
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  М І Н І СТ Е Р СТ В А  О С В І Т И  І  Н АУ К И  У К РА Ї Н И

# 22 (1341) 3 червня 2013 року 

О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  М І Н І СТ Е Р СТ В А  О С В І Т И  І  Н АУ К И  У К РА Ї Н И

# 13 (1382)   7 квітня 2014 року 

WWW.PEDPRESA.COM.UA ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

ПРЯМА МОВА

КРИМСЬКІ ХРОНІКИ ОЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО: ПРОЕКТИ 
ФІНАНСУЮТЬСЯ НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ

ВОНИ – НАЙКРАЩІ
Тисячі переселенців з Криму до материкової України 
потребують усілякої підтримки – її надають цим 
людям і прості співвітчизники, й держава. Серед 
інших нагальних потреб – освітні: школярі та 
студенти, які хочуть залишатися громадянами України, 
масово переводяться на навчання до шкіл і вишів 
інших регіонів. Про те, як ці питання вирішуються 
на практиці, читайте в огляді «Освіти України»

Цілий місяць тривала звітна кампанія 
щодо результатів наукової та науково-
технічної діяльності вищих навчальних 
закладів та установ, підпорядкованих МОН. 
Про результати цієї великої роботи «Освіті 
України» розповів директор Департаменту 
наукової діяльності та ліцензування МОН

Близько трьох тисяч найкраще підготовлених учнів 
змагалися у фіналі всеукраїнських учнівських 
олімпіад з 21 навчального предмета. Вже відомі 
імена переможців і визначені учасники відбірково-
тренувальних зборів для участі в міжнародних 
змаганнях. Про перебіг четвертого етапу 
всеукраїнських олімпіад читайте на стор. 7
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РІДНА МОВА: ВДОМА І ЗА ПАРТОЮ

Директор Українського центру 
оцінювання якості освіти

Ігор лІкарчУк:
Нам потрібно абсолютно серйозно 
і докорінно реформувати систему ЗНО. 
До того ж стратегію реформування 
має розробляти не Український 
центр оцінювання якості освіти. 
Я хочу, аби це зробили 
замовники і споживачі наших 
послуг. Концепцію реформування 
мають підготувати 
представники громадянського 
суспільства, освітні 
експерти, шкільні вчителі, 
професори університетів

Навчатися у вітчизняних школах 
можна не лише українською. Російська, 
кримськотатарська, румунська, угорська, 
молдовська, польська, болгарська 
та словацька – це неповний перелік 
мов національних меншин, якими 
викладають в українських навчальних 
закладах. «Освіта України» розбиралась 
у багатогранності надання освіти 
національним меншинам

Директор Українського центру 
оцінювання якості освіти

Нам потрібно абсолютно серйозно 
і докорінно реформувати систему ЗНО. 
До того ж стратегію реформування 
має розробляти не Український 
центр оцінювання якості освіти. 

послуг. Концепцію реформування 
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2 «Освіта України»Головне
за тиждень

Ірину Зайцеву звільнили з посади ди-
ректора Українського центру оціню-

вання якості освіти. Відповідний наказ 
23 березня підписав Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. Новим ке-
рівником УЦОЯО було призначено 
Ігоря Лікарчука, який уже керував 
установою у 2006–2011 роках. До 
25 березня 2014 року Ігор Леонідо-
вич очолював неурядову організацію 
«Центр тестових технологій і моніто-
рингу якості освіти».

Новим головою Державної інспекції 
навчальних закладів замість Михайла 
Гончаренка відповідною постановою 
Кабміну від 19 березня призначено 
Юрія Дудника. До цього впродовж 
трьох років він обіймав посаду пер-
шого заступника ДІНЗ. 

У Міністерстві освіти і науки – но-
вий директор Департаменту загаль-
ної середньої та дошкільної освіти. 
Замість Олега Єреська на цю поса-
ду призначено Юрія Кононенка, який 
уже працював у МОН на посадах го-
ловного спеціаліста та завідувача сек-
тора. Протягом останнього року Юрій 
Григорович був помічником-консуль-
тантом народного депутата України.

Під час V Всеукра-
їнського форуму 

«Учитель-новатор», 
що відбувся мину-
лого тижня в Києві, 
прогресивних методистів і вчителів з усієї України ознайомлювали з новими 
можливостями інформаційних технологій, що мають зробити працю педагога 
значно ефективнішою. За словами заступника директора ІІТЗО Тамари Пушка-
рьової, форум зібрав представників педагогічної еліти. Про це свідчили роботи 
учасників 10-го ювілейного конкурсу «Вчитель-новатор», що приємно вразили 
членів журі. Переможці поділилися досвідом, фахівці розповіли про розвиток 
електронного освітнього середовища в цілому та про електронний освітній про-
стір навчального закладу зокрема (докладніше про форум читайте в наступно-
му номері «Освіти України»).

Переможців конкурсу «Вчитель-новатор» того ж дня нагороджували в Мініс-
терстві освіти і науки. Сертифікати найкращих вручав заступник міністра – 
керівник апарату Олексій Дніпров. 

Перемогу здобули педагоги, які не лише опановують можливості сучас-
них інформаційних технологій, а й використовують їх творчо: Алла Бор-
зенко (с. Безіменне Донецької обл.), Олександра Войчишин (м. Заліщики 
Тернопільської обл.), Наталія Гончар (с. Зеленівка Запорізької обл.), Тама-
ра Косован (м. Токмак Запорізької обл.), Євген Мотурнак (м. Дніпропе-
тровськ), Оксана Пасічник (м. Львів), Наталя Пугач (м. Кременчук Пол-
тавської обл.), Лілія Телішевська (м. Львів), Ольга Хіль (м. Одеса), Олена 
Яценко (м. Донецьк).

Школи зможуть самостійно обирати 
спосіб проведення державної під-

сумкової атестації: або за збірниками 
завдань, затвердженими Міністерством 
освіти і науки України, або у вигля-
ді письмових робіт за завданнями, роз-
робленими інститутами післядипломної 
педагогічної освіти за погодженням із 
міністерством. Виняток становлять ДПА 
з української мови у 9 класі (диктант) 

та ДПА з української мови в 11 кла-
сі  (переказ), які проводяться за збір-
никами завдань, затвердженими МОН.

Погодження завдань із міністер-
ством відбуватиметься за спрощеною 
процедурою. До 5 травня ІППО направ-
ляють завдання в електронному вигля-
ді на адресу so@iitzo.gov.ua. Підтвер-
дження погодження на використання 
завдань надсилатимуться після їх роз-
гляду максимально оперативно, також 
в електронному вигляді. 

Державне замовлення для вищих навчальних закладів зменшуватися не буде. 
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт під час розширеного 

засідання президії Спілки ректорів ВНЗ України. За його словами, процедура 
розміщення такої інформації буде відкритою і прозорою. Насамперед зверта-
тимуть увагу на те, наскільки якісною є підготовка студента у тому чи іншо-
му виші. З обсягами держзамовлення можна буде ознайомитися оперативно – 
на сайті МОН. 

Також міністр запевнив, що підвищення 
навчального навантаження викладачів у ви-
щій і середній школі є неприпустимим. Він 
роз’яснив нову урядову постанову про еко-
номію бюджетних коштів. Зокрема, стосов-
но продажу автомобілів, заборони заповню-
вати вакантні посади й обмеження кількості 
закордонних відряджень. Сергій Квіт повідо-
мив, що ці положення стосуються передусім 
органів державної влади. Для вищих навчаль-
них закладів планують зробити винятки.

Міністерство звернулося до місцевих органів управління освітою з проханням 
накласти мораторій на здійснення перевірок навчальних закладів до кінця на-

вчального року, окрім випадків, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю дітей. 
Приводом є звернення освітянських громадських організацій щодо перевірок, 

які здійснюються місцевими органами управління освітою, особливо під час за-
вершення та на початку навчального року. Керівники навчальних закладів вважа-
ють це однією з найбільших проблем сучасної школи. Численні комісії та зрос-
тання кількості звітних матеріалів відволікають працівників освіти від виконання 
основних обов’язків, що негативно впливає на роботу педагогічних колективів.

За матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового порталу, власних кореспондентів

Кадрова політиКа

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Нагороди вчителям

ФОРУМ 
НОВАТОРІВ

дпа

ОБИРАТИМУТЬ ШКОЛИ

вища освіта

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ НЕ ЗМЕНШАТЬ

лист моН

ПЕРЕВІРОК ПОМЕНШАЄ

Профспілка працівників освіти і науки України просить виплачувати надбавку осві-
тянам. Із відповідним листом до Прем’єр-міністра України звернувся Централь-

ний комітет профспілки. Так, у листі сказано, що відповідно до постанови Кабміну 
від 5 жовтня 2009 року з 1 січня 2010 року було запроваджено виплату надбавки 
окремим категоріям педагогічних працівників, яка є досить вагомим матеріальним 
стимулом для педагогів. Проте, Міністерство фінансів ухвалило рішення запровади-
ти гнучке стимулювання праці педагогічних працівників і встановило надбавки роз-
міром до 20 відсотків посадового окладу. ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України вважає такі дії протиправними і розраховує на відповідні заходи для недо-
пущення порушень трудових прав працівників навчальних закладів та установ освіти.

Фінал найбільшого інтелектуального 
марафону року стартував минулого 

тижня у Києві. Юні фізики, математики, 
астрономи та економісти захищали свої 
роботи під час ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту Малої академії наук. 
Щоб дійти до фіналу, кожному школя-
реві довелося конкурувати майже із со-
тнею однолітків, адже в районних, місь-
ких та обласних етапах змагання взяли 
участь сто двадцять тисяч осіб. Всього ж 
у фінальних змаганнях візьмуть участь 
1300 школярів. 

Фінальний етап конкурсу триватиме 
місяць. Учні готові здивувати членів журі 
яскравими проектами й оригінальними 
дослідженнями. Наприклад, юні техніки 
демонструють макети приладів, створе-
них для вирішення актуальних проблем 
країни. Так, Ярослав Моря з Харківщи-
ни покаже пристрій, що запобігає ко-
ливанню мостів. А Сергій Желізний з 
Волинської області привезе на конкурс 
пристрій для пошуку підземних кабель-
них трас. Юний еколог з Вінниці На-
талія Бурковська не лише розкаже, в 
якому стані питна вода в її регіоні, а й 
запропонує шляхи її очищення. 

ЗаробітНа плата

ЗВЕРНЕННЯ СПІЛЧАН

НауКа молода

ФІНАЛ МАРАФОНУ

Спілка ректорів ВНЗ України готова до 
конструктивної роботи щодо вирішен-

ня проблем розвитку вищої освіти. На 
цьому наголосив її голова, ректор Київ-
ського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка Леонід Губерський 
на розширеному засіданні президії спіл-
ки. Серед головних питань, на які тре-
ба знайти відповіді: як діяти вищій шко-
лі у нинішніх складних економічних та 
соціально-політичних умовах, яка її місія 
у подоланні сепаратизму, як допомогти 
колегам-викладачам і студентам з АРК. 

Учасники засідання розглянули про-
екти важливих документів, зокрема 
щодо внесення змін до Бюджетного ко-
дексу, а також проекти листів Спілки 

ректорів щодо відновлення військових 
кафедр у вишах. 

Крім того, ректори зробили заяву, 
в якій засудили дії російської влади 
щодо окупації Криму. «Ми запевняє-
мо наших кримських друзів, що наші 
університети відкриті до співпраці, ми 
чекаємо на вас у будь-який час», – 
йдеться у зверненні.

