислав Лесько входить до 
команди розробників з Вінниці, 
які запропонували вітчизняним 
енергетикам унікальну систему. 
Вона дозволяє обраховувати, 
контролювати та боротися із 
втратами електроенергії під 
час її транспортування. Робота 
цієї команди була відзначена 
на національному рівні. автори 
дослідження «Методи і засоби 
зменшення втрат електроенергії 
в електроенергетичних системах 
від власних, взаємних і 
транзитних перетікань» стали 
лауреатами Премії Президента 
України в галузі освіти для 
молодих учених.

Біографічна 
довідка

Владислав ЛЕСЬКО 2003 року 
закінчив ВНтУ за спеціальністю 
«Електричні системи і мережі». 
У 2009-му захистив кандидатську 
дисертацію. 
Нині – доцент кафедри електрич-
них станцій і систем ВНтУ. 
автор 10 друкованих праць, із них 
9 – у журналах, що входять до пе-
реліку ВаК.

четвертий, фінальний, етап Усеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів стартував. Він 
об’єднав близько 3 тисяч учнів 8–11 класів – 
переможців трьох попередніх етапів змагань. Терміни 
і місце проведення олімпіад, затверджені раніше, 
оновили. Передусім – з міркувань безпеки під час 
переїзду та перебування в інших містах України. 

Цього року фінальні змагання не проводитимуться в Одесі, Хар-
кові, Миколаєві й Донецьку, як це планувалося раніше. Натомість 
учнівська олімпіада з астрономії відбудеться у Львові, найкращі 
математики змагатимуться в Києві, знавці російської мови і літе-
ратури зберуться у Білій Церкві, а географи – в Рівному.
традиційно фінальний етап цих учнівських змагань проводиться 
у березні-квітні. Цього навчального року, як і минулого, школярі 
беруть участь в олімпіадах з 21 навчального предмета. Здобув-
ши перемогу на шкільному і районному рівнях і довівши висо-
кий рівень знань під час міських олімпіад, до списків фіналістів 
увійшли лише найкращі знавці шкільних предметів. 
– Майже всі учнівські олімпіади проводитимуться під час весня-
них канікул. Як виняток, дві – з екології, педагогіки та психоло-
гії – відбудуться пізніше, – розповідає Лілія Гунько, начальник 
відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведенню масо-
вих заходів ІІтЗО. – адже олімпіада з екології – це стендовий 
захист екологічних проектів, а формат змагань з педагогіки та 

психології передбачає проведення учасниками міні-уроків серед 
учнів початкової школи.
Відповідно до положення, кожна окрема олімпіада складається 
з турів: теоретичного, практичного, експериментального. Завдан-
ня, що пропонуються фіналістам-олімпіадникам, були підготовле-
ні предметно-методичними комісіями. Зазвичай це авторські за-
дачі та вправи. 
– У Дніпропетровську і тернополі, наприклад, проводитимуться 
олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Різниця 
між ними принципова: змагання з інформатики охоплюють винят-
ково один розділ інформатики – основи алгоритмізації та програ-
мування, а з інформаційних технологій – майже всі інші розді-
ли шкільної інформатики чи профільного курсу технологій. Поява 
олімпіади з інформаційних технологій є підтвердженням курсу на 
модернізацію освіти, тим більше, що адекватних аналогів не іс-
нує і в інших країнах, – роз’яснює Лілія Гунько. 
За її словами, найпопулярнішими серед учнів є олімпіади з мате-
матики, фізики, інформатики, англійської мови, української мови і 
літератури. Вони з року в рік збирають найбільшу кількість учас-
ників. Серед нових змагань – Всеукраїнська олімпіада з фізичної 
культури. Цього року її проводитимуть удруге, а результати, які 
виявлять учні, допоможуть при вступі до спеціалізованого вишу. 
Переможці всеукраїнських учнівських олімпіад, котрі отримають 
найвищі показники, зможуть увійти до складу команд і представ-
ляти Україну на міжнародних учнівських олімпіадах. 

Строки проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів у 2013–2014 навчальному році

1.  Українська мова і література – 23–27 березня, м. Черкаси. 
2.  Російська мова і література – 23–27 березня, м. Біла Церква.
3.  англійська мова – 23–28 березня, м. Житомир.
4.  Іспанська мова – 23–28 березня, м. Житомир.
5.  Німецька мова – 23–28 березня, м. Чернівці.
6.  французька мова – 23–28 березня, м. Чернівці.
7.  Історія – 23–27 березня, м. Полтава.
8.  Правознавство – 23–27 березня, м. Чернігів.
9.  Математика – 24–28 березня, м. Київ.

10.  фізика – 23–28 березня, м. Суми.
11.  астрономія – 23–27 березня, м. Львів.
12.  Хімія – 23–28 березня, м. Вінниця.
13.  Біологія – 23–28 березня, м. Івано-франківськ.
14.  Екологія – 28 березня – 1 квітня, м. Івано-франківськ.
15.  Географія – 23–27 березня, м. Рівне.
16.  Інформатика – 31 березня – 4 квітня, м. Дніпропетровськ.
17.  Інформаційні технології – 23–27 березня, м. тернопіль.
18.  Економіка – 23–27 березня, м. Луцьк.
19.  трудове навчання – 23–28 березня, м. Кіровоград.
20.  Педагогіка і психологія – 6–11 квітня, м. Запоріжжя.
21.  фізична культура – 23–27 березня, м. Хмельницький.
терміни проведення фінального етапу всеукраїнських учнівських зма-
гань затверджено Наказом МОН №218 від 12.03.2014 р. «Про про-
ведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2013–2014 навчальному році». Деякі дані оновлено від-
повідно до Наказу МОН №234 від 18.03.2014 р.

Підготувала Дарина МаТаТ, «Освіта України»

до уваги освіТян!

фІНаЛ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІаД: ОНОВЛЕНО ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 
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– Пане Володимире, днями відбулася 
зустріч урядовців і громадських екс-
пертів щодо реформування Інститу-
ту національної пам’яті України. Ви 
були на цій зустрічі як експерт. Хто 
ініціює зміни?

–  Зустріч  ініціював  віце-прем’єр 
Олександр Сич.  Учасниками  були 
представники  кількох  міністерств  – 
оборони,  внутрішніх  справ,  юстиції; 
керівники  Укрдержархіву  й  архіву 
СБУ,  експерти  і  працівники  Інституту 
національної  пам’яті.  Розглядали  пи-
тання:  чим  нині  займається  інститут, 
над  чим  має  працювати  і,  основне,  як 
повернути  йому  статус,  який  він  мав 
з  моменту  створення  у  2006  році  до 
2010-го.  Іншими  словами  –  як  відно-
вити  діяльність  цієї  установи?

– Чим інститут займався з 2010 року? 
І над чим повинен працювати? 

– У 2010 році Віктор Янукович під-
писав  указ,  згідно  з  яким  інститут  з 
органу  виконавчої  влади  зі  спеціаль-
ними  повноваженнями  був  перетво-
рений  на  науково-дослідну  бюджетну 
установу при Кабінеті Міністрів. Дуже 
дивне  формулювання!  Інститут  втра-
тив  усі  повноваження  і  став  інстру-
ментом  прорадянської  пропаганди. 
Можна  сказати,  що  він  перетворив-
ся  на  інструмент  національної  амне-
зії,  а  не  національної  пам’яті.

Керівництво  проводило  відверто 
пропагандистські  інформаційні  захо-
ди. Наприклад, у річницю Голодомору 
його  директор  Валерій Солдатенко  у 
своїх  статтях  «аргументував»,  що  не-
доречними  є  не  тільки  термін  «гено-
цид», а навіть «голодомор», оскільки в 
Україні  був  лише  голод.  Ще  б  трохи, 
і  в  підручниках  історії  написали,  що 
в  1932–1933  роках  були  лише  «про-
дуктові  проблеми»… 

Зійшлися  на  думці:  у  такому  фор-
маті  інститут  працювати  не  повинен. 
Окрім  іншого,  потрібні  й  кадрові  змі-
ни.  Абсолютно  неприйнятно,  що  гу-
манітарну  й  історичну  сферу  і  досі 
контролюють  представники  Комуніс-
тичної  партії.  На  жаль,  нинішня  влада 
дуже повільно виправляє цю ситуацію.

– Можливо, їм просто не до того, 
адже вся увага зосереджена на схід-
них і південних областях і Криму?.. 