спілКа реКторів

СЛОВО ПІДТРИМКИ

Ірина Зайцева

Михайло Гончаренко

Олег Єресько

Ігор Лікарчук

Юрій Дудник

Юрій Кононенко
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

новИнИ
з ОБЛаСтеЙ

волиНь – черКащиНа 

В УМОВАХ БЕЗПЕКИ

доНеччиНа 

КАБІНЕТ СПЕЦТЕХНОЛОГІЙ

дНіпропетровщиНа 

ДО НОВОЇ ШКОЛИ

ХарКівщиНа 

ПОЛІТЕХ–2014

терНопільщиНа – львівщиНа

ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ  
БОЄЗДАТНОСТІ

ХерсоНщиНа

РУШНИК ЄДНАННЯ

КиївщиНа

«МАЙБУТНЄ БЕЗ НАСИЛЛЯ»

Зважаючи на тривожну ситуацію, що 
склалася нині в АР Крим, Луцький 

національний технічний університет го-
товий розглянути звернення від крим-
ських студентів про переведення на на-
вчання до вищого навчального закладу 
та надати допомогу всім, хто прагне 
здобути вищу освіту. Про це повідо-
мляють на сайті університету. 

Луцький НТУ гарантує студентам та 
абітурієнтам вищих навчальних закла-
дів Криму отримання якісних знань за 
широким переліком напрямів і спеціаль-
ностей в умовах безпеки та стабільності, 
а також забезпечить місцем у студент-
ському гуртожитку. З переліком спеці-
альностей та правилами прийому мож-
на ознайомитися на сайті університету.

Кримських студентів готові прийня-
ти і в Умані. У повідомленні Умансько-
го державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини йдеться, що 
ВНЗ готовий подати руку допомоги мо-
лодим людям у їх прагненні не пере-
ривати навчальний процес. Усю інфор-
мацію можна отримати на сайті ВНЗ. 

У Краматорському центрі професій-
но-технічної освіти відкрили новий 

комфортабельний кабінет спецтехно-
логій із професії «Верстатник широкого 
профілю», що створено завдяки зусил-
лям майстрів виробничого навчання, 
викладачів, учнів та їхніх батьків.

Стенди кабінету представляють 
різноманітні інструменти, датчики та 

стійки числового програмного управ-
ління тощо. Величезний екран над 
навчальною дошкою дозволяє викла-
дачеві демонструвати на уроках на-
вчальні фільми та інші мультимедіа.

З часом планується обладнати клас 
за практико-орієнтованою технологі-
єю, за якою кожне окреме місце учня 
матиме персональний комп'ютер, па-
нель, що імітує верстатний пульт 
управління, монітор для візуалізації 
навчальних процесів програмування 
й обробки. Учні зможуть набувати 
практичні навички та вміння у про-
грамуванні, налагодженні та експлуа-
тації обладнання з програмним управ-
лінням.

Після весняних канікул навчання в 
школах Дніпропетровщини розпо-

чали 65 кримчан. Це діти, які разом 
з батьками тимчасово переїхали до 
області. Наразі на Дніпропетровщині 
проживають 48 таких сімей. Про це 
повідомили в обласному департамен-
ті освіти і науки. 

Діти з кримських сімей зарахова-
ні до шкіл у містах Дніпропетровськ, 
Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, 

а також у Широківському і Софі-
ївському районах області. Школярі 
повністю забезпечені підручниками. 
Навчальний процес триває за про-
грамою.

Учні випускних класів, які виявили 
бажання складати зовнішнє незалеж-
не оцінювання у Дніпропетровській 
області, можуть звернутися до регіо-
нального центру оцінювання якості 
освіти. Після подачі заявки особис-
ті дані учня будуть внесені до бази 
РЦОЯО.

Майже 70 підприємств і фірм пред-
ставили вакансії під час щоріч-

ного ярмарку робочих професій 
«Політех-2014» у Національному тех-
нічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут». 

У цьому традиційному заході, ор-
ганізованому Центром кар’єри та 
Студентським альянсом НТУ «ХПІ», 
взяли участь такі відомі роботодавці 
як завод «Електроважмаш», Харків-

ський машинобудівний завод «ФЕД», 
ОАО «Турбоатом», Завод ім. Мали-
шева й інші, а також великі трансна-
ціональні компанії. Організатори за-
пропонували відвідувачам понад 300 
вакансій найрізноманітніших профі-
лів. Також здобувачів ознайомили з 
можливостями пройти практику або 
стажуватися з перспективою подаль-
шого працевлаштування.

Під час проведення заходу пред-
ставники компаній змогли безпосе-
редньо поспілкуватися зі студентами 
та випускниками НТУ «ХПІ» і з тими, 
хто шукає роботу й намагається оці-
нити свої можливості на ринку праці. 
А співробітники Харківського облас-
ного та регіонального центрів зайня-
тості проводили для молодих фахів-
ців міні-консультації, де навчали їх 
базових навичок написання резюме 
та проходження співбесіди.

Відтепер педагоги Дніпропетровщини 
складатимуть атестацію за допомогою 

комп’ютерів та інтернету – дистанційно, 
без впливу «суб’єктивного фактору». В об-
ласті стартує електронний модуль «Педа-
гогічні атестації».

Тепер усі робочі матеріали педагогів, 
які надавалися для атестації у паперово-
му вигляді, будуть переведені в електрон-
ний формат. Кожен учитель матиме віртуальний особистий кабінет, де бу-
дуть розміщені конспекти уроків, методичні розробки, сценарії учнівських 
заходів і відкритих уроків, а також списки учнів – учасників олімпіад, під-
готовкою яких займається педагог.

Ознайомитися з матеріалами «особистого кабінету» вчителів можна буде 
на освітніх сайтах, де буде викладено програму «Педагогічна атестація». Для 
входу в систему зареєстрованому користувачеві необхідно лише ввести логін 
і пароль. Планується, що з вересня 2014 року проект буде на 100% упрова-
джений у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області.

ДИСТАНЦІЙНА ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ

Більше чверті мільйона гривень 
перерахував для Збройних сил 

України колектив Тернопільського 
національного педагогічного уні-
верситету імені В. Гнатюка. Відпо-
відне рішення було ухвалено збора-
ми. У повідомленні прес-служби ВНЗ зазначається, що ці кошти – благодійний 
внесок на підсилення боєздатності оборонців України.

Підтримали захисників Вітчизни і на Львівщині. Національний університет 
«Львівська політехніка» зібрав кошти на придбання бронежилетів для укра-
їнських прикордонників. Суми вистачить на 60 бронежилетів. Про це йшло-
ся під час проведення конференції трудового колективу.

Ухвала вченої ради передбачала, що кожний працівник добровільно відра-
ховуватиме не менше 5 відсотків від своєї місячної зарплатні. Ініціативу під-
тримали – вдалося зібрати 282 тисячі гривень.

Декілька сотень школярів, сту-
дентів та учнів професійно-

технічних навчальних закладів на 
Антонівському мосту Херсона роз-
горнули величезний – майже кіло-
метровий – український вишитий 
рушник. Цей молодіжний флеш-
моб став символічним заключним 
етапом творчої акції «Рушник Херсонщини – рушник Єднання», яку організував 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації.

Декілька місяців майже 2000 студентів, школярів, учителів, вихователів ди-
тячих садків з усіх навчальних закладів області вишивали рушники, які хотіли 
подарувати рідному краю на честь 70-річного ювілею з дня утворення області. 

Представники учнівського та студентського самоврядування вирішили, що 
краще не влаштовувати виставку окремих робіт, а зшити всі рушники в єди-
не полотно та презентувати результат самовідданої роботи молоді Херсон-
щини, об’єднавши два береги Дніпра. До участі в акції долучилися також 
представники громадських організацій Херсонщини, небайдужі громадяни. 

Таку назву мав Форум представників 
учнівського самоврядування, що від-

бувся в Ірпені. Для обговорення проблем, 
пов’язаних із насиллям в дитячому середо-
вищі, сюди з’їхалися представники обласних 
рад учнівського самоврядування та педагоги-координатори з областей України. 

Захід здійснило Міністерство освіти і науки у партнерстві з проектом Ради Єв-
ропи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні». Упродовж двох днів активної ро-
боти форуму учасники презентували власний досвід. Наприклад, проект обласної 
ради старшокласників Рівненщини «16 днів без насилля», програму Львівського 
обласного учнівського парламенту, спрямовану на протидію цькуванню однолітків. 

Юні лідери взяли участь у тренінгових навчаннях, тематичній грі-квесті, 
стали учасниками інтерактивних дебат-груп. Учасники форуму також звер-
нулися до однолітків із закликом не допускати образ та принижень один од-
ного, зупинити розповсюдження насилля в українському суспільстві. 
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З 14 березня у МОН працює «га-
ряча лінія», на яку надходять со-
тні звернень від кримчан. Дзвінків 

було так багато, що за тиждень дове-
лося відкривати ще одну. На всі звер-
нення намагаються реагувати макси-
мально оперативно. 

УникнУТи ФорМалІЗМУ
Під час засідання президії Спілки рек-
торів міністр освіти і науки Сергій Квіт 
закликав керівників ВНЗ не допуска-
ти надмірного формалізму і толерант-
но ставитися до кримських студентів, 
які хочуть продовжити навчання у ви-
шах материкової України.

У студентів, яким доводиться їхати 
з Криму, інколи виникають проблеми: 
наприклад, важко отримати на руки 
власні документи, зокрема й особову 
справу. Міністерство із розумінням по-
ставилось до ситуації. 

– Ми дозволили університетам при-
ймати на навчання студентів, в яких 
немає повного пакета документів, – 
зазначила перший заступник міністра 
освіти і науки Інна Совсун. – Тож 
кримчанам дозволять приступити до 
навчального процесу, а решту доку-
ментів надати пізніше. Звичайно, ба-
жано, щоб у таких студентів була на 
руках особова справа. Якщо її немож-
ливо отримати зараз, то повинна бути 
хоча б «заліковка». Були й випадки, 
коли студенти їхали з Криму лише з 
паспортом або студентським квитком. 

Інна Романівна радить університе-
там скористатися Єдиною державною 
електронною базою з питань освіти, за 
допомогою якої можна перевірити, чи 
справді студент навчається в кримсько-
му університеті. Наявність даних у базі 
є підставою для того, щоб він міг при-
ступити до навчального процесу. 

СПрощений ПоряДок 
Важлива деталь – кримчани можуть 
продовжувати навчання на бюджет-
ній основі лише за умови збереження 
українського громадянства. Якщо сту-
дент змінює громадянство, то у ВНЗ 
він продовжує навчатися як інозем-
ний громадянин, тобто на контракт-
ній основі.

МОН у межах своїх повноважень 
максимально спростило процедуру пе-
реведення студентів. Тепер це мож-
на робити, не питаючи дозволу мініс-
терства, і на першому році навчання. 
Дозволено й переведення під час на-
вчального семестру. Спрощено поря-
док перерозподілу держзамовлення. 
Інна Совсун розповіла, що в цьому 
питанні досягнуто принципової згоди 
з Міністерством економіки. 

У разі відсутності вільних місць 
держзамовлення на напрямах (спеці-
альностях), на які здійснюється переве-
дення студентів, МОН рекомендує ви-
користовувати вакантні місця з інших 
напрямів відповідних курсів навчання.

Окрема проблема – з контрактни-
ками, адже вони вже заплатили за на-
вчання в кримських ВНЗ. Міністерство 
звернулося до українських університе-
тів, щоб вони зберегли оплату на тому 
рівні, що був у Криму. 

Проте, українські виші перебувають 
у підпорядкуванні не лише Міністер-
ства освіти і науки, а й ще понад 20 
міністерств і відомств. Як зазначає го-
лова Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти Лілія Грине-
вич, спілкування з керівниками ВНЗ 
засвідчило, що потрібен єдиний уніфі-
кований порядок переведення студен-
тів, затверджений постановою Кабміну. 
З відповідними рекомендаціями голо-
ва профільного комітету звернулася до 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. 

ГоТоВІ ЗаБраТи 
леДь не ВеСь ФІлФак! 
«Освіта України» розпитала керівників 
ВНЗ, чи звертаються до них студенти 
з Криму і чи готові виші материкової 
України простягнути руку допомоги.

– Ми вже перевели кількох студен-
тів, є ще заяви, – розповідає ректор 
Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені В. Гнатюка 
Володимир Кравець. – У нас є вакант-
ні місця державного замовлення, тож 
питання вирішується дуже швидко. В 
основному до нас звертаються сту-
денти факультету української філоло-
гії Таврійського національного універ-
ситету імені Володимира Вернадського. 
У нас є великий досвід – ми й рані-
ше готували студентів з Криму за уго-
дами. В нашому університеті великий 
ліцензований обсяг, а плани прийому 
останніми роками були менші, тож ми 
готові забрати до себе практично увесь 
факультет української філології Таврій-
ського національного університету. 

Кримських студентів готові прийня-
ти на навчання і в Переяслав-Хмель-
ницькому державному педагогічному 
університеті імені Григорія Сковоро-
ди. Ректор ВНЗ Віктор Коцур повідо-
мив нам, що до приймальної комісії 
надходило чимало дзвінків. Кримчани 
цікавляться спеціальностями «Україн-
ська мова і література», «Історія» й 
деякими іншими. У виші є вакантні 
місця державного замовлення, місця-
ми у гуртожитках також обіцяють за-
безпечити. Тож у Переяславі-Хмель-
ницькому кримські студенти зможуть 
отримати повноцінну освіту, резюмує 
Віктор Коцур. 

Чекають на кримчан і в Харкові. Рек-
тор Харківського національного уні-
верситету імені Василя Каразіна Віль 
Бакіров розповів, що на cайті вишу роз-
міщено відповідне запрошення, а також 
уся необхідна інформація. «Поки звер-
нень не було, але якщо такі будуть, ми 
готові прийняти кримчан, – зазначає 
Віль Савбанович. – Тим більше, що 
МОН спростило порядок переведення». 

ноВа альМа-МаТер
Львів і Тернопіль користуються чи не 
найбільшою популярністю серед крим-
ських студентів. Тернопільський націо-
нальний медичний університет став од-
ним із перших, куди приїхали «перші 
ластівки» з АРК – студенти Кримсько-
го державного медичного університету 
імені С. Георгієвського. У ТНМУ перші 
четверо студентів зараховані слухача-
ми на спеціальність «Лікарська справа» 
для ліквідації академічної заборгованос-
ті з подальшим зарахуванням до ВНЗ.

Молоді люди поділилися своїми вра-
женнями від перебування в новій аль-
ма-матер. Олексій Сорокін одним з 
перших приїхав на навчання до мед-
університету. Хлопець родом із Черкас. 
«Кримський університет свого часу об-
рав тому, що там діє повноцінна Бо-
лонська система освіти із щоденним 
модульним контролем. Це постійно 
тримає студента в напрузі і спонукає 
навчатися. Проте і тут контроль знань 
досить жорсткий, що також мені по-
добається. В Тернополі я вперше, але 
люди тут привітні», – каже Олексій.

Інший новоприбулий – хмельнича-
нин Ігор Мовчан. «Можна було навча-
тися далі в Криму, але в цьому разі 

обов’яз ково треба було змінити грома-
дянство, – розповідає Ігор. – Тільки 
громадяни Росії мають право навчатися 
на бюджетній формі. Спершу ми звер-
нулися до Тернопільського державно-
го медичного університету й отримали 
підтвердження того, що можемо продо-
вжити навчання у цьому виші».

МУжнІ Вчинки 
Уся країна з гордістю і сльозами на очах 
спостерігала, як курсанти Севастополь-
ської академії військово-морських сил іме-
ні адмірала Нахімова співали державний 
гімн України, коли на плацу піднімали 
прапор чужої держави. Яка ж подальша 
доля тих, хто зважився на такий вчинок? 

Заступник міністра оборони України 
Леонід Поляков на засіданні Комітету 
Верховної Ради України з питань нау-
ки і освіти повідомив, що сто курсан-
тів планується перевести до Одеської 
національної морської академії. На базі 
кафедри військової підготовки цього 
закладу буде створено факультет вій-
ськово-морських сил. 

Нагадали окупантам про те, що 
Крим – це українська територія, і в 
іншому ВНЗ півострова – Севасто-
польському національному університе-
ті ядерної енергії і промисловості. Під 
час церемонії спуску державного пра-
пора України значна частина студентів 
почала хором співати державний гімн 
і продовжувала спів без музики після 
того, як фонограма була поспішно ви-
мкнена. Крім того, студенти скандува-
ли «Слава Україні!» й «Героям слава!», 
а під час процедури підняття прапора 
Росії демонстративно покинули плац. 

Як розповів перший заступник міні-
стра енергетики та вугільної промисло-
вості Вадим Улида, в Україні є чоти-
ри заклади з відповідними кафедрами, 
куди можуть перевестися студенти се-
вастопольського ВНЗ, які навчають-
ся за квотою НАК «Енергоатом». Це 
НТУУ «Київський політехнічний інсти-
тут», Одеський національний політех-
нічний університет, НУ «Львівська по-
літехніка» та Вінницький національний 
технічний університет. 

Дмитро ШУлІкІн, «Освіта України» 

на «ГарячУ лІнІю» МІнІСТерСТВа  
За ДВа ТижнІ наДІйШло Майже 1100 ДЗВІнкІВ. 
ПриблиЗНО 60 стУдеНтіВ іЗ КриМУ Вже 
ПереВедеНО дО ВНЗ, щО ПідПОрядКОВаНі МОН

КРИМСЬКІ ХРОНІКИ
Як освітянська спільнота допомагає студентам 
і школярам з АРК – у матеріалі «Освіти України» 
Тисячі переселенців, серед яких – сотні студентів, упродовж останніх тижнів 
залишають територію Криму. За цими цифрами – людські долі. Наші співвітчизники 
потрапили в непрості умови – потрібно їм допомагати. Кримське освітянське 
питання протягом останніх тижнів обговорювали і на розширеному засіданні президії 
Спілки ректорів ВНЗ України, і на засіданні профільного парламентського комітету, 
і на прес-конференціях. 

важливо

УкраЇнСькІ аТеСТаТи
Належних умов потребують не лише студен-
ти, а й дошколята, учні шкіл і ПТНЗ. Крим-
ські діти будуть прийняті до закладів мате-
рикової України за спрощеною процедурою. 
Батькам потрібно лише звернутися з відпо-
відною заявою. Про це йдеться у листі МОН 
від 24 березня. У документі зазначається, що 
прийом, наприклад, дошкільнят здійснювати-
меться без електронної реєстрації.
Інна Совсун під час брифінгу в МОН повідо-
мила, що кримські випускники шкіл отримають 
українські атестати. Замовлення на виготов-
лення документів про повну загальну серед-
ню освіту вже зроблено. В який спосіб бу-
дуть отримувати атестати – ще вирішується. 

Три ВарІанТи Зно
Нині за чинною технологією провести зовнішнє 
незалежне оцінювання в Криму неможливо, кон-
статує новопризначений директор Українського 
центру оцінювання якості освіти Ігор Лікар-
чук. Сімферопольський регіональний центр оці-
нювання якості освіти з 1 квітня припинив свою 
роботу, але встиг провести опитування серед 
кримських абітурієнтів, яке показало, що 50 
відсотків вступників планують стати студента-
ми ВНЗ України. Про три варіанти складання 
ЗНО для кримчан читайте на стор. 5. 

Курсанти Севастопольської академії військово-морських сил імені адмірала Нахімова 
співають державний гімн України, коли на плацу піднімають прапор чужої держави
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– Останні публікації в нашій газеті сто-
сувалися пробного тестування. Чи мож-
на говорити про його результати? 

– Визначати рівень знань чи підготов-
ки абітурієнта за результатами пробного 
ЗНО не можна. Пробне тестування – 
це лише тренування. Воно має підготува-
ти абітурієнта психологічно, налаштувати 
його та ознайомити з умовами. Вступни-
кові треба знати права й обов’язки, що 
він повинен робити – і не більше того. 

Я думаю, що в перспективі ми взага-
лі маємо відмовитися від пробного тес-
тування, бо воно вже втратило своє зна-
чення. У перші роки, коли ЗНО лише 
запроваджувалося і було новинкою, – 
так, цим варто було займатися. А сьо-
годні це навіть не дуже цікаво. 

– Як триває підготовка до ЗНО у 2014 
році? 

– Тестуванням я займаюся не перший 
рік. І навіть у той час, коли не був ди-
ректором центру, це було предметом моєї 
постійної уваги й аналізу. Більш складної 
ситуації стосовно проведення ЗНО, зо-
крема, його можливості, як цього року, 
ми ще не мали. І тому треба говорити 
про те, аби тестування взагалі відбулося. 

Для підтвердження цього наведу кіль-
ка прикладів. Десятий день – на час на-
шого інтерв’ю – не працює технологіч-
на лінія, на якій ми друкуємо тести. Тут 
кожна година роботи розрахована на те, 
щоб закінчити друк до чітко визначеної 
дати. Причина – борг за обслуговуван-
ня цієї лінії розміром 400 тисяч гривень 
з попереднього року. І сьогодні немає 
можливості профінансувати у повному 
обсязі всі видатки на її обслуговування 
та витратні матеріали, закладені в бю-
джеті 2014 року. 

Тому для нас у цій ситуації кожен день 
є «золотим». Міністерство і ми наполе-
гливо шукаємо вихід. Не виключаю, що 
доведеться звертатися до різних фізич-
них і юридичних осіб, які зможуть до-
помогти фінансами. 

– Яку інформацію надають регіональ-
ні центри? 

– Ми щойно провели розширену на-
раду з директорами регіональних цен-
трів. Виявилося, що практично у кож-
ного з них також «висять» борги з 2013 
року, і навіть з 2012-го. Не були пе-
редбачені в бюджетах видатки від 170 
тисяч гривень і більше на проведення 
ЗНО у 2014 році. Зокрема, на охоро-
ну, доставку матеріалів. У мене вини-
кає запитання: коли такі видатки пла-
нувалися, хтось думав про це?

Наступна проблема. Тестування – це 
високотехнологічний процес, який по-
требує обладнання, техніки. Починаючи 
з 2011 року, в їх придбання, реконструк-
цію існуючого обладнання не було вкла-
дено жодної копійки. 

Можуть сказати, що не було грошей. 
Неправда. В освіти були гроші. Я знаю 
про те, що у 2012 році – наведу лише 
один факт – міністерство не змогло ви-

користати 31 мільйон гривень на купів-
лю шкільних автобусів, і їх розподілили 
між іншими бюджетними програмами. 
Зовнішньому оцінюванню не дісталося 
ані копійки. Не кажу про інші бюджетні 
видатки… Отже, кошти мали. Не було ба-
жання підтримувати зовнішнє незалеж-
не оцінювання!