–  Під  час  зустрічі  говорили:  мов-
ляв,  у  нас  війна  на  порозі,  руки  до 
всього  не  доходять.  Я  абсолютно  не-
згоден!  Надзвичайно  важливим  для 
росіян  напрямом  наступу  на  Украї-
ну  є  інформаційна  війна.  А  «битва» 
щодо  історії  –  це  стратегічна  части-
на  фронту.  Саме  тому  в  Росії  так  ба-
гато  говорять  про  Бандеру  й  загрозу 
українського  націоналізму.  Ми  по-
винні  протистояти  і  в  цій  сфері.  До 
речі,  потрібно  організувати  й  фахо-
ву  дискусію  (із  залученням  науков-
ців  і громадських активістів) стосовно 
змісту  підручників  з  історії.  Зі  шкіль-
них підручників зникла об’єктивна ін-
формація про УПА, Крути, дисидентів. 
Підручники  –  один  із  символів  дер-
жави.  Їх  зміст  надзвичайно  важливий 
для  формування  громадян  і  громадян-
ської  свідомості.  Бо  багато  людей  за 
все  життя  читають  лише  одну  істо-
ричну книжку – шкільний підручник. 

– Які мають бути перші справи Ін-
ституту національної пам’яті? 

–  Основне  завдання  –  допомогти 
українцям  позбавитися  спадку  тоталі-
тарного  минулого.  Робити  це  потрібно 
за  допомогою  розвінчування  міфів  про 
Радянський  Союз  і  викриття  злочинів 
комуністичного  режиму.  Це  не  менш 
важливо,  ніж  озброювати  армію! 

Треба  робити  це  негайно,  бо  Росія 
використовує  ці  міфи  як  основу  агре-
сії  проти  України.  Аргументи  для  роз-
вінчування  радянських  міфів  у  нас  є. 
Інформація, що розповідає правду про 
тоталітаризм,  міститься  в  архівах,  по-
трібно  просто  забезпечити  доступ  до 
них  і  дослідження. 

– Ці документи в архівах не зни-
щили? 

–  Я  працював  директором  архіву 
Служби  безпеки  України.  Тому  знаю: 
частину  документів  справді  знищили 
ще в 1991 році, але дуже багато важли-
вої  інформації  досі  зберігається  в  ар-
хівах  силових  відомств  України:  СБУ, 
Служби  зовнішньої  розвідки  та  МВС. 

Важливим  напрямом  діяльності  ін-
ституту  є  робота,  пов’язана  з  місця-
ми  пам’яті.  Ми  повинні  впорядкувати 
місця  поховань  героїв,  які  бороли-
ся  й  загинули  за  Україну,  підтриму-
вати  музеї,  що  розповідають  про  це. 
Врешті-решт,  маємо  позбавити  укра-
їнську  топоніміку  слідів  тоталітарно-
го  минулого. 

– До Холодного Яру на Черкащині, 
наприклад, веде суцільна вулиця Ле-
ніна…

–  Справді,  цю  назву  мають  голов-
ні  вулиці  в  сотнях  населених  пунктів. 
Школяр  у  підручнику  історії  читає, 
що  Ленін  був  злочинцем,  а  потім  іде 
зі  школи  вулицею  Леніна…  Але  це  – 
шизофренія!  Цим  також  має  займа-
тися  Інститут  національної  пам’яті.  У 
посткомуністичних  країнах  ніхто  не 
вказує  органам  самоврядування,  як 
має  називатися  вулиця.  Але  є  жор-
стке  табу:  іменами  вождів  радянсько-
го  та  нацистського  тоталітарних  ре-
жимів  ні  вулиці,  ні  населені  пункти 
називати  не  можна. 

Ще одне важливе завдання  інститу-
ту  –  створити  історичний  календар. 
Йдеться  про  організацію  відзначення 
на  державному  рівні  важливих  дат. 

Це  важливо  –  нагадувати  людям  про 
історичні  події.  І  поразки,  і  тріумфи! 
Від  цього  залежить  виховання  як  мо-
лодих  людей,  так  і  всього  суспільства. 

Нині ми бачимо, що російська агре-
сія спирається не на російськомовних 
українців чи етнічних росіян. Вона має 
за  підтримку  тих,  хто  є  носіями  ра-
дянської ідентичності. На мітинги про-
ти Путіна під синьо-жовтими прапора-
ми  приходять  у  Москві,  на  мітинги  за 
Путіна  в  Донецьку  –  під  російським 
триколором.  Проблема  –  не  в  націо-
нальності, а в тому, що залишився «со-
вок».  Російська  агресія  спирається  на 
радянські  ідеологеми.  Україна  повин-
на  захищатися  і  насамперед  –  руй-
нувати  цю  ідеологічну  основу. 

– Можливо, потрібно аналізувати не 
тільки поразки і тріумфи, а й те, чому 
ми дозволили так із собою чинити? 
Щоб наступні покоління не повто-
рювали помилок минулого. 

–  Суспільства,  що  пройшли  че-
рез  тоталітаризм,  справді  потребують 
суспільного діалогу, осмислення бага-
тьох  речей.  Усвідомлення,  що  злочи-
ни  минулого  не  засуджені,  спонукає 
до  думки,  що  такі  злочини  можна  чи-
нити  і в сучасності. За такою логікою 
діяв  Янукович,  так  само  поводиться  і 
Путін. Це дуже небезпечно, це загро-
за  і  для  України,  і  всього  світу. 

– Як зробити так, аби наступні пре-
зиденти чи глави Кабміну не мали 
можливості керувати інститутом у 
ручному режимі? Як вивести його 
з-під політичного впливу? 

– Справді, інститут повинен стати, 
врешті-решт,  незалежним  від  зміни 
політики  в  державі.  Під  час  зустрічі 
в  Кабміні  ми  запропонували  зробити 
так. Спершу установі потрібно повер-
нути статус центрального органу дер-
жавної  влади.  Наступним  кроком  має 
стати  ухвалення  спеціального  зако-
ну  про  цей  інститут.  Його  директора 
потрібно призначати колегіально. На-

приклад,  як  у  Польщі.  Там  керівника 
Інституту  національної  пам’яті  при-
значає спеціальна рада. Третину ради 
обирає  парламент,  третину  –  прези-
дент і третину – громадськість. Дещо 
подібне  можна  зробити  і  в  Україні. 

Наголошую:  протистояти  агре-
сії  ми  зможемо  тільки  тоді,  коли 
об’єднаємось  довкола  свого  минуло-
го.  Сьогодні  українці  готові  до  цьо-
го  «зшивання».

– Готові? Останніми днями можна 
почути думку, що «зібрати» воєди-
но українське суспільство складні-
ше, ніж автомат Калашникова. 

–  Я  певен,  що  українська  іден-
тичність  нині  формується  під  тис-
ком  зовнішніх  обставин.  Велику  роль 
у  такому  «зшиванні»  України  віді-
грав  Янукович.  Своєю  політикою  він 
об’єднав  українців  незалежно  від  їх-
ньої  мови,  віросповідання,  етнічно-
го  походження.  Нині  цю  роботу  до-
вершує  Путін.  Ми  бачимо,  що  люди 
об’єднуються  навколо  українських 
цінностей.  Зокрема,  це  демократія, 
свобода  вибору,  гідність.  Ці  ціннос-
ті  є  альтернативою  «рускому  міру» 
і  дуже  привабливі  для  представни-
ків  інших  національностей,  які  гото-
ві  стати  частиною  української  полі-
тичної  нації. 

На Майдані ми побачили, що понят-
тя «свобода», «патріотизм», «демокра-
тія»,  які,  здавалося  б,  були  «затерті» 
від  надмірного  вживання  політиками, 
засяяли  новим  блиском.  Люди  вмира-
ли  за  ці  поняття.

До  речі,  багато  громадян  відкри-
ли  для  себе,  хто  такий  Бандера  і  хто 
такі  бандерівці.  Поняття  «бандері-
вець»  вийшло  за  українські  рамки. 
Для  росіян,  які  не  згодні  миритися  з 
режимом Путіна, Бандера є символом 
антирадянського  вибору. 

Ми  живемо  у  складний  час.  Про-
лилася  кров,  є  загроза  війни.  Але  ра-
зом  із  тим  це  –  чудовий  час,  бо  все 
стає  чистішим,  зрозумілішим.  Ми  по-
вернули  собі  національну  символіку, 
люди  вивчили  слова  гімну.  Поверну-
лося  чудове  гасло  «Слава  Україні!». 
Загроза ззовні змушує нас консоліду-
ватися. Звісно, потрібно позбавлятися 
решток  «совка»  –  в  мові,  культурі, 
відносинах  між  людьми.  «Совок»  – 
це  хабарництво,  патерналізм,  неба-
жання брати на себе відповідальність. 
Ми  позбулися  цього  в  мікромоде-
лі  країни,  якою  став  Майдан,  отже, 
сподіваюся,  зможемо  зробити  це  і  в 
національному  масштабі.