У регіональних центрів – ті самі біди. 
Надзвичайно низька заробітна плата пра-
цівників, яка не підвищувалася багато ро-
ків. Надто складні умови роботи, адже на-
явна техніка вже матеріально і морально 
вичерпала свій ресурс. Достатньо велика 
плинність кадрів, бо кваліфікований фа-
хівець з ІТ-технологій не піде працюва-
ти за заробітну плату, яку ми пропону-
ємо. Але регіональні центри абсолютно 
готові провести ЗНО. Вони не є тими, 
хто загальмує цей процес. 

Назву ще один чинник, зумовлений 
небезпекою розголошення змісту тес-
тів до початку зовнішнього оцінюван-
ня. Мене серйозно насторожують дея-
кі заяви працівників УЦОЯО стосовно 
такої можливості. Якщо таке відбу-
деться, то вина за це буде на людях, 
які очолювали центр, курували в мі-
ністерстві роботу українського цен-
тру, і тих, на кого це покладено по-
садовими обов’язками. 

Ми вживемо цілий ряд заходів. Але, 
на жаль, за два місяці, що залишилися 
до початку зовнішнього незалежного оці-
нювання, вплинути на процес у повно-
му обсязі не встигаємо. Це можна було 
робити три-чотири місяці тому. 

– Які термінові кроки треба вживати? 
– Справа в тому, що мені сьогодні 

совість не дозволяє йти просити гроші, 
знаючи економічну ситуацію в державі. 
Ми будемо шукати кошти. І ходитиме-
мо з простягнутою рукою. Але за всіх 
обставин я на сто відсотків упевнений, 
що ЗНО відбудеться. 

Цього року виповнюється 10 років, як 
система зовнішнього оцінювання прове-
ла перший масовий експеримент. З 2004 
року суттєвих змін не відбулося ні в ад-
мініструванні, ні в технології підготовки 
тестів. Спочатку вони готувались окре-
мими людьми. Залишилися авторськи-
ми й на сьогоднішній день. Мені допо-
віли, що цьогорічні тести з історії України 
укомплектовані з Банку тестових завдань 
лише на 50 відсотків. Із фізики, матема-
тики, біології – на 30 відсотків. Тобто, 
тести залишилися авторськими.

Якою б мудрою людиною автор не 
був, він усе одно не може бути ідеаль-
ним. Авторський тест – це завжди по-
гано. Ось чому ми в 2009 році розпоча-
ли роботу зі створення Банку тестових 
завдань (БТЗ) для того, щоб саме з його 
сховища брати завдання, що пройшли 
експертизу й апробацію, і включати їх 
у тести. Щороку на формування БТЗ 
УЦОЯО витрачав суми, що починають-
ся від 500 000 гривень. Де результат? 
Більше того, кілька тижнів тому пра-
цівники відділу, які адмініструють БТЗ, 

виявилися… викинутими на вулицю в 
пов ному розумінні цього слова. Бо нема 
коштів платити за орендоване примі-
щення. А ми ведемо мову про конфі-
денційність, творчі підходи до роботи 
та багато чого іншого. Чи не тому в ко-
лишніх керівників міністерства виникла 
«ініціатива» – опублікувати для широ-
кого доступу завдання із БТЗ? Як ка-
жуть у народі: «Кінці у воду».

– У наступному році ситуація може змі-
нитися? 

– Нам потрібно абсолютно серйозно 
і докорінно реформувати систему ЗНО. 
До того ж стратегію реформування має 
розробляти не Український центр оці-
нювання якості освіти. Я хочу, аби це 
зробили замовники і споживачі наших 
послуг. Концепцію реформування мають 
підготувати представники громадянсько-
го суспільства, освітні експерти, шкільні 
вчителі, професори університетів.

На моїй сторінці у Фейсбуці (У ЦОЯО 
власних акаунтів у соцмережах не 
має?!) – десятки пропозицій від охо-
чих долучитися до творення такої кон-
цепції. Коли вона буде розроблена та 
затверджена, Український центр оціню-
вання якості освіти має запропонувати 
під цю концепцію технологію. Зможе-
мо це зробити – будемо реалізовувати, 
не зможемо – маємо всі разом подати 
у відставку.

Нині я уникатиму будь-яких розмов 
про те, якою повинна бути система. Я 
маю свою думку, але не нав’язуватиму її. 
У цьому разі як посадова особа хочу по-
чути представників громадянського сус-
пільства, людей. І якщо «Освіта Украї-
ни» стане відкритим майданчиком для 
обговорення, де будуть консолідуватися 
ці точки зору, я лише «за». 

– Чи завершено реєстрацію учасників 
ЗНО? 

– Так. Ми маємо більше 297 тисяч за-
реєстрованих. Це майже збіглося із про-
гнозними показниками. 

– Чи відбудеться ЗНО в Криму? 
– В Автономній Республіці Крим і міс-

ті Севастополі зареєстровано для участі 
в зовнішньому оцінюванні 15 тисяч 200 
осіб. Але кілька днів тому ми отримали 
офіційний лист від Сімферопольського 
регіонального центру оцінювання якос-
ті освіти, що на півострові вони не мо-
жуть забезпечити умови для проходжен-
ня ЗНО. Однак і без листів зрозуміло, 
що на території Криму зовнішнє неза-
лежне оцінювання за існуючою техно-
логією провести неможливо. 

Тому абітурієнтам, які хочуть стати 
студентами українських вищих навчаль-
них закладів, ми пропонуємо три варі-
анти складання ЗНО. Перший – узя-
ти участь в основній сесії тестування у 
червні. Треба, зайшовши на свої персо-
нальні сторінки на порталі УЦОЯО, пе-
ререєструватися. Для цього там відкри-
то спеціальний сервіс. Термін – до 30 
квітня. 

Другий варіант – узяти участь у до-
датковій сесії із 4 до 11 липня. Для участі 
в ній також потрібна перереєстрація че-
рез персональні сторінки. Час на це – 
1 травня – 15 червня. 

Третій варіант – скорочена сесія 
ЗНО. Вона проводитиметься лише для 
абітурієнтів з АРК і Севастополя, які не 

змогли взяти участь у основній і додат-
ковій сесіях. Скорочена сесія триватиме 
3–4 дні у середині липня на базі окре-
мих ВНЗ, розташованих у всіх регіонах 
України. Результати визначатимуться за 
скороченою процедурою, щоб абітурі-
єнти встигли подати документи до тих 
університетів, які вони обрали для про-
довження навчання. Для участі в скоро-
ченій сесії також потрібна перереєстра-
ція на персональних сторінках. Сервіс 
для цього буде доступним із 16 черв-
ня. Хочу одразу зазначати, що за рів-
нем складності тести для всіх трьох се-
сій будуть однаковими. 

Не виключаю, що для скороченої се-
сії ми запропонуємо тести в режимі 
онлайн – просто сьогодні відпрацьову-
ємо цю технологію. 

Для успішного проходження зовніш-
нього оцінювання абітурієнтами з АРК і 
Севастополя дуже важливо мати зв'язок 
із ними. Єдиним варіантом такого зв’язку 
залишився інтернет. Тому звертаємося 
з проханням до вчителів, батьків, інших 
зацікавлених осіб – донести інформа-
цію про особливості проведення ЗНО до 
вступників у Криму.

– Що слід сьогодні знати всім учителям? 
– Найперше – чітко і зрозуміло: ЗНО 

відбудеться. У нас немає ніяких сумнівів, 
незважаючи на всі складнощі та про-
блеми. 

Друге, як завжди: до ЗНО треба го-
туватися – системно, повторюючи на-
вчальний матеріал, а не, скажімо, намага-
ючись розв’язувати якнайбільше тестів. 
Дуже просимо допомогти учням у такій 
підготовці.

Третє – кажу це багато років поспіль: 
не орієнтуйте своїх вихованців на пошук 
шахраїв, котрі пропонуватимуть якісь по-
слуги «успішного» складання ЗНО. Це 
не допоможе. 

спілкувалася Дарина МаТаТ, «Освіта України» 

Ігор ЛІКАРЧУК: Я НА СТО ВІДСОТКІВ 
УПЕВНЕНИЙ, ЩО ЗНО ВІДБУДЕТьСЯ
Повторно призначений на посаду директора Українського центру оцінювання 
якості освіти Ігор Лікарчук дав інтерв’ю «Освіті України». Він розповів про 
умови, в яких триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, 
зокрема – про роботу регіональних ЦОЯО. Особлива увага приділяється 
перереєстрації кримських абітурієнтів, яких для участі в зовнішньому 
оцінюванні було зареєстровано понад 15 тисяч. 

біографічНа довідКа 

Ігор ЛІКАРЧУК. Народився 1954 року в м. 
Богуславі на Київщині в родині педагогів. Після 
закінчення школи вступив до Київського дер-
жавного педінституту ім. М. горького, 1976-го 
закінчив його з відзнакою. Працював учите-
лем, заступником директора, директором шко-
ли, професійно-технічного училища, начальни-
ком обласного управління освіти, професором 
і завідуючим кафедрою університету... З лис-
топада 2006-го по січень 2011 р. – директор 
Українського центру оцінювання якості освіти. 
На цій посаді його змінила Ірина Зайцева. 
До 25 березня 2014 року очолював неурядову 
організацію «Центр тестових технологій і мо-
ніторингу якості освіти». Шеф-редактор інтер-
нет-порталу «Освітня політика». 
Наукові інтереси: історія становлення й роз-
витку освіти в Україні, проблеми управління 
сучасними освітніми системами. Доктор педа-
гогічних наук (2005), професор кафедри управ-
ління освітою (2003), академік Української ака-
демії історичних наук (2004). 
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У Києві вітали учасників ІV фінального етапу Все-
української учнівської олімпіади з математики. Він 
мав відбутися у Харкові, але згідно з рішенням 

оргкомітетів графік і місце деяких змагань змінилися. 
Традиційний час IV етапу цих випробувань – весня-
ні канікули. 

Фінал об’єднав 166 найкращих учнів – знавців цариці 
наук з 25 областей України. Вони успішно пройшли ІІІ 
етап і здобули право представляти свої регіони на все-
українському рівні. ІV етап олімпіади відбувся на базі 
Українського фізико-математичного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

– Фінальні змагання всеукраїнських учнівських олімпіад провели в 17 регіонах нашої краї-
ни. Цього року близько трьох тисяч учнів узяли в них участь, здобули першість у тому чи ін-

шому навчальному предметі, – розповіла «Освіті 
України» Лілія Гунько, начальник відділу по робо-
ті з обдарованою молоддю та проведенню масових 
заходів Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти. – Дванадцять найкращих, яких визначено 
переможцями, у травні поїдуть на відбірково-трену-
вальні збори, а шість найбільш підготовлених шко-
лярів від України – на міжнародну олімпіаду, що 
відбудеться у червні в Південно-Африканській Рес-
публіці, в місті Кейптаун.

Останній етап олімпіад – участь учнів у дев’яти 
міжнародних інтелектуальних змаганнях. На них 
саме математики щороку гідно представляють 
Україну, здобуваючи медалі різного ґатунку. Наша 
 команда рік у рік має високі результати і входить 
до десятки кращих серед майже ста країн світу.

Дарина МаТаТ, «Освіта України». Фото андрія ШМатОВа

ЦАРИЦЯ НАУК
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учнівські

Упродовж останніх тижнів 
тривав усеукраїнський 
етап учнівських олімпіад з 

більшості навчальних предме-
тів. Він об’єднав близько трьох 
тисяч школярів із 17 регіонів 
України. Наразі вже відомі іме-
на переможців і визначено тих, 
хто готуватиметься до випробу-
вань на міжнародному рівні – 
у травні братиме участь у від-
бірково-тренувальних зборах. 
Про деякі зі змагань – у ма-
теріалі «Освіти України». 

Десятикласник Євген Зубен-
ко ледве долав хвилювання, 
коли брав участь у четверто-
му етапі олімпіади. Він навча-
ється у Житомирській спеціалі-
зованій загальноосвітній школі 
І–ІІІ ступенів №12 з поглибле-
ним вивченням іноземних мов 
імені Сергія Ковальчука. Каже, 
до цього часу ніколи не брав до-
даткових уроків у репетиторів, 
допомогли лише знання, отри-
мані у школі й під час олімпі-
адних зборів. 

Євген розповідає вражен-
ня про олімпіаду з англійської 
мови: 

– Це був перший досвід 
інтелектуальних змагань все-
українського рівня. Раніше 
брав участь лише в міських і об-
ласних олімпіадах. Хвилюван-
ня було, але учасники прагну-
ли показати всі свої знання й 
навички. Завдання були цікави-
ми. Деякі передбачали швидку 
відповідь, інші – додатковий 
час, аби подумати. 

Олімпіадні тури з англійської 
мови відбувались у чотирьох 
напрямах – читання, аудіюван-
ня, письмова творча робота й 
усний тур. Члени журі зверта-
ли увагу на грамотність мови й 
письма. Передусім – на струк-
туру мови, каже Євген. 

– Треба було не просто го-
ворити все, що знаєш, а ро-
бити вступ і розвивати тему 
поступово. З власного досвіду 
знаю: оцінюється й упевненість 
кожного учня – чи нервуєшся 
ти, чи природно звучить мова. 
Адже зазубрений текст швид-
ко помітять усі. 

БІльШе, нІж У ШколІ 
Це підтверджує також голова 
журі Андрій Левицький, про-
фесор кафедри теорії та прак-
тики перекладу з англійської 
мови Інституту філології Ки-
ївського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 

– Учнівська молодь довела, 
що вона може і вміє мислити. 
Результати олімпіади свідчать: 
боротьба між учасниками була 
дуже напруженою – один-два 
бали вирішували долю призо-
вих місць. Деякі роботи ви-
явили креативність школярів, 
високий рівень компетентнос-
ті – як мовної, так і мовленнє-
вої; логічне і творче мислення. 

Їх можна назвати взірцевими. 
А останній тур – усний – пе-
редбачав складні теми, де діти 
робити цікаві філософські ви-
сновки. 

Андрій Едуардович очолює 
журі олімпіади шостий рік. Роз-
повідає, що традиційно завдан-
ня для фіналу готують пред-
ставники Корпусу Миру, які є 
носіями англійської мови. 

– У всеукраїнському ета-
пі беруть участь кращі з кра-
щих. Звичайно, це дещо вищий 
рівень, ніж шкільна програма. 
Це не ЗНО, це – олімпіада. 
Учні мають бути підготовлені 
значно сильніше, відповідно до 
світових стандартів, – наголо-
шує він. 

ПраГнУТи ноВих ВерШин 
Авторські задачі створювали-
ся і для юних астрономів, які 
змагалися на всеукраїнському 
рівні. Над цим працювали чле-
ни журі та спеціальні методич-
ні комісії.

– Це задачі високого рівня. 
Навіть такого типу, що вико-
ристовується на міжнародних 
змаганнях, – розповідає Окса-
на Вернидуб, відповідальна за 
проведення олімпіади від Інсти-
туту інноваційних технологій і 
змісту освіти. 

Учнівська олімпіада з астро-
номії складалася з теоретич-
ного, практичного турів та за-
вдання на спостереження. Для 
практичного традиційними є 
задачі з рухомими картами зо-
ряного неба, наприклад, на ви-
значення сходження зорі. А під 
час псевдоспостереження учні 
мали правильно визначити не-
бесні об’єкти – це друга час-
тина практичного туру. 

– Ми використовуємо фо-
тографії зоряних об’єктів, які 
учень має розпізнати. За 40 хви-
лин треба розв’язати 20 завдань. 
Звичайно, бажано було мати й 
телескопи – проводити спосте-
реження так, як це відбувається 
на міжнародній олімпіаді. 

За словами Оксани Михай-
лівни, учасниками олімпіади є 
учні 10–11 класів – «п’ятдесят 
на п’ятдесят». 

– Астрономія вивчається 
лише в одинадцятому класі, та 
й то – півроку. Але є випадки, 
коли в олімпіаді беруть участь 
учні, починаючи з п’яти клас-
ни ків. 

Разом із учнями писали олім-
піадні завдання й переможці 
минулорічних усеукраїнських 
і міжнародних змагань. До-
свід свідчить: завдяки участі в 
олімпіадах з року в рік рівень 
знань і впевненості збільшуєть-
ся в рази. 

З елеМенТаМи ТВорчоСТІ 
Чотири години тривав лише 
перший тур Всеукраїнської 
олімпіади з інформаційних тех-
нологій. За цей час учні мали 
розв’язати одну комплексну 
задачу і застосувати водночас 
чотири інструменти Microsoft 
Office: Word, Excel, PowerPoint, 
Access.

– Ці завдання дуже об’ємні, 
і впродовж чотирьох годин все 
зробити надто важко. Тому діти 
вирішують їх частинами, роз-
поділяючи час і сили, – роз-
повідає координатор олімпіади 
Наталія Гущина. – На почат-
ку роботи учням демонструєть-
ся кінцевий результат, а далі 
всі мають віднайти та зробити 
правильні кроки, щоб досягти 
мети й вирішити задачу.

Автори завдань розробили 
не лише рішення, а й крите-
рії оцінювання, щоб перевіри-
ти кількість балів, які дитина 
отримає за певну дію. Проте, 
були й випадки, коли учні ви-
гадували нестандартні рішен-

ня практичного туру. І члени 
журі погоджувалися із такими 
результатами.

– Ця олімпіада проводиться 
третій рік і дійсно є творчим 
процесом. На мій погляд, олім-
піада з інформатики є більш 
автоматизованою, а інформа-
ційні технології дозволяють 
проявити максимум творчос-
ті, – каже пані Наталія. – 
Технічні представники заби-
рають папку з комп’ютера, 
складають протокол здачі ро-
боти. Вони перевіряють наяв-

ність у папці чотирьох файлів, 
обов’язково зазначаючи їхній 
обсяг. Відповіді перевіряють-
ся вже зашифрованими: чле-
ни журі не знають, чиї роботи 
оцінюють. Загальна оцінка – 
це сумарний бал з усіх про-
токолів. 

Оцінювання вимагало від 
членів журі значних зусиль 
і часу. Натомість, каже вона, 
автоматизувати процес оціню-
вання не можна – є ризик 
втратити особливий елемент 
творчості.

ВечІр ВажкоГо Дня 
Також, окрім напруженої ін-
телектуальної роботи, учням 
організували дозвілля. На-
приклад, вільний час учас-
ників олімпіади з інформа-
ційних технологій доручили 
заповнити школярам і вчите-
лям міста Тернополя. Пред-
ставники навчальних закла-
дів організували для кожної 
учнівської команди ексклю-
зивну культурну й екскурсій-
ну програму. Декого заціка-
вили музеями й екскурсіями, 
а для когось організували, на-
приклад, боулінг. 

– Я знаю, що діти повер-
нулися дуже задоволеними. 
Загалом, відчувалася надзви-
чайна атмосфера єднання: 86 
учнів-учасників 26 учнівських 
команд відчули себе єдиною 
нацією. 

До заходів долучилися й не-
байдужі члени журі. Наприклад, 
у Києві одразу після завершен-
ня роботи апеляційної комісії 

члени оргкомітету і журі зігра-
ли зі збірною учнівською ко-
мандою у футбол. Суддівське 
рішення було справедливим і 
тут – у товариському матчі учні 
перемогли з рахунком 5:3. На-
томість діти зауважили, що най-
краще грає голова журі – про-
фесор Богдан Рубльов. 

– Єдиним недоліком було 
те, що діти не змогли відпочити, 
адже графік олімпіади був дуже 
напруженим, – каже Богдан 
Владиславович. 

МІСІя – ВчиТель 
– Підготовка олімпіади – 
дуже копітка праця, і триває 
вона впродовж усього року. А 
бути керівником команди, на 
мій погляд, це найлегша робота 
для вчителя, – розповідає ме-
тодист Хмельницького облас-
ного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Людмила 
Грінчук, яка вже третій рік по-
спіль курує математичні олім-
піади. – Ми відповідаємо за 
життя і здоров’я дітей, маємо 
організовано їх привезти, за-
безпечити все необхідне.

Людмила Володимирівна су-
проводжувала на математич-
ній олімпіаді п’ятьох школярів 
із Хмельниччини. Додатково 
долучився до команди учень-
кримчанин. Його батько – вій-
ськовослужбовець, нещодавно 
переїхав з міста Керч. Хлопець 
мав брати участь у змаганні у 
складі команди Автономної Рес-
публіки Крим. За відомих обста-
вин – не склалося. 

– До нас звернулися його 
батьки. Звичайно ж, ми запро-
сили хлопця взяти участь разом 
з нашою командою. До речі, 
він здобув третє місце, – роз-
повідає Людмила Грінчук. – І 
як вдалося дізнатися, навчав-
ся навіть не у спеціалізовано-
му математичному закладі. Без-
перечно, це обдарована дитина, 
і треба подякувати вчителям і 
колегам, які готували його у 
школі. 

В Інституті інноваційних тех-
нологій і змісту освіти кажуть: 
майже всі команди, зареєстро-
вані для участі у всеукраїнсько-
му етапі олімпіад, приїхали. Ви-
нятком є лише представники 
Автономної Республіки Крим. 
Є й поодинокі випадки, коли 
учні приєдналися до складу ко-
манд інших регіонів.

Дарина МаТаТ, «Освіта України» 
Фото НМЦ Управління освіти 

житомирської міської ради

В Україні відбулися змагання фіналістів усеукраїнських олімпіад 
з навчальних предметів. Найбільш підготовлені учні з усієї 
країни отримали відзнаки й нагороди, а одинадцятикласники – 
ще й пільги при вступі до ВНЗ.

НиНі ПереМОжЦі Мають ЗМОгУ 
ПОПОВНити ВласНУ сКарбНичКУ баліВ 
При ПідгОтОВЦі дО ВстУПУ:  
За І МІСце – 50 ДоДаТкоВих БалІВ, 
За ІІ – 40, а За ІІІ МІСце – 30

ВОНИ – НАЙКРАЩІ
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«В Україні немає проблем з осві-
тою національних меншин. Ми 
в повному обсязі виконуємо всі 

свої зобов’язання як за Конституцією, 
так і згідно з міжнародно-правовими 
документами», – стверджує директор 
Департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти МОН Юрій Коно-
ненко. Відповідно до Конституції Укра-
їни, «громадянам, які належать до наці-
ональних меншин, гарантується право 
на навчання рідною мовою чи на ви-
вчення рідної мови у державних і ко-
мунальних навчальних закладах або че-
рез національні культурні товариства». 

МоВа наВчання – на ВиБІр 
За інформацією міністерства, нині 
лише базова загальна середня освіта 
надається 10 мовами: це українська, ан-
глійська (навчання нею – лише в од-
ній школі) та 8 мов національних мен-
шин. Повна середня освіта – 6 мовами: 
російською, румунською, угорською, 
молдовською, польською, кримськота-
тарською. І ще двома мовами – бол-
гарською та словацькою – викладають 
лише в початковій школі (1–4 класи). 