розмову вела світлана ГалаТа, «Освіта України»

ПОТрІБНО ПОзБаВляТися рЕШТОк 
«сОВка» – В МОВІ, кУльТУрІ, 
ВІДНОсиНаХ МІж лЮДьМи. «сОВОк» – цЕ 
ХаБарНицТВО, ПаТЕрНалІзМ, НЕБажаННя 
БраТи На сЕБЕ ВІДПОВІДальНІсТь. 
ми ПОЗбУлиСЯ цьОгО в мікрОмОделі 
країни, ЯкОю Став майдан, Отже, 
СПОдіваюСЯ, ЗмОжемО ЗрОбити це 
і в націОнальнОмУ маСштабі

Володимир В’ЯТРОВИч: 
«БИтВа» За ІСтОРІю – 
тЕЖ ЧаСтИНа фРОНтУ
Чи готові українці об’єднатися? Як подолати «совок» і розпрощатися 
з радянським минулим? Що може зробити для цього Інститут національної 
пам’яті, реорганізацію якого нині обговорюють в уряді? На ці та інші запитання 
ми попросили відповісти керівника Центру історії державотворення України 
Києво-Могилянської академії, екс-директора архіву Служби безпеки України, 
історика Володимира В’ятровича. 
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СучаСНі

Не  так  страшна  справа, 
коли  починаєш  її  робити, 
як  те,  що  страждаєш  від 

необхідності  щось  виконати.  І 
чим довше мучишся, тим більш 
неприємним  видається  будь-
який  дріб’язок.  Це  стосується 
і службових обов’язків, і хатніх 
справ.  Перший  крок  на  шляху 
до  перемоги  над  купою  мало-
приємних  «операцій»  –  пла-
нування. 

Саме  цього  стосується  пра-
вило  «10/90»:  10%  часу,  витра-
чені  на  планування  завдання 
до  початку  реалізації,  заоща-
джують 90% часу впродовж ви-
конання. Планувати варто «від 
більшого  до  меншого»:  бачачи 
ціль  на  горизонті,  прорахову-
вати  кроки,  що  приведуть  до 
неї.  Можна  використовува-
ти  «дерево  рішень»,  де  стов-
бур  –  ваше  головне  завдання, 
а  гілки  –  конкретні  справи, 
необхідні для досягнення мети.

слІДаМи ЕйзЕНХаУЕра
Щоб  визначити  першорядні 
справи,  фахівці  радять  скорис-
татися  «матрицею  Ейзенхауе-
ра»  –  34-й  президент  США  всі 
свої  справи  зараховував  до  од-
нієї  з  чотирьох  категорій.  А  – 
важливі  й  термінові,  так  зва-
ні  «справи  життя  і  смерті»,  що 
їх  необхідно  виконати  протя-
гом  доби.  Це  те,  що  має  зна-
чення  для  вашого  подальшого 
життя:  піти  до  лікаря,  коли  бо-
лить  зуб,  або  вчасно  заверши-
ти  важливий  проект  на  робо-
ті.  В  –  важливі,  але  неспішні: 
приміром,  вивчення  іноземної 
мови,  відвідування  фітнес-клу-
бу  тощо  –  те,  що  дасть  ефект 
у  майбутньому. 

Багато  хто  відкладає  такі 
справи  заради  категорії  С  – 
купи  не  важливих,  проте  тер-
мінових  завдань  (на  кшталт 
листування  електронною  по-
штою,  допомоги  колезі,  теле-
фонного  спілкування  зі  знайо-
мими),  що  забирають  багато 
часу  і  знижують  «коефіці-
єнт  корисної  дії».  D  –  спра-
ви  не  термінові  й  не  важливі: 
пірнання  в  соціальні  мережі, 
щовечірній  перегляд  телесе-
ріалів  тощо.  Тренери  з  тайм-
менеджменту присоромлюють: 
коли  ви  витрачаєте  час  на  всі-
ляку  дурню,  Ейзенхауер  пере-
вертається  в  могилі.

У  кожній  групі  пріоритети 
позначаємо  цифрами  –  А1, 
А2, А3 – і список фактично го-
товий,  виходячи  з  переліку  та 

витрат  часу  на  кожне  завдан-
ня.  Тепер  головне  –  не  бра-
тися  за  наступну  справу,  поки 
не  впораєтеся  з  попередньою, 
бо  це  істотно  знижує  «ККД».

сТОяТи 
«На ЧОТирьОХ лаПаХ»
Незайве  буде  знати  і  про  «мо-
дель  балансу»  Носсрата Пе-
зешкіана  –  засновника  напря-
му  «позитивна  психотерапія». 
Кандидат  психологічних  наук, 
психолог-консультант  Миро-
слава Барна,  яка  читає  лекції 
та  проводить  тренінги  з  тайм-
менеджменту, роз’яснює: йдеть-
ся  про  чотири  сфери  життєвої 
активності – тіло (здоров’я, до-
гляд  за  собою),  діяльність  (на-
вчання,  робота,  самоосвіта), 
контакти  (спілкування  з  людь-
ми), фантазію (творчість, цілі на 
майбутнє).  Графічно  модель  зо-
бражують  у  вигляді  ромба,  на 
кожну  зі  сторін  якого  припа-
дає  25%  енергії  людини.

–  Життєва  активність  гар-
монійна,  і  щоб  зберегти  емо-
ційний  баланс,  усім  чотирьом 
сферам  потрібно  приділяти 
приблизно  однакову  увагу,  – 
каже  Мирослава.  –  У  «плану-
вальнику»  мають  бути  пункти, 
що відображають усі сфери ва-
шого  життя.  Завдяки  «ромбу» 
ви зможете визначити, де є дис-
баланс,  і  відновити  рівновагу. 

лІки ВІД лІНькІВ 
Легко  звертати  гори,  лежачи 
на  дивані,  а  коли  час  присту-
пати  до  справи  –  знайдеть-
ся  купа  зачіпок,  що  заступа-
тимуть  шлях  до  «гори».  Тож 
планування  –  лише  половина 
справи,  ще  доведеться  долати 

лінощі. На наше прохання Ми-
рослава Барна  підготувала  пе-
релік «ліків від лінощів», в яко-
му  кожен  зможе  знайти  засіб 
для  себе:

–  Братися  до  діла  треба  не 
розхолоджуючись: на горнятко 
кави  чи  хвильку  в  інтернеті  – 
табу!  Натомість  заохочувати 
себе  «проміжними  радощами» 
у  перервах  між  етапами  ви-
конання  справи:  от  коли  вже 
зробили  щось,  можна  і  кавусі 
попити,  і  подружці  зателефо-
нувати. А по завершенні запла-
нованої  справи  нехай  на  вас 
чекає  більш  вагома  винагоро-
да: приміром, виконуєте до ве-
чора  п’ятниці  проект  –  на  ви-
хідних  відпочиваєте  за  містом. 
Потрібно передбачити і «пока-
рання»: немає проекту – сиді-
тимете вдома! Крім того, варто 
час  від  часу  переглядати  спи-
сок  цілей  –  аби  краще  усві-
домлювати,  чого  ви  не  зможе-
те  досягти,  якщо  зараз  підете 
на  повідку  в  лінощів.

ВОрОГи У БОрОТьБІ за Час
Про «поглиначів часу», мабуть, 
згадує кожен викладач на кур-
сах тайм-менеджменту: без пе-
ремоги  над  ними  управління 
часом  навряд  чи  буде  ефек-
тивним. Мирослава радить для 
початку  визначити,  хто  краде 
дорогоцінний  час,  фіксуючи 
тривалість  виконання  різних 
справ.  Як  правило,  «погли-
начів»  видно  з  першого  по-
гляду  –  електронна  пошта, 
соцмережі, ICQ, Skype, обгово-
рення  новин  з  колегами  тощо 
(а  якщо  чесно  –  кожен  з  нас 
і  без  хронометражу  знає  про 
свої  слабкі  місця). 

Після того, як ми зіткнулися 
з  ворогом  ніс  до  носа,  відсту-
пати  нікуди:  оголошуємо  бій 
«поглиначам  часу»,  викорис-
товуємо  статус  «Зайнятий  – 
не турбувати!» і заводимо чор-
ний список – «Я більше цього 
не робитиму!» – справ, що не 
приносять  користі  й  не  набли-
жають  нас  до  мети. 

–  Щоб  перемогти  «поглина-
чів часу», треба докласти чимало 
зусиль, – ділиться досвідом Ми-
рослава Барна. – Проте резуль-
тати  потім  –  приголомшливі! 