Навчання мовою нацменшин перед-
бачає, що абсолютно всі уроки в шко-
лі – фізику, біологію, математику – 
проводять лише нею. Рішення про 
це приймають органи місцевої вла-
ди чи місцевого самоврядування. За 
словами Юрія Кононенка, ця мережа 
була створена досить давно і дістала-
ся МОН у спадок від радянських ча-
сів, тож не треба вигадувати велоси-
пед. «Наприклад, якщо говорити про 
угорців, румунів і молдован, про по-
ляків (частково), то школи з такою 
мовою нам залишилися з радянських 
часів. Незалежна Україна розвивала 
те, що було», – каже пан Юрій. Але 
уточнює, що частину польських шкіл 
і одну словацьку створювали вже за 
часів незалежності. «За 5 років робо-
ти в МОН я не пам’ятаю, щоб вини-
кало конфліктне питання зміни мови 
навчання у цілій школі», – стверджує 
Юрій Кононенко. Цей процес актив-
но відбувався в 90-х роках, коли бага-
то навчальних закладів із викладанням 
російською мовою бажали стати шко-
лами з навчанням українською, але на 
початку 2000-х він завершився. Утім, 
практично в усіх регіонах України є 
заклади з російською мовою навчання. 
Навіть у Львові є чотири таких школи. 

Змінити мову викладання у школі 
можна через зміну статуту навчального 
закладу. Наприклад, улітку 2013 року в 
Одесі кілька НЗ стали двомовними – 
з українською та російською мовами 
навчання. Ініціатива має йти від ко-
лективу школи – адміністрації, вчи-

телів, батьків, а остаточне рішення – 
за місцевими органами влади.

не цІла Школа, а окреМий клаС 
Чи створювати в школі окремий клас 
із навчанням, наприклад, польською 
мовою або просто її вивчати – вирі-
шують батьки спільно з адміністраці-
єю закладу. Вони подають відповідну 
заяву керівництву школи. Для розгля-
ду цього питання має бути не менше 
5 бажаючих навчатися польською. Ці 
самі нормативи діють і щодо прагнен-
ня вивчати мову національної менши-
ни як окремий предмет. «Що означає 
вивчення мови? Це те, що діти навча-
ються державною – українською, – 
але мають право вивчати свою мову 
як предмет, – пояснює Юрій Коно-
ненко. – Це є дуже розповсюдже-
ним. Наприклад, є села на Буковині, де 
переважає румунське населення. Але 
батьки вважають, що їхні діти мають 

відвідувати школи з українською мо-
вою навчання, а свою мову вивчати 
як предмет. Це право теж забезпе-
чується».

У невеликому містечку Берегове на 
Закарпатті – все розмаїття навчаль-
них закладів: 2 загальноосвітні школи 
з українською мовою навчання, україн-
ська гімназія, школа з угорськими і ро-
сійськими класами, школа з угорськими 
й українськими класами, а також одна 
ЗОШ та одна гімназія, де всі предме-
ти викладаються винятково угорською. 
Отже, батькам і дітям є з чого вибира-
ти. «У нас майже всі сім’ї – угорські, 
є лише кілька змішаних, – розповідає 
директор Берегівської угорської гімназії 
імені Габора Бетлена Арпад Сабо. – Всі 
предмети у нас викладаються рідною 
для дітей мовою – угорською. Україн-
ську опановують як предмет». У гімна-
зії немає початкової школи, учні всту-
пають туди після 4 класу. До 9 класу 

навчаються за загальноосвітньою про-
грамою, після 9-го поділяються на класи 
з поглибленим вивченням окремо мате-
матичних предметів і гуманітарних. «З 
українською в нас біда, – зізнається 
директор. – Наші учні знають її сла-
бенько». Проте, хвалиться, що учні з 
його гімназії набирали на ЗНО з україн-
ської навіть по 188 балів. Хоча тут-таки 
зізнається, що це, скоріше, виняток, а 
середній бал із ЗНО з української ста-
новить 125–130. 

наВчаТиСя чи ВиВчаТи – 
оБираюТь ШколярІ 
Ще одна форма засвоєння мов націо-
нальних меншин – викладання будь-
якої мови як окремого предмета. Таким 
чином, в українських школах вивча-
ють, окрім перерахованих, також ні-
мецьку мову, новогрецьку, гагаузьку, 
іврит та японську і багато інших. До 
речі, японській віддали перевагу більш 
як 900 учнів із різних шкіл. 

МОН щороку проводить моніторинг: 
чи задовольняються заяви батьків щодо 
вибору мови навчання або вивчення 
мов. 

У міністерстві вважають, що із вве-
денням до навчальної програми дру-
гої іноземної з 5 класу суттєво збіль-
шилася можливість опановувати мови 
національних меншин. Тож, як другу 
іноземну можна вчити і будь-яку, влас-
не, іноземну – англійську, німецьку, 
французьку. Так само і мову нацмен-
шин: іврит, гагаузьку. Наприклад, на 
Закарпатті у багатьох школах діти об-
рали англійську й угорську, бо в тій міс-
цевості проживає багато угорців. Та-
ким чином держава сприяє вивченню 
мови тієї меншини, яка проживає по-
руч. А от в одній зі шкіл Білої Церкви 
на Київщині як другу іноземну діти ви-
вчають польську, хоча цей регіон і не 
є місцем проживання поляків. 

Окрім того, мову і культуру націо-
нальних меншин можна вивчати фа-
культативно або в гуртках. Навчальний 
план передбачає таку можливість за ра-
хунок варіативної (змінюваної) частини. 
Що саме опановувати факультативно: 
екологію, культуру чи мову нацмен-
шин – вирішують разом із батьками. 
Так, факультативно в різних НЗ Укра-
їни вивчається 12 мов. 

У Комітеті Верховної Ради України з 
питань науки і освіти вважають, що шко-
лярам не вистачає всеукраїнських олім-
піад з мов деяких національних меншин. 
Ініціатором цього ще два роки тому ви-
ступили громадські організації болгар, 
греків, євреїв, поляків, румунів, угор-
ців, які мешкають в Україні. «Прове-
дення таких олімпіад стало б суттєвою 
підтримкою обдарованої молоді, зокрема 

РІДНА МОВА: ВДОМА І ЗА ПАРТОЮ 
Україна є однією з небагатьох країн Європи, де в системі освіти навчально-виховний 
процес здійснюється не лише державною мовою, а й багатьма мовами національних 
меншин. «Освіта України» дізнавалася, що саме держава робить для учнів інших 
національностей і чи достатньо цих заходів.

БаЗоВа ЗаГальна СереДня оСВІТа 
В УкраЇнІ наДаєТьСя 10 МоВаМи: 
УКраїНсьКОю, рОсійсьКОю, рУМУНсьКОю, 
УгОрсьКОю, МОлдОВсьКОю, ПОльсьКОю, 
КриМсьКОтатарсьКОю, аНглійсьКОю, 
бОлгарсьКОю та слОВаЦьКОю

міжНародНе ЗаКоНодавство

ДержаВа належно Захищає реГІональнІ МоВи
Комітет незалежних експертів Ради Європи, що стежить за дотриманням норм Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин, дійшов висновку, що в Україні захист мовних прав нацмен-
шин перебуває на високому рівні. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прес-службу 
Ради Європи. Щодо дотримання прав російськомовних громадян, то в цьому питанні, на думку 
експертів, «зобов'язання України в рамках Хартії практично виконані». Проте, вважають фахівці, 
не все зроблено для забезпечення прав та імплементації норм Хартії щодо білоруської, болгар-
ської, кримськотатарської, гагаузької, німецької, грецької, угорської, молдовської, польської, ру-
мунської, словацької мов та ідиш. «Використання російської у судових органах України перебуває 
на цілком задовільному рівні. Проте аналогічні норми Хартії не запроваджені в практику щодо 
решти дванадцяти мов», – констатували експерти. Вони зазначили також загальне скорочення 
за останні роки обсягів ефірного мовлення в Україні мовами нацменшин, за винятком російської.

КримсьКе питаННя 

УкраЇнСька – В оПалІ 
В єдиній школі в Євпаторії з українською мовою навчання намагаються зберегти українські кла-
си. Директор євпаторійської ЗОШ №13, де викладають українською та російською, Ольга Тим-
ошенко прагне залишити у закладі хоча б по одному українському класу в кожній паралелі, 
навіть якщо там навчатиметься не більше 8 учнів. Як розповіла Ольга Олексіївна в коментарі 
«Освіті України», саме така кількість дітей пішла в 2003 році до першого організованого класу 
з українською мовою навчання. Нині у школі 460 учнів і мова навчання там – повністю укра-
їнська. За словами директора, ще місяць тому батьки масово забирали дітей із навчального 
закладу і їхали з Криму. Тепер цей процес припинився. Проте багато тих, хто залишився, не 
хочуть навчатись українською – вважають її безперспективною для життя на півострові. Якою 
мовою далі учні отримуватимуть освіту – батьки спільно з адміністрацією та педагогічним ко-
лективом вирішуватимуть на загальних зборах. 
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ректора Дніпропетровського державного інституту  
фізичної культури і спорту, Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, Донбаської державної машинобудівної академії.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, 
мають учене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-
педагогічної діяльності не менше ніж десять років.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, мають подати до міністерства такі документи: 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 – місяць з дня опублікування оголошення.
Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 10,  

Міністерство освіти і науки України. Телефон для довідок: 481-47-92.

директорів Дніпропетровського політехнічного коледжу, Дніпропетровського 
радіоприладобудівного коледжу, Краматорського технологічного технікуму, 
Державного вищого навчального закладу «Донецький коледж будівництва 
та архітектури», Державного вищого навчального закладу «Слов’янський 

коледж транспортної інфраструктури», Житомирського технологічного коледжу, 
Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму, Державного вищого 

навчального закладу «Запорізький будівельний коледж», Лисичанського 
ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму, Державного вищого 

навчального закладу «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум».
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, 
мають повну вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчаль-
них закладах відповідного профілю не менш як п’ять років.

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

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 10,  
Міністерство освіти і науки України. Телефон для довідок: 481-47-92.

МІнІСТерСТВо оСВІТи І наУки УкраЇни 
оГолоШУє конкУрС на ЗайняТТя ПоСаДи:

МІнІСТерСТВо оСВІТи І наУки УкраЇни 
оГолоШУє конкУрС на ЗайняТТя ПоСаД:
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тих представників національних меншин, 
які досягають значних успіхів у вивченні 
своїх рідних мов. Це дало б їм можли-
вість повною мірою реалізовувати права, 
визначені законодавством» – ідеться у 
висновках круглого столу «Освіта пред-
ставників національних меншин Украї-
ни: проблеми та шляхи їх вирішення».

УчиТелІВ – ДоСТаТньо, 
ПІДрУчникІВ – ЗаМало 
Що стосується викладачів: держава пов-
ністю бере на себе підготовку кадрів для 
загальноосвітніх НЗ із навчанням мовою 
національних меншин. Так, фахівців для 
викладання російською готують прак-
тично в усіх регіонах, болгарською – 
переважно в Одесі, польською – в за-
хідноукраїнських вишах, румунською, 
словацькою та угорською – в Ужгоро-
ді. Крім того, існує міжнародне співро-
бітництво. 

– Приїжджають, зокрема, польські 
вчителі в ті регіони, де немає компакт-
ного проживання польського населен-
ня, і працюють у наших закладах, – 
розповідає Юрій Кононенко. – В 
Ужгороді, в єдиній школі з викладан-
ням словацькою мовою, – 5 педагогів 
зі Словаччини. До речі, відкриття цьо-
го навчального закладу – це заслуга 
України і словацького товариства. «З 
учителями у нас проблем немає, – під-
тверджує слова чиновника директор Бе-

регівської угорської гімназії імені Га-
бора Бетлена Арпад Сабо. – Їх навіть 
більше, ніж потрібно, адже просто в нас 
у місті є Закарпатський угорський пе-
дагогічний інститут, який випускає ви-
кладачів із фізики, хімії, біології та ін-
ших предметів, навіть англійської. А от 
підручників суттєво не вистачає, – зі-
знається Арпад Сабо. – Найбільші про-
блеми – з фізикою та математикою. 
Ми, звісно, користуємося книжками з 
інтернету, але хотілося б мати надру-
ковані угорською мовою.

Підручники з тих предметів, що є ін-
варіантною частиною навчального пла-
ну ЗНЗ, мають друкуватися коштом 
державного бюджету. Проте, за дани-
ми Департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти, ця потреба задо-
вольняється не повністю. Так, немає 
українських підручників для вивчен-
ня болгарської, гагаузької, новогрець-
кої мов, івриту, створених відповідно 
до навчальних програм і виданих ко-
штом держбюджету. Учні загальноос-
вітніх навчальних закладів з викладан-
ням угорською не мають підручника з 
рідної мови для 4 класу, не видрукувані 
вже перекладені видання румунською й 
угорською мовами з біології, географії, 
історії України для 7–10 класів. 

Видрук підручників для шкіл нац-
меншин коштує дорожче, ніж для звич-
них україномовних НЗ, адже що менший 

«В УкраЇнІ неМає 
ПроБлеМ З оСВІТою 
нацІональних 
МенШин» –  
директор департаменту 
загальної середньої 
та дошкільної освіти 
МОН юрій Кононенко

освітНі права

єВрочиноВникІВ ПоІнФорМУВали 
Про оСВІТУ В криМУ 
Освітні права національних меншин, як і дотепер, будуть захи-
щені, а підручники і далі видаватимуться всіма їх мовами, по-
при обмежений бюджет. Про це повідомив заступник міністра 
освіти і науки Павло Полянський на зустрічі з представника-
ми Консультативного Комітету Рамкової Конвенції Ради Європи про захист національних меншин.
На зібранні обговорили і питання освіти в Криму. Павло Полянський звернув увагу єврочи-
новників на проблеми збереження на півострові в умовах тимчасової окупації шкіл з кримсько-
татарською й українською мовами навчання. Закриття таких навчальних закладів, за його слова-
ми, фактично означало б утиски освітніх і громадянських прав кримчан на вибір мови навчання. 
І тоді потребувало б різкої реакції не лише України, а і Ради Європи.

тираж книги, то більше собівартість од-
ного примірника. Наприклад, у школах 
із російською мовою викладання гага-
узька мова вивчається як предмет у тих 
селах, де живуть гагаузи. Для першого 
класу потрібно лише 25 чи 50 підручни-
ків – за кількістю учнів. Написати їх 
за державний кошт можна, але видава-
ти дуже дорого. За словами Юрія Ко-
ноненка, школи знаходять вихід: беруть 
підручники за домовленістю у Гагаузько-
му регіоні Республіки Молдова. Проте, у 
такому разі можуть виникнути принци-
пові розбіжності. Отже, якщо підручник 
надрукований у певній державі, там на-
писано, що Батьківщина – це саме ця 
країна, у даному випадку – Молдова. 
А підручники – це не лише мова, а й 
культура та ідеологія. Саме тому друк, 
власне, українських видань необхідний, 
вважають у МОН. Але співпраця з тією 
державою, чию мову вивчають в україн-
ських школах, є можливою і бажаною. 

До Школи В неДІлю? 
ІЗ ЗаДоВоленняМ!
Окрім здобуття освіти рідною мовою 
чи її вивчення як окремого предмета 
у державних і комунальних НЗ, пред-
ставники нацменшин мають право опа-
новувати мову за сприяння національ-
них культурних товариств. Це також 
передбачено Конституцією України. 
Культурно-освітні центри національ-
них меншин – це, по суті, позашкіль-
ні навчальні заклади, зокрема і субот-
ні й недільні школи, відвідування яких 
не має вікових обмежень. Їхній діяль-
ності сприяють місцеві органи влади й 
місцевого самоврядування, управління 
освітою, національно-культурні това-
риства, просвітницькі організації, осе-
редки. У центрах, суботніх і недільних 
школах вивчаються мови, література, іс-
торія, культура, традиції народів. Нате-

пер їх діє 336, там засвоюють, зокрема, 
такі екзотичні для нашої країни мови, як 
корейська, литовська, естонська, ром-
ська, пушту.

Суботні та недільні школи – це мож-
ливість вивчати рідну мову та культуру 
передовсім для тих представників нац-
меншин, які живуть у великому міс-
ті некомпактно. Директор Департамен-
ту загальної середньої та дошкільної 
освіти МОН Юрій Кононенко наводить 
приклад башкирів у Києві, які з допо-
могою свого національного культурно-
го товариства вивчають рідну мову. 

«Батьки дуже задоволені, що діти від-
відують суботню і недільну школи, – роз-
повідає директор Освітньо-культурного 
центру польської національної меншини 
міста Дрогобича Адам Хлопек. – Ми 
вивчаємо, окрім мови, польську літера-
туру, народознавство, географію, пісен-
ну творчість». Недільну школу відвіду-
ють 400 учнів з 4 по 11 класи. До того 
ж приймають до цього позашкільного на-
вчального закладу не за національною 
ознакою, тобто навчатися там можуть і 
поляки, і українці. Адам Хлопек розповів, 
що в Освітньо-культурному центрі корис-
туються книжками, словниками та інши-
ми друкованими матеріалами, виданими 
в Україні. Але, за словами пана Хлопека, 
який також є головою Спілки вчителів-
полоністів України (Федерації польських 
організацій в Україні), нині спілка пра-
цює над створенням власного польсько-
го підручника для ПНЗ. 

Отже, представники національних 
меншин в Україні мають змогу і на-
вчатися рідною мовою, і вивчати її у 
школі і в позашкільних навчальних за-
кладах. Адже держава не лише декла-
рує ці зобов’язання, а й у повному об-
сязі їх виконує. 

Марина БалаБан, «Освіта України»

біографічНа довідКа 

Директор Департаменту загальної середньої та дошкіль-
ної освіти КОНОНЕНКО Юрій Григорович.
Народився у 1958 році у Харкові. 
У 1961–2008 роках мешкав у Москві (Російська Федера-
ція). У 1980 році закінчив Московський державний пе-
дагогічний інститут імені В.І. Леніна; у 1993-му – Мос-
ковський державний університет імені В.М. Ломоносова. 
За фахом – учитель історії та суспільствознавства, ет-
нолог, етносоціолог. 
Трудову діяльність розпочав у 1975 році у Бабушкінсько-
му будинку піонерів і школярів Москви, де працював ке-
рівником гуртка та методистом. У 1981–1993 роках пе-
ребував на роботі в комсомольських органах Москви 
та ЦК ВЛКСМ, Федерації дитячих організацій, дитячо-
му агентстві Юнпрес. 
З 1993 року – на дипломатичній роботі в Посольстві 
України в Російській Федерації, у 1998–2007 роках пра-
цював у Культурному центрі України й Бібліотеці україн-
ської літератури в Москві. У 1992–1993 і 2002–2008 роках 
був заступником, першим заступником голови Об’єднання 
українців Росії. 
З 2008 до 2013 року – в центральному апараті Міністер-
ства освіти і науки України. Працював головним спеціаліс-
том, завідувачем сектора сприяння освіті рідною мовою. 
Із жовтня 2013-го до березня 2014 року – помічник-кон-
сультант народного депутата України. 
Є фахівцем з питань мовної політики та освіти пред-
ставників національних меншин; був членом міжурядо-
вих комісій у справах національних меншин: українсько-
російської, українсько-румунської, українсько-словацької 
та українсько-угорської. 
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України, Почесними грамотами Міністерства освіти і на-
уки та Державного комітету у справах національностей 
та міграції. 
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вітаємо!

Педагогічний колектив гімназії №261 Дарницького району м. Киє-
ва сердечно вітає БАБИЧ Наталію Миколаївну, заступника ди-
ректора з навчально-виховної роботи, справжнього професіонала, 
наставника, досвідченого вчителя, з ювілейним Днем народження! 
Нехай Ваше життя, шановна Наталіє Миколаївно, сповнюють му-
дрість і гармонія, радість і любов, творчість і натхнення, а серце 
зігрівають родинне тепло, затишок, благополуччя!

З повагою, колектив гімназії №261 м. Києва

Прийом в докторантуру на 2014 рік зі спеціальностей:
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт
24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
24.00.03 – Фізична реабілітація

Прийом в аспірантуру на 2014 рік зі спеціальностей:
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт
24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
24.00.03 – Фізична реабілітація
03.00.13 – Фізіологія людини і тварин
13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Прийом документів: з 2 по 27 червня та з 26 по 29 серпня 2014 року.
Контактний телефон: +38(044) 289-40-92

Ліцензія АЕ №285179 від 16.12.2013 р., видана Міністерством освіти і науки України. 

Документи подавати на адресу: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1,
НУФВСУ, відділ докторантури та аспірантури (корп. 1, кімн. 204).

нацІональний УнІВерСиТеТ ФІЗичноГо 
ВихоВання І СПорТУ УкраЇни оГолоШУє:
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Починалося все доволі стандартно. 
Після школи – університет, далі – 
бакалаврська та магістерська робо-

ти. А потім наш герой, схоже, і сам не-
зчувся, як із перспективного студента 
перетворився на авторитетного дослід-
ника, якого знають у Росії, Великій Бри-
танії, Японії. Численні публікації у науко-
вих виданнях зробили його ім’я відомим 
і далеко за межами цих країн.

циФроВе МайБУТнє У киШенІ 
Нинішній викладач фізико-технічного 
факультету ДонНУ Сергій Чертопалов 
розпочинав науковий шлях із вивчення 
та виробництва фотоперетворювачів, які 
дозволяють використовувати сонячну 
енергію, переробляючи її на електрич-
ну. З часом він та його команда навчи-
лися робити покриття, що також давали 
змогу перетворювати енергію сонячних 
променів на тепло. Потім він брав участь 
у більш як десяти навчальних програ-
мах, стажуваннях у різних країнах сві-
ту. Тож поспілкуватися з ним ми змог-
ли лише нещодавно. 

– Під час стажувань у Росії, у Між-
народному центрі з лазерних досліджень 
(МДУ ім. Ломоносова, 2008, 2009 рр.), в 
університеті Гіфу (Японія, 2009 р.) були 
виконані проекти зі створення полімер-
органічних сонячних елементів, гібрид-
них сонячних елементів та органічних 
світлодіодів, – розповідає Сергій. – Ак-
туальність цих розробок – у використан-
ні нових матеріалів, що сприяють ство-
ренню гнучких, легких пристроїв, які 
не б’ються. Нині на кафедрі нанофізи-
ки ДонНУ читається курс «Вступ до спе-
ціальності». І тепер уже на лабораторних 
практикумах студенти самостійно виго-
товляють і тестують органічні світлодіо-
ди та сонячні елементи. Окрім тонкоплі-
вочних елементів, ми також розробляємо 
такі покриття та матеріали, – каже Сер-
гій Чертопалов. – Наприклад, отримує-
мо тонкі плівки за допомогою вакуумної 
установки або магнетронним методом. 
Тонка плівка, нанесена на підложку з 
провідниковою властивістю, майже не 
помітна, але вона проводить електрич-
ний струм. Саме використовуючи її, ми й 
виробляє мо сонячні елементи або світло-
діоди. Якщо це сонячний елемент, мате-
ріал шарів підібраний так, щоб він ефек-
тивно поглинав світло та перетворював 
його на електричну енергію. 