У  конспекті  лекції  з  тайм-
менеджменту  чотирирічної 
давнини  знаходжу  ще  такі  ко-
рисні поради: не робити термі-
нових справ замість важливих, 
навчитися  говорити  «ні»,  три-
мати  в  порядку  робоче  місце 
(по секрету – впорядкованість 
паперів і речей на столі нібито 
сигналізує про те, наскільки ми 
продуктивні  та  зосереджені). 
Корзина  для  сміття  –  реаль-
на  й  віртуальна,  –  виявляєть-
ся,  надзвичайно  ефективний 
інструмент  управління  часом! 

сНІДаНОк 
за МаркОМ ТВЕНОМ
Відомий  письменник  колись 
пожартував:  «Якщо  вран-
ці  з’їсти  жабу,  день  має  бути 
чудовим  –  адже  найнепри-
ємніше  вже  позаду».  У  тайм-
менеджменті  «жабою»  нази-
вають  найбільш  складну  або 
неприємну  роботу  сьогодніш-
нього  дня:  спілкування  з  не-
нависним  клієнтом,  дрібне 
завдання,  нав’язане  шефом, 
тощо.  Висить  над  тобою  да-
мокловим  мечем,  і  почуваєш-
ся,  наче  не  в  своїй  тарілці… 

Мирослава,  яка  послугову-
ється  методом  Ейзенхауера 
для  розстановки  пріоритетів  і 
в  житті,  і  кожного  дня  зокре-

ма,  каже,  що  для  неї  «поїдан-
ня  жаб»  із  наступною  вина-
городою  особливо  ефективне, 
коли  треба  виконати  складне 
завдання  за  обмежений  про-
міжок  часу. 

У  словнику  тайм-менедж-
менту  є  ще  одна  тварина  – 
«слон».  Це  справа,  що  забере 
багато  часу  й  зусиль,  –  про-
те  і  з  нею  неважко  впорати-
ся,  якщо  не  намагатися  з’їс ти 
слона за одним присідом, а ро-
бити  з  нього  невеличкі  «біф-
штекси»  і  споживати  по  одно-
му  на  день. 

сПОсІБ МислЕННя 
Та сТиль жиТТя
Дехто  вважає  методику  пана-
цеєю  чи  не  від  усіх  проблем, 
а  інші  про  прихильників  тайм-
менеджменту  думають  як  про 
ходячі  ділові  щоденники.  Ми-
рослава Барна  пояснює  своє 
бачення:  тайм-менеджмент  не 
так  набір  методів  та  інстру-
ментів,  як  своєрідна  філосо-
фія  цінності  часу  –  спосіб 
мислення  та  стиль  життя  лю-
дини,  яка  прагне  ефективно 
використати свій життєвий ре-
сурс.  Каже:  «Тим,  хто  розпла-
новує  все  до  секунди,  можна 
лише поспівчувати – довго не 
протримаються».  «Коуч»  вва-
жає  оптимальним  співвідно-
шення  60/40:  планувати  вар-
то  60%  дня,  а  решту  залишити 
для  форс-мажорів,  експромтів 
і…  романтики!

–  Після  «особистого  зна-
йомства»  тайм-менеджмент 
став  для  мене  помічником  у 
досягненні  бажаних  цілей,  – 
розповідає  Мирослава.  –  Те-
пер  я  знаходжу  час  для  важ-
ливих  та  улюблених  справ  у 
найнеймовірніших  ситуаціях. 
Усе  встигаю  вдень  і  не  «пе-
ресиджую»  вночі.  До  того  ж 
я  зрозуміла:  не  варто  чекати 
ідеальних  умов  для  здійснен-
ня  мрії  чи  спілкування  з  ро-
диною  –  слід  діяти  негайно! 
Якщо  дивитися  на  кожний 
день  як  на  останній  –  неваж-
ко  визначити,  чим  зайнятися 
найперше,  а  що  облишити  на-
завжди. 

Валентина скалиГа, «Освіта України»

«ЖАБА» НА СНІДАНОК  
І БІфШтЕКС ЗІ «СЛОНа»
Це раціон для тих, хто хоче опанувати тайм-
менеджмент – мистецтво управління часом

«Якщо час – найбільш 
дорогоцінна річ, то його 
розтрата – найбільше 
марнотратство», – вважав 
Бенджамін франклін, який 
розробив власну систему 
управління справами. 
Встигати все, при цьому 
маючи більше 5 годин на сон 
і примудряючись викроїти час 
на відпочинок, – заповітна 
мрія і захеканого підлеглого, 
і заваленого справами шефа. 
тайм-менеджмент допомагає 
визначити пріоритети, 
скласти послідовний перелік 
завдань і відмовитися 
від «поглиначів часу».

поради БаТькам

ГНУЧкий ПІДХІД І крЕаТиВНІ рІШЕННя
У цьому – відмінність тайм-менеджменту для батьків від тМ узагалі. Про 
специфіку управління часом у родині розповідає росіянка Олена Мороз – 
автор і керівник проектів «Успевай с детьми!» і mamalancer.ru, тренер-кон-
сультант із тайм-менеджменту й самоорганізації:
– За спеціальністю я економіст-менеджер, до декрету працювала директо-
ром із маркетингу, а тайм-менеджменту присвятила свій дипломний проект у 
МВа. Чоловікові ця тема теж була близька, та коли 2009 року в нас народи-
лася донечка, з’ясувалося: попри знання та досвід в організації часу, ми не 
готові до таких змін. тема організації часу з дитиною ніде не висвітлювалася, 
і ми вирішили, що розвиватимемо її. Коли доньці виповнився рік, стартував 
проект «Успевай с детьми!». тМ для батьків потребує більш гнучкого підхо-
ду і креативних рішень, до того ж важливо, щоб сімейний тайм-менеджмент 
опанували обоє дорослих. Щодо мам – на кожну справу маємо не години, 
а хвилини, отже вчимося використовувати невеликі проміжки часу, а великі 
справи «дробити» на менші. Для мене головне – родина, мої проекти й по-
дорожі. Чи доводиться чимось жертвувати? Це слово мені не подобається – 
коли вдумливо розподіляєш часові ресурси і чітко усвідомлюєш цілі, знайдеш 
час для того, що для тебе є важливим… Читачам раджу шукати свою систе-
му організації часу – з урахуванням психологічних особливостей, сімейних об-
ставин тощо. Вивчайте авторські методики, читайте книги, експериментуйте – 
і знаходьте систему, що для вас працюватиме в будь-якій життєвій ситуації.
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ЗуСтріч

Тож для розповіді про Пла-
тона Воронька  недостат-
ньо  біографічних  фактів, 

треба  ще  читати  між  рядка-
ми  відшліфованої  в  сталінські 
часи, у період хрущовської від-
лиги  і  брежнєвського  застою 
біографії.  На  щастя,  є  ще  одне 
джерело.  Його  син.  Максим 
Воронько  далекий  від  літера-
тури,  він  за  освітою  –  фізик, 
але  його  спогади  про  батька  є 
цінним  джерелом  для  біогра-
фів,  і  свою  київську  квартиру 
він  буквально  перетворив  на 
музей  батька. 

І  лише  у  грудні  минулого 
року  вийшла  низка  газетних 
публікацій  –  у  зв’язку  зі  сто-
річчям  поета. 

ДиТяЧа класика
«Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг».
Ці  зворушливі  віршики, 

що  стали  дитячою  пісенькою, 
запам’яталися не одному поко-
лінню  малюків. 

А  це?
«Облітав журавель
Сто морів, сто земель,
Облітав, обходив,
Крила, ноги натрудив.
Ми спитали журавля:
– Де найкращая земля? –
Журавель відповідає:
– Краще рідної немає!»
Прості,  але  такі  правдиві 

слова.  І  –  по-геніальному  ди-
тячі  вірші!  Хто  не  вчив  їх  у 
дитсадку, хто не читав у шкіль-
них  читанках?

Так  і  сталося,  що  слава  ди-
тячого  поета  і  поета-пісенника 
зрештою  перевершила  славу 
просто  поета  –  громадянина, 
фронтовика,  лірика. 

Майбутній  лауреат  поваж-
них  літературних  премій  на-
родився  у  грудні  1913  року  в 
селі  Чернеччина  Сумської  об-
ласті.  Дід  Платона  був  сліпим 
від  народження  і,  як  це  вело-
ся  в  нашому  народі,  –  лірни-
ком,  батько  –  ковалем-збро-
ярем.  А  село  Чернеччина  на 
Сумщині,  де  народився  поет, 
славилося  монастирем.  В  його 
будівлях  після  Громадянської 
війни  створила  нова  влада  ди-
тяче  містечко-інтернат,  в  яко-
му  і  навчався  Платон.  Поет 
розповідав  свого  часу,  що  на 
початку  ХVІІІ  століття  це  був 
потужний  релігійний  центр. 
В  його  околицях  чинила  роз-
бої  банда  отамана  Гулого.  За-

зіхала й на монастирські скар-
би.  Тому  настоятель  попросив 
про захист самого Петра І, кот-
рий  збирав  військо  для  битви 
під  Полтавою.  Цар  направив  у 
монастир п'ятьох козаків-запо-
рожців.  Там  вони  розібрали-
ся  з  розбійником,  там  і  осіли. 
З  козацького  роду  й  походить 
рід  Вороньків  –  згодом  одне 
з  найпоширеніших  прізвищ  у 
селі  Чернеччина.

Той самий сліпий дід Василь, 
повертаючись  на  зиму  зі  сво-
їх  мандрів,  займався  вихован-
ням  чотирьох  онуків  –  Пав-
ла,  Степана,  Моті  і  Платона.  А 
мати  Марфа  надзвичайно  гар-
но  співала,  займаючись  хатні-
ми  справами.  Платон  навчався 
читати за «Кобзарем» Шевчен-
ка,  якого  мати  купила  на  база-
рі,  вторгувавши  гроші  за  свої 
вишиванки.  І  вийшло  так,  що 
хлопчик,  який  жив  у  любля-
чій родині, закінчував початко-
ву  школу  в  інтернаті  при  мо-
настирі. 

«Мати  моя  Марфа  Іванів-
на  була  ніжною,  сором’язною 
і  постійно  сумовитою  жінкою. 
Природа  нагородила  її  винят-
ковим  голосом.  Зимовими  ве-
чорами,  сидячи  за  прядкою  чи 
ткацьким  верстатом,  вона  спі-
вала  тихо  й  сумно,  ніби  в  піс-
нях  розмовляла  сама  із  собою. 
Сліпий дідусь на зимову холод-
нечу  повертався  додому  і  теж 
співав під ліру чи кобзу козаць-
кі  думи  або  ним  самим  приду-
мані  пісні  зі  страшними  сю-
жетами.  Так  що  в  нашій  сім'ї 
достатки  були,  вважай,  тільки 
в  піснях»,  –  згадував  Платон 
Воронько  своє  дитинство.

Потім  він  навчався  в  авто-
дорожньому  технікумі.  І  всюди 
намагався  писати,  відвідував  лі-
тературні  гуртки.  Хоча  друку-
ватися  не  наважувався.  Пізні-
ше, під враженням від тодішньої 
пропаганди,  їде  добровольцем 
на  чергову  радянську  новобу-
дову  аж  до  Таджикистану.  До-
велося  й  повоювати  там  же.  І 
у  1939-му,  теж  добровольцем, 
іде  на  Фінську  війну.  Згодом, 
за  багато  років,  друзі  жартома 
назвуть  його  «закоренілим  до-
бровольцем».  А  після  Фінської 
намагався  вступити…  до  Мос-
ковського  художнього  інститу-
ту.  Склав  іспити…  і  зажурився, 
що  не  побачив  свого  прізвища 
у  списках.  А  насправді  –  про-
сто  не  помітив  себе  там  і  по-
спішив  забрати  документи.  Та 
замість  того  почав    навчатися 
у  Літературному  інституті  іме-
ні  Максима  Горького. 

ВІД ДиВЕрсІй – ДО ПОЕзІй
І  тут  –  війна.  Друга  світова. 
Але  Платон Воронько  про-

довжував  писати  вірші  й  під 
час  знаменитих  рейдів  Сидора 
Ковпака,  в  яких  брав  участь. 
Партизан-підривник  (таку  він 
мав  військову  «спеціальність»), 
за розповідями, підірвав 14 мос-
тів.  Був  тяжко  поранений,  по-
трапив  на  операційний  стіл  і 
надовго – до госпіталю. І писав 
вірші.  Про  їх  публікацію  кло-
потатиме  друг  Воронька  Мак-
сим Рильський.  Узагалі  з  дру-
зями  йому  справді  пощастило: 
Павло Тичина,  Остап Вишня, 
Олесь Гончар,  Володимир Со-
сюра,  Максим Рильський...

У  його  записниках  було  чи-
мало  віршів,  що  завдяки  ху-
дожнім  якостям  вже  тоді  мо-
гли  бути  надруковані.  Максим 
Рильський,  з  яким  Воронько 
на  той  час  познайомився  (зго-
дом  знайомство  переросло  в 
дружбу),  згадував:  «Він  читав 
нам свої віршові спроби і було 
в  них  багато  теплоти  і  свіжо-
сті.  Але  скромний  і  вимогли-
вий  до  себе,  Платон Воронь-
ко  не  квапився  друкувати  свої 
вір ші,  хоч  ми  його  до  того  й 
заохочували».

І, за спогадами близьких, був 
веселим,  гуморним  і  добрим, 
люблячим  батьком,  захоплю-
вався  різьбленням  дерев‘яних 
скульптур.  Про  війну  бага-
то  розповідав,  але  без  зайво-
го  пафосу.  Командир  взводу 
московського  винищувального 
батальйону,  він  у  1943-му  став 
інструктором  підривників  при 
партизанській  школі.  І  був  на 
фронті  ще  й  диверсантом-роз-
відником!

Узагалі,  це  –  окрема  історія. 
Сталося  так,  що  він  закохався 
у  дівчину,  побралися,  але  вона 
залишила  собі  дівоче  прізвище. 
І  ось,  у  середині  війни  Плато-
на  направляють  до  диверсійної 
школи. Та дружина через бюро-
кратично-чекістські  порядки  не 
могла отримувати звістки від чо-
ловіка,  бо  мала  інше  прізвище. 
От  і  довелося  спочатку  розлу-
читися,  а  за  кілька  годин  знову 
побратися,  бо  назавтра  Воронь-
ка  відправляли  у  ворожий  тил. 

А  дружина  Платона  була  за 
освітою  математиком.  Отакі 
фізики-лірики.

жиТТя – як ТВОрЧІсТь, 
а ТВОрЧІсТь – як жиТТя
І  ще  один  феномен.  Друку-
ватися,  як  ми  вже  згадували, 
Платон Воронько  почав  не 
рано, а основну кількість своїх 
книжок  встиг  видати  за  порів-
няно  небагато  років.  Чимало 
його  творів  присвячено,  зви-
чайно  ж,  війні,  немало  було  й 
громадянської  лірики.  Як  пи-
шуть  дослідники  його  дороб-
ку, для нього життя було твор-
чістю,  а  творчість  –  життям.

«Словом, ділом і – кров’ю.
Я той, що греблі рвав.
Я не сидів у скелі,
Коли дуби валились вікові…»
Ці  його  рядки  стали  крила-

тими.
Були  у  нього  престижні  лі-

тературні  й  державні  нагоро-
ди,  насамперед  –  Державна 

премія  імені  Тараса  Шевчен-
ка,  премії  імені  Миколи  Ост-
ровського  і  Лесі  Українки.

Платон Воронько  видав  ба-
гато  книжок.  За  першою  – 
«Карпатський  рейд»  (1944)  – 
ідуть  «Весняний  грім», 
«Ве ликий  світ»,  «В  ім’я  тво-
єї  волі»,  «Славен  мир»,  збірка 
«Поезії»,  «Народження  леген-
ди»,  «Обов’язок»,  «Моя  Гу-
цульщина», «Тепло землі моєї» 
і  багато-багато  інших.  Тіль-
ки  збірок  дитячих  віршів  ви-
йшло  десятки.  І  яких  віршів! 
Його  книжки  й  окремі  поезії 
перекладені  російською,  біло-
руською,  туркменською,  чу-
ваською,  узбецькою,  молдов-
ською,  болгарською,  чеською, 
польською та багатьма іншими 
мовами.  Серед  найвідоміших 
дитячих  творів:  збірки  віршів 
«Всім  по  сім»,  «Читаночка», 
«Сніжна  зіронька  горить», 
«Облітав  журавель»,  «Казка 
про  Чугайстра».  А  ще  –  по-
над  60  віршів  було  покладено 
на  музику.

І  якось  так  сталося,  що  по-
воєнна  біографія  видатного 
поета  залишається  майже  не-
відомою.  А  він  же  був  і  гро-
мадським діячем, двічі – депу-
татом  парламенту  республіки. 
Щоправда  –  ще  за  радян-
ських  часів,  бо  помер  Платон 
Воронько  у  1988  році.  Його 
син,  як  уже  згадувалося,  не 
займається літературою, лише 
1995  року  побачила  світ  укла-
дена  вдовою  поета  книжка  лі-
рики  «Подорожник».  Ще  – 

кілька  газетних  публікацій.  І 
все.  До  нього  обережно  став-
ляться  сучасні  літературні 
критики  –  мовляв,  надто  па-
тріотичним  був  стосовно  ра-
дянської  влади.  Але  зробимо 
невеличкий  аналіз:  із  часом 
Платон  Микитович  переклю-
чився  на  пісенну  і  дитячу  те-
матику.  Чому?  Мабуть,  відпо-
відь  неоригінальна  –  чимало 
справді  талановитих  літерато-
рів  на  ті  часи  йшли  у  фан-
тастику  або  дитячу  літерату-
ру.  Бо  їм  несила  було  писати 
неправду  або  дифірамби  на 
честь  «батька  народів».  Так, 
мабуть,  зрештою,  сталося  і  з 
Платоном Вороньком.  І  ми 
вдячні  йому  за  цю  метамор-
фозу, бо його внесок в україн-
ську  дитячу  літературу  справ-
ді  неоціненний.

А  одна  з  його  колискових 
стала  просто  легендарною:

«У моєї донi
Оченята соннi,
Рученьки, мов з вати –
Доня хоче спати.
Нiч прийшла тихенька.
Спи, моя гарненька».
Так,  він  не  увійшов  до  ко-

горти  шістдесятників.  Але  ми 
і  наші  діти  досі  читаємо  його 
чудові  дитячі  вірші.

Платонові  Микитовичу  Во-
роньку  належить  почесне  міс-
це  в  українській  літературі. 
Проте,  після  смерті  поета  про 
нього  не  з'явилося  жодної  ва-
гомої  згадки. 

Ольга кОВалЕНкО, «Освіта України»

ВІДОМЕ ІМ’Я – МаЙЖЕ НЕВІДОМа БІОГРафІЯ 
Постать Платона Воронька – дуже суперечлива. І, незважаючи 
на широку популярність поета впродовж цілих десятиліть, небагато 
знайдеш фактів про його біографію. Попри протилежні думки 
критиків і колег про відомий період творчості митця, лише у трьох 
речах вони одностайні: у високому рівні його поезії, вагомому 
внеску в пісенну творчість і беззаперечній літературній якості 
творів для дітей. 

21 березня – Всесвітній день поезії

«він читав нам СвОї віршОві 
СПрОби – і бУлО в них багатО 
теПлОти і СвіжОСті. але 
скрОМНий І ВиМОГлиВий ДО сЕБЕ, 
ПлаТОН ВОрОНькО НЕ кВаПиВся 
ДрУкУВаТи сВОї ВІрШІ, ХОЧ Ми 
йОГО ДО ТОГО й заОХОЧУВали»
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Він  працював  учителем, 
залізничним  службовцем, 
інженером,  журналістом. 

Був філософом, соціологом; лі-
бералом,  еволюціоністом.  Чи-
мало  видатних  педагогів  світу 
захоплювалися ідеями Спенсе-
ра,  а  от  у  СРСР  його  крити-
кували.

сПЕНсЕр – НЕ ЧиТаЧ, 
сПЕНсЕр – ДОПисУВаЧ… 
Герберт Спенсер народився у 
графстві  Дербішир,  в  Англії, 
27  квітня  1820  року.  Можли-
во,  саме  дитинство  вплинуло 
на його наукові інтереси і на-
віть  на  напрям  досліджень, 
що  стосувалися  еволюційно-
го  шляху  розвитку  і  суспіль-
ства, й  індивідууму. Його дід, 
батько і дядько були вчителя-
ми. Це спадковий ланцюжок, 
який  у  подальшому  зміг  дати 
поштовх  для  створення  ви-
датних праць Герберта Спен-
сера,  що  вважаються  сьо-
годні  фундаментальними  в 
генетиці.  Він  одним  із  пер-
ших  висунув  припущення, 
що людські таланти і здібнос-
ті  передаються  у  спадок,  на-
водячи як аргументи прикла-
ди  родин  Моцарта,  Гайдна, 
Баха,  Вебера.  А  ще  він  вва-
жав  спадковими  такі  хворо-
би,  як  подагра,  туберкульоз, 
сомнамбулізм,  астма,  епілеп-
сія,  жирові  пухлини.  Але  все 
це  було  пізніше. 

А  поки  що  Герберт  ріс  хво-
робливим,  був  єдиною  дити-
ною,  яка  вижила  у  матері  піс-
ля декількох пологів. Родичі не 
раз  припускали,  що  і  він  по-
мре.  Через  те  і  вундеркіндом 
не  був,  та  й  узагалі  –  читати 
навчився  аж  у  8  років.  Отри-
мав  головним  чином  домашню 
освіту  (а  як  могло  бути  інакше 
в  оточенні  вчителів?),  а  коли 
все  ж  таки  змушений  був  піти 
до школи, то навчався неуваж-
но,  ледарював.

Герберт Спенсер  майже  не 
читав  чужих  наукових  праць. 
Саме  собою  виникає  запитан-
ня:  а  звідки  ж  у  нього,  тако-
го,  нібито,  й  малоосвіченого, 
бралися  оті  захоплююче  точ-
ні  і  продуктивні  на  довгі  роки 
ідеї  –  філософські,  педагогіч-
ні,  суспільно-політичні?  Він 
пояснював  свою  геніальність 
просто:  ідеї  з’являлися  «поти-
хеньку,  ненав’язливо,  без  сві-
домого  наміру  чи  відчутного 
зусилля».  І  вважав  таку  інту-
їтивну  розумову  працю  ефек-

тивнішою,  аніж  старанне  ви-
вчення  і  розмірковування: 
«Рішення,  яке  досягається  та-
ким  шляхом,  більш  імовірно 
правильне,  аніж  те,  до  якого 
доходиш  із  відчутними  зусил-
лями,  що  в  результаті  спотво-
рюють  мислення».

Виховання  Герберта  відбу-
валося  в  основному  поза  шко-
лою,  а  оскільки  батько  і  мати 
були методистами, то – справ-
ді  за  всіма  правилами,  з  пова-
гою  до  релігії.  Урешті-решт  сі-
мейна  турбота  далася  взнаки: 
здоров’я  його  пішло  на  лад  і 
зміцнилося так, що його можна 
було  випустити  з-під  материн-
ської  опіки  у  13  років.  За  ан-
глійськими традиціями, хлопця 
віддали  на  виховання  до  дядь-
ка,  який  служив  священником 
в іншому містечку. Той був ви-
сокоосвіченою,  «університет-
ською»  людиною,  мав  ясний, 
незалежний  розум  і  дуже  хо-
тів,  аби  небіж  теж  не  цурався 
науки.  І  навіть  доклав  зусиль 
і  коштів,  щоб  влашувати  Гер-
берта  до  Кембриджського  уні-
верситету. 

Хлопець  спочатку  зголосив-
ся і навіть вступив на підготов-
чі  курси.  Провчився  три  роки, 
але  далі  сталося  незрозуміле. 
Чи  то  взяли  гору  природні  лі-
нощі,  чи,  може,  зрозумів,  що 
у  нього  почали  проявлятися 
оті  «інтуїтивні  здібності»,  які 
в  майбутньому  зроблять  його 
світовою знаменитістю, але він 
не  став  вступати  до  універси-
тету  і  поїхав  додому…

Ще  в  дитинстві,  у  школі, 
Герберт  закохався  у  матема-
тику,  виявив  неабиякі  здіб-
ності  до  неї.  Тому  вдома,  у 
Дербі,  у  17  років  пішов  пра-
цювати  помічником  учителя 
у  школі,  де  недавно  навчав-
ся  сам.  А  вже  за  рік,  завдя-
ки  математичному  талантові, 
йому  вдалося  влаштуватися 
працювати  на  Бірмінгемську 
залізницю,  яка  в  ті  часи  роз-
вивалася  в  Англії  шаленими 
темпами  і  буквально  «всоту-
вала»  в  себе  найталановитіші 
технічні  та  інженерні  кадри. 
Дуже  швидко  здібності  Гер-
берта  втілилися  у  винаходи, 
надзвичайно  потрібні  і  своє-
часні  для  галузі,  що  практич-
но  визначала  темпи  розвит ку 
науково-технічного  прогресу 
в  країні.  Наприклад,  він  за-
пропонував  інструмент  для 
вимірювання  швидкості  ло-
комотива.

ПрОГрЕс –  
НЕ ВиПаДкОВІсТь, 
а НЕОБХІДНІсТь
Інженерна праця хоч і дозволя-
ла досить безбідно жити, але не 
надавала  повного  задоволення 
від осмисленого існування. Гер-
берт зрозумів, що, незважаючи 
на  успіхи  у  ній,  вона  не  відпо-
відає  його  справжньому  місцю 
у  цьому  світі,  бо  він  здатен  на 
більше.  До  речі,  виникає  пев-
не  протиріччя  між  легендою 
про  те,  що  Спенсер  практично 
не  читав  книжок,  і  справжнім 
рівнем  його  інтелектуального 
розвитку.  Працюючи  у  школі, 
на  залізниці,  він  не  припиняв 
розмірковувати  над  дійсністю, 
що  його  оточувала,  і  напевне 
ж,  читав  хоча  б  газети!  Тому 
вже ранні його роботи свідчать: 
Герберт пильно стежив за про-
блемами,  що  виникають  у  сус-
пільному розвитку, за тенденці-
ями  і  небезпеками.  Та  й  звідки 
в  юнака,  якому  ледве  виповни-
лося  20,  узялися  здібності,  аби 
працювати,  скажімо,  журна-
лістом,  навіть  –  редактором 
журналу  «Економіст»?  І  роби-
ти для нього дописи на політич-
ні,  економічні  теми.  У  22  роки 
він  пише  матеріали,  що  свід-
чать  про  його  високу  освіче-
ність  –  наприклад,  у  журна-
лі «Нонконформіст» він друкує 
статтю,  де  розмірковує  стосов-
но  меж,  в  яких  має  діяти  дер-
жава…

Як  би  там  не  було,  а  вже  у 
28  років  він  завершив  і  опри-
люднив  свою,  напевне,  най-
важливішу  роботу  «Соціальна 
статистика».  Вона  стала  фун-
даментом  для  появи  і  розвит-
ку  такої  науки,  як  соціологія. 

Герберт Спенсер  нині  відо-
мий  не  лише  як  науковець,  а 
і  як  автор  афоризмів,  за  яки-
ми,  власне,  можна  простежи-
ти  наукову  кар’єру,  визначи-
ти  коло  інтересів  і  проблем, 
які  хвилювали  його  впродовж 
усього  життя.  Ось  деякі  з  них:

«Несправедливість однаково 
мерзенна, здійснює її одна лю-
дина  чи  група  людей».

«Поклоніння  героям  най-
більш  розвинуте  там,  де  най-
менше  поширена  неповага  до 
людської  свободи».

  «Прогрес  –  не  випадко-
вість,  а  необхідність».

«Соціалізм  означає  раб-
ство».

«Соціальна статистика» Гер-
берта Спенсера  свого  часу, 
як  кажуть  сьогодні,  «постави-
ла  на  вуха»  наукову  спільно-
ту.  Зі  Спенсером  одразу  захо-
тіли листуватися, спілкуватися, 
дружити  і  дискутувати  найви-
датніші  вчені  того  часу.  Саме 
після  цієї  роботи  Герберт  по-
чав  готуватися  до  публікації 
основної  праці  життя  –  «Сис-

тема  синтетичної  філософії». 
Ця  величезна  робота  склада-
ється  з  багатьох  томів  і  вклю-
чає,  наприклад,  «Основні  на-
чала»,  «Підстави  біології», 
«Підстави  психології»,  «Під-
стави  соціології»  та  інші.  У 
ній  Спенсер  визначив,  мабуть, 
свою  найголовнішу  думку:  «В 
основі  розвитку світу, включа-
ючи  і  суспільство,  лежить  за-
кон  еволюції.  Матерія  пере-
ходить  зі  стану  невизначеної, 
незв’язної  однорідності  в  стан 
певної  зв’язної  різнорідності». 

Герберт Спенсер  –  заснов-
ник  «органічної  школи»  в  со-
ціології.  На  його  думку,  су-
спільство  –  це  організм,  що 
еволюціонує.  Воно  подібне  до 
живого  створіння,  розглянуто-
го  біологічною  наукою.  «Гро-
мади  можуть  організовува-
ти  і  контролювати  свої  власні 
процеси  адаптації,  і  тоді  вони 
розвиваються  в  напрямі  мілі-
таристських режимів; вони  та-
кож  можуть  дозволити  вільну 
і  пластичну  адаптацію  і  тоді 
перетворюються  на  промисло-
во  розвинуті  держави».  Влас-
не,  така  думка  Спенсера  дуже 
пасує сьогоднішнім апологетам 
«громадянського  суспільства», 
побудованого  у  десятках  роз-
винутих  країн  ніби  за  лекала-
ми  вченого,  яким  уже  півтори 
сотні  років.

Герберт Спенсер відпрацю-
вав  струнку  теорію  соціаль-
них  інститутів  суспільства, 
яка  практично  діє  й  у  наш 
час.  Наприклад:  «Кожна  осо-
ба  вільна  робити  все,  що  ба-
жає,  якщо  не  порушує  при 
цьому рівну свободу будь-якої 
іншої  людини».

НаУка – цЕ ОрГаНІзОВаНЕ 
зНаННя
Наведений у підзаголовку афо-
ризм  Спенсера  теж  визначає 
його  власну  наукову  практи-

ку.  Його  теорії  є  витончени-
ми,  іноді  несподіваними,  але 
на  диво  пройшли  випробуван-
ня  часом,  більше  того  –  дея-
кі  з  них  лише  часом  і  переві-
рилися,  і  затвердилися. 

Звичайно  ж,  філософ  Спен-
сер у своїх працях не міг омину-
ти освітянської тематики, не міг 
не  торкнутися  проблем  педаго-
гіки. І зробив це так, що у педа-
гогічних теоріях дослідники по-
силаються  на  його  роботи  не 
рідше, аніж на доробок «чистих 
педагогічних класиків». Герберт 
Спенсер  рiзко  засуджував  ста-
ру  європейську  школу  середи-
ни  ХIХ  столiття,  яка  спиралася 
на  «формальний»  підхід  до  на-
вчання.  Головним  у  його  погля-
дах  було  те,  що  вiн  вiдстоював 
iдею  реальної  освiти,  вихо-
вання  людини,  пiдготовленої 
до  життя.  Завдання  школи, 
за  Спенсером,  у  тому,  щоб 
озброїти  людину  знан нями, 
пов'язаними  з  основними  ви-
дами  її  дiяльностi.  Таких  видiв 
дiяльностi  людини  вiн  налічу-
вав  п'ять:  спрямовані  на  само-
захист,  отримання  коштiв  на 
життя, виховання нащадкiв, ви-
конання соцiальних обов'язкiв i 
органiзацiю  дозвiлля.  Саме  до 
них  школа  й  має  готувати  мо-
лодь. 

Стосовно  дидактичних  про-
блем  –  Спенсер  вимагав,  аби 
змiст  i  методика  навчання 
вiдповiдали етапам розумового 
розвитку  дитини,  щоб  навчан-
ня  відбувалося  вiд  простого  до 
складного,  вiд  конкретного  до 
абстрактного,  вiд  практики  до 
теорiї. Як i Руссо, Спенсер вва-
жав за необхiдне дозволяти ди-
тині  бути  дослiдником,  робити 
самостiйнi  висновки.  Саме  на-
вчання  має  при  цьому  викли-
кати  в  учня  iнтерес  i  задово-
лення. 

Ольга кОВалЕНкО, «Освіта України»

ЗРАЗОК САМОБУТНОСТІ ДУМКИ 
СВІтОВОГО МаСШтаБУ
Герберт Спенсер є однією із найоригінальніших постатей у пантеоні 
наукових дослідників ХІХ століття. Він є одним із найбільш 
цитованих авторів у багатьох науках, причому дивним чином 
тут інженерія співіснує з генетикою, питання теорії суспільного 
розвитку – з медичною тематикою, а теорія походження видів 
Дарвіна – з темою соціалізації людини.
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за  час,  що  минув,  співробітни-
ки  інституту  провели  понад  200 
наукових  і  науково-методичних 

розробок,  результатами  яких  є:  мо-
нографії,  посібники,  довідники,  галу-
зеві  й  державні  стандарти,  правила, 
порядки,  інструкції,  галузеві  нормати-
ви, методичні рекомендації, аналітичні 
огляди  тощо.  І  хоча  інститут  безпосе-
редньо  не  зберігає  архівні  документи 
осіб  і  установ,  його  колектив  та  окре-
мі  співробітники  були  свого  часу  від-
значені  почесними  грамотами  та  по-
дяками  Державної  архівної  служби 
України,  Міністерства  освіти  і  науки, 
Міністерства  культури  і  туризму,  Ки-
ївської  міської  та  Солом’янської  ра-
йонної  державних  адміністрацій,  По-
дякою  Кабінету  Міністрів  України  та 
Подякою Української спілки краєзнав-
ців  саме  за  внесок  у  розвиток  архів-
ної  справи  в  Україні.

Серед  основних  здобутків 
У НДІАСД  –  укладення  єдиного  сис-
тематизованого  довідника  «Реєстр  роз-
секречених  архівних  фондів  України», 
міжархівного  довідника  «Зведений  ка-
талог  метричних  книг,  що  зберігають-
ся  в  державних  архівах  України»  в 
10  томах,  довідника  «Архівні  устано-
ви  України»  в  2  томах,  «Переліку  ти-
пових  документів,  що  створюються  у 
діяльності  органів  державної  влади  та 
місцевого  самоврядування,  інших  уста-
нов,  організацій  і  підприємств,  із  за-
значенням  строків  зберігання  докумен-
тів»,  «Порядку  роботи  з  електронними 
документами  у  діловодстві  та  їх  підго-
товки  до  передавання  на  архівне  збе-
рігання».  Співробітники  інституту  під-
готували  нову  редакцію  англомовного 
збірника  законів  «Архівне  законодав-
ство  України»,  виданого  з  метою  озна-
йомлення учасників Міжнародного кон-
гресу архівів, що відбувся 20–24 серпня 
2012 р. у м. Брісбен  (Австралія), з укра-
їнським законодавством в архівній сфе-
рі; англомовний путівник «Архіви Укра-
їни»,  в  якому  висвітлено  діяльність 
архівних  установ  України.  Розроблено 
такі  методичні  рекомендації:  «Страху-
вання  документів  НАФ  їх  власниками 
або  уповноваженими  ними  юридични-

ми  чи  фізичними  особами»,  «Підготов-
ка  архівних  покажчиків»,  «Підготовка 
путівника  по  фондах  архіву»,  «Вплив 
біологічних  факторів  на  збереженість 
архівних  документів»,  «Порядок  при-
ймання-передавання  електронних  до-
кументів  до  держархівів  та  ЦДЕА  на 
постійне зберігання», «Методичні реко-
мендації з розроблення галузевих пере-
ліків  документів  із  зазначенням  стро-
ків  зберігання  документів  та  типових 
(примірних)  номенклатур  справ»  і  ба-
гато  інших.

Упродовж  2013  року  співробітники 
УНДІАСД  створили  електронний  ка-
талог  довідково-інформаційного  фонду 
Галузевого  центру  науково-технічної 
інформації  (ДІФ  ГЦНТІ),  представле-
ний  на  сайті  інституту. 

Ведеться  робота  щодо  забезпечення 
онлайн-доступу  користувачів  до  елек-
тронного  каталогу  ДІФ  ГЦНТІ  в  сис-
темі  ІРБІС.

Перспективними  завданнями  інсти-
туту  є  розроблення  програми  розвит-
ку  галузевої  науки  на  2015–2020  рр. 
з  урахуванням  необхідності  її  систем-
ного  розвитку  та  розширення  спектра 
наукових  напрямів;  розроблення  тео-
ретичних  і  методичних  засад  роботи 
архівних  установ  України  з  аудіовізу-
альними  документами;  науковий  ана-
ліз  і розроблення складу реквізитів для 
побудови  уніфікованих  форм  організа-
ційно-розпорядчих  документів,  зафік-
сованих  у  новій  редакції  Державного 
класифікатора  управлінської  докумен-
тації;  дослідження  й  аналіз  міжнарод-
них  стандартів  у  сфері  архівної  справи 
та  діловодства;  укладення  переліку  ви-
дів статистичної документації, що підля-
гає прийманню на постійне зберігання, 
та методичних рекомендацій з комплек-
тування  державних  архівних  установ, 
архівних  відділів  міських  рад  статис-
тичною документацією та багато інших.

Тож  наснаги  і  оптимізму  працівни-
кам  інституту  в  їх  нелегкій,  але  корис-
ній  справі!

Вікторія ЮрЧЕНкО, старший науковий співробітник 
відділу архівознавства УндіаСд, 

кандидат історичних наук

НА ВАРТІ ІСтОРІї
Український науково-дослідний інститут архівної справи 

та документознавства: здобутки та перспективи

віТаЄмо!

Серед низки архівних установ, 
що діють в Україні, почесне місце 
належить Українському науково-
дослідному інституту архівної 
справи та документознавства 
(далі – УНДІаСД). У травні 2014 
р. минає 20 років з часу прийняття 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 1994 р. 
№311 «Про створення в м. Києві 
Українського державного науково-
дослідного інституту архівної 
справи та документознавства». 
Згідно з постановою, головними 
завданнями УНДІаСД було визначено 
розроблення теоретичних і прикладних 
проблем у галузі архівознавства, 
документознавства та спеціальних 
історичних дисциплін, організацію 
інформаційного забезпечення архівних 
установ системи Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів 
України, випуск наукових видань. 
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Директора 
Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 
Вимоги: у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють укра-
їнською мовою, мають вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання та стаж науко-
во-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше 
п’яти років.

Термін подання заяв – місяць з дня опублікування.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають документи: заяву, особовий листок 
з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про повну вищу освіту, 
науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, список друкованих праць і ви-
находів, завірені у встановленому порядку.
Житловою площею університет не забезпечує.
Документи надсилати за адресою: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 

корпус 1, поверх 3, кабінет №317 (канцелярія), кабінет №321 (відділ кадрів). 
Телефон для довідок: 287-63-38.

ректора черкаського державного технологічного університету, 
чорноморського державного університету імені Петра Могили.

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.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, мають подати до міністерства такі документи: за-
яву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку 
персональних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, паспорта 
та трудової книжки, завірених у встановленому порядку, список друкованих праць і винаходів. 

Строк подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.
Документи надсилати за адресою: 01135, місто Київ-135, проспект 

Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.
Телефони для довідок: 481-47-92.

НацІОНальНий УНІВЕрсиТЕТ ФІзиЧНОГО ВиХОВаННя І сПОрТУ 
УкраїНи ОГОлОШУє кОНкУрс На заМІщЕННя ВакаНТНОї ПОсаДи:

МІНІсТЕрсТВО ОсВІТи І НаУки УкраїНи 
ОГОлОШУє кОНкУрс На зайНяТТя ПОсаДи:

дошкільна
освіта
україни

WWW.pedpresa.com.ua

Передплатний
індекс 86166

Забезпечення
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2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 
святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 
Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
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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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 УкраїниДмитро 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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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

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

 
Все про сучасну дошкільну 
освіту: наука, методика, 
практика.
Щомісячний фаховий 
журнал для
педагогів-дошкільників. 

На сторінках журналу ви 
дізнаєтесь про:
· дошкільну освіту, її 
нормативно-правове 
забезпечення, виконання 
Базового компонента 
дошкільної освіти; 
· сучасне управління 
дошкільною освітою
різних рівнів; 
· методичну службу; 
· різні типи дошкільних 
закладів; 
· новітні технології, 
досягнення психології 
батьківства і дитинства; 
· гру та іграшки, труд та його 
значення в дошкільному віці; 
· здоровий спосіб життя, 
фізичну культуру; 
· розвиток і навчання в 
садочку, вдома, у гуртках; 
· значення мовленнєвого 
розвитку, навчання рідної й 
іноземної мов.

Ціна 30,60 грн на місяць
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2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 
святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 
Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.
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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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тлана САФАРЯН,
Борис ШАЛАГІНОВ,

ШТЕЙНБУК
ична рада:

ЕВИЧ

са
,
ДН
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ол

ИЧ,

ндр ПЕРВАК,
НИК,

а ЮРЧАК
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2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 

святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 

Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
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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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:

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників

України
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2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 
святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 
Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

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

СТОР.
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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

Починаємо публікацію конкурсних 
матеріалів до нашої рубрики. 
Ось що зображують деякі 
«художники» у своїх зошитах 
(добре, якщо не на уроках).

«сміХоТа»

Видається
з 1920 року.
Виходить тричі
на місяць.

У нашому журналі: 
рішення колегії, 
накази, типові 
навчальні плани, 
рекомендації та 
коментарі з питань 
вищої, професійної, 
середньої, 
початкової, 
дошкільної та 
позашкільної освіти.

Ціна
47,02 грн
на місяць

 

Передплатний
індекс: 68832   

редакція  газети  «Освіта  України»  оголошує  конкурс  «Сміхота».  Запрошує-
мо  читачів  надсилати  нам  найяскравіші  уривки  зі  шкільних  творів,  запи-

сів  у  щоденниках,  а  також  роботи  у  жанрі  карикатури,  дружнього  шаржу, 
малюнків  у  зошитах,  фото  і  взагалі  –  всього  того,  що  у  соціальних  мережах 
називають  «приколами».  Найкращі  розповіді  про  цікаві  й  кумедні  ситуації 
в  школі,  на  уроках,  в  університетській  аудиторії,  висловлювання  маленьких 
«філософів»  і  «розумників»,  а  також  малюнки  і  фото  публікуватимуться  на 
16-й  шпальті  нашої  газети. 

Надсилайте ваші матеріали на адресу: konkursOu@pedpresa.com.ua.

оБ’ява

УВАГА, КОНКУРС!