– У чому практична значимість цих ро-
біт? Чи є в них комерційні перспективи? 

– Наша група в Донецькому націо-
нальному університеті нині займається 
розробкою матеріалів для електроніки. 
Це прозорі оксидні напівпровідникові 
матеріали, які можна використовувати 
для створення електроніки і на звичай-
ній, і на гнучкій основі. У світі вже існу-
ють компанії з випуску полімер-органіч-
них сонячних елементів (SolarWindow, 
Heliatek, Novaled). Органічні світлодіоди 
також стрімко завойовують ринок. Вони 
застосовуються для створення екранів 
мобільних телефонів, моніторів, телеві-

зорів. Наприклад, цю технологію взяли 
на озброєння такі гіганти як Samsung, 
Sony, LG, Mitsubishi. 

наУка: роБоТа чи хоБІ?
– Сергію, а як і чому Ви обрали для 
себе наукову діяльність? 

– Ще коли був школярем, разом із 
друзями навчався у гуртку радіосправи, 
відвідував колективну радіостанцію. Ми 
навіть змагалися: хто що зробить? Збира-
ли безліч усього – починаючи від прий-
мача або дзвоника і закінчуючи радіо-
станціями (трансіверами). Вдома завжди 
були книжки та журнали з електроніки, 
радіосправи, що дуже допомагали опано-
вувати цей напрям. Ще тоді мені дуже 
хотілося власноруч зробити діод чи тран-
зистор! Отже, мрії збуваються! 

– Запитання, яке я ставлю всім героям 
нашої рубрики: якими Ви бачите пер-
спективи вітчизняної науки? 

– Скажу відверто, що наша наука 
нині тримається на ентузіастах, які дуже 
багато сил, енергії і власних коштів ви-
трачають на експериментальну части-
ну робіт. В Україні наука перетворила-
ся на хобі. 

– Можливо, причина – у специфічно-
му доборі тем, яким віддають перева-
гу українські дослідники? Якщо порів-
няти, над чим працюють «у нас» і «в 
них», є різниця? 

– Кожна наукова група у світі на-
магається займатися тим напрямом, у 
якому вона справді сильна. Інколи теми 
перетинаються. Наприклад, потрібно 
зробити зразки, їх охарактеризувати, а 
потім проводити складні вимірювання 
на основі отриманих структур. У такій 
ситуації роботи проводяться в рамках 
міжнародних проектів. Коли є можли-

вість відвідувати різні університети сві-
ту, завжди відбувається обмін досвідом, 
адже хтось сильний в одному напрямі, 
хтось – в іншому. Але важливу роль ві-
діграє об’єднання зусиль. Звісно, є різ-
ниця в оплаті праці, наявності того чи 
іншого обладнання в різних універси-
тетах. Скажімо, деякі закордонні виші 
взаємодіють з підприємствами. І гру-
па може виконати нестандартні експе-
рименти. Просто над цим усім треба 
працювати! 

– Ви вважаєте правильною орієнтацію 
роботи науковців винятково на прак-
тичну складову, можливість комерціа-
лізації? 

– Для цього також необхідна спів-
праця з підприємствами, тому що інко-
ли набагато простіше поліпшити те, що 
вже існує, ніж створити заново. Вод-
ночас про фундаментальні напрями не 
можна забувати. 

– Порівняйте, будь ласка, методи орга-
нізації науково-дослідницької роботи в 
Україні та країнах Західної Європи. На 
Вашу думку, який досвід варто було би 
перейняти нам?

– Вважаю, що треба відправляти мо-
лодих учених, студентів на стажування 
в провідні університети, а потім пропо-
нувати перспективні напрями в укра-

їнських вишах. Необхідне проведення 
конкурсів наукових проектів із нор-
мальним фінансуванням і зі зрозуміли-
ми, прозорими, простими схемами фі-
нансування. Скажімо, що можна було 
би вважати індикатором поліпшення 
ситуації у науці? Щоб учений з-за кор-
дону на конкурсній контрактній основі 
міг би приїхати й попрацювати рік чи 
два в нашій країні! Або другий інди-
катор: скільки іноземних студентів чи 
стажерів працює в тій чи іншій укра-
їнській науковій групі. Це впливатиме 
й на авторитетність, відомість наукової 
групи, і на імідж університету. 

– Як Ви оцінюєте систему державної 
підтримки науки? У чому її плюси і 
мінуси?

– У багатьох країнах вища освіта 
платна. А от саме наукові розробки 
фінансуються державним коштом. Як 
правило, за кордоном наука зосеред-
жена в університетах. Проводять кон-
курси проектів і найсильніші отриму-
ють гроші для створення лабораторій, 
досліджень. І саме від цього залежить 
рейтинг університету. Що він вищий, 
то більше молодих людей у ньому хо-
чуть навчатися. Так і утворюється замк-
нена система, яка сама себе регулює. 

Дмитро ГрУЗинСький, «Освіта України»

і технОЛОгії
наука

ВІД ТРАНЗИСТОРА – ДО гНУЧКИХ ЕКРАНІВ МОБІЛьНИХ гАДЖЕТІВ 
до теми

ТелеВІЗор У киШенІ
Наукова проблематика, якою займається 
Сергій Чертопалов, є актуальною в усьо-
му світі. Адже відкриває захопливі перспек-
тиви створення нових пристроїв, які вко-
тре за останні роки докорінно змінять наші 
уявлення про світ довкола. У вересні 2013 
року науково-популярні видання опубліку-
вали новину зі Сполучених Штатів. У Калі-
форнійському університеті (Лос-Анджелес, 
США) створили органічні світлодіоди – про-
зорі, еластичні, що легко розтягуються і по-
тім знову повертаються до первісного стану. 
Найголовніше, що вони не тільки зберігають 
форму, а ще й працездатність після будь-
яких деформацій. групою розробників керу-
вав Цибін Пей. Новий матеріал завтовшки 
як звичайні шпалери.
Як зазначено у статті інтернет-видання 
Compulenta, завдяки цій розробці такі, зда-
валося б, фантастичні речі як смартфони з 
10-дюймовим екраном або прозорі штори, які 
ввечері будуть освітлювати приміщення, вже 
у найближчій перспективі можуть стати ре-
альністю. 

Для Сергія Чертопалова, старшого викладача кафедри 
нанофізики фізико-технічного факультету Донецького 
національного університету, весь його науковий  
шлях – це фактично дорога до здійснення  
дитячих мрій. Випускник ДонНУ 1998 року,  
нині він – один з українських провідних фахівців 
із розробки фото– та елементів для електроніки. 
Його наукова група опановує технологію виробництва 
матеріалів, на появу та розповсюдження  
яких чекав увесь світ. І в існування  
яких ще донедавна могли повірити  
лише письменники-фантасти.



11№ 13, 7 квітня 2014 року
вуСт

з першИх

–Ми передали всі узагальне-
ні звіти щодо роботи наших 
ВНЗ і наукових установ екс-

пертним радам з кожного напряму для 
фахового аналізу. Коли виставлять від-
повідні оцінки, стане зрозуміло, чи 
була робота успішною, якою мірою 
виконані поставлені завдання. 

– Олександре Васильовичу, чинна мо-
дель фінансування наукових розро-
бок відповідає вимогам часу і світо-
вій практиці? Чи потребує реформації 
ця система? 

– Сьогодні МОН здійснює базове 
фінансування на конкурсних засадах. 
Тобто всі роботи проходять відбір, а 
отримують кошти тільки ті, які набра-
ли певну кількість балів. Це відповідає 
європейській практиці. 

Зрозуміло, що ця процедура вима-
гає вдосконалення. Є питання, які по-
трібно розв’язати при її реформуванні. 
Так, переходячи на конкурсні заса-
ди, ми не вирішуємо одну з головних 
проблем – у науково-дослідних части-
нах вищих навчальних закладів є ла-
боранти й інженери. Вони обслугову-
ють обладнання, що використовується 
під час досліджень. Пройде конкурс 
наукова робота чи ні – від цього за-
лежатиме, чи будуть працювати такі 
спеціалісти в університеті. А це де-
кілька тисяч співробітників, про яких 
не можна забувати. 

Якщо, наприклад, робота з фізики 
конкретного університету не прохо-
дить конкурс, співробітників відповід-
ної лабораторії потрібно «перекинути» 
на інші споріднені теми. Чи переводити 
їх за рахунок спецфонду, якщо є така 
можливість. Або звільняти, що призво-
дить до втрати кадрового потенціалу.

Тому говорячи про базове фінан-
сування, реформуючи систему, пере-
ходячи на конкурсні засади, потрібно 
соціально забезпечити таку вразливу 
категорію працівників. Нині обгово-
рюється, як це зробити, скільки від-
сотків коштів виділяти на конкурсних 
засадах, і – за рахунок базового фі-
нансування.

Принцип системи фінансування на-
укових розробок на конкурсних заса-
дах – прогресивний і дієвий. Це за-
порука здорової конкуренції. У разі 
фінансування наукових досліджень не 
за конкурсом, а за «утриманням» уні-
верситету або установи, необхідно вво-
дити критерії ефективності їхньої ро-

боти. Вони повинні давати динамічну 
оцінку, обов’язково враховувати спе-
цифічні особливості типів навчальних 
закладів.

– Держава вкладає кошти в науку, 
визначає певні пріоритети і хоче ба-
чити результат. Чи зміняться вони за 
підсумками звітної кампанії? 

– Вони визначені Законом Укра-
їни «Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки» та рішенням 
уряду, яким затверджено перелік прі-
оритетних тематичних напрямів нау-
кових досліджень і науково-технічних 
розробок на період до 2015 року. Зро-
зуміло, що вони дещо узагальнені. На-
приклад, «науки про життя» – це дуже 
широке поле. В постановах Кабміну ці 
питання більш деталізовані. Проблема 
в тому, що університети хочуть розви-
вати усі напрями наукових досліджень. 

Разом із цим, виходити потрібно з того, 
чи має ВНЗ наукові здобутки, відпо-
відні школи? Йдеться не лише про ві-
тчизняний рівень. Сьогодні потрібні ті 
наукові дослідження, з якими можна 
виходити на міжнародний ринок нау-
кових розробок.

Розвивати те, чим ми ніколи не за-
ймалися – можливо, коли є достатньо 
коштів. За нинішніх умов, при мінімумі 
затрат потрібно отримати максималь-
ний результат.

– Під час звітної кампанії постійно 
акцентувалося на практичному впро-
вадженні наукових розробок. Чи мо-
жемо говорити про певні успіхи на-
ших ВНЗ і наукових установ? 

– Це болюча тема. На жаль, у на-
шому базовому бюджетному фінансу-
ванні не передбачається капітальних 
видатків. Тобто науковці стикаються 
з проблемою – є фінансування робо-
ти: 70–80% коштів витрачають на ви-
плату зарплатні, ще майже 20 – на 
комунальні послуги. Невелика части-
на – до 10 відсотків – залишається 
на матеріальні витрати. Зрозуміло, за 
ці кошти важко зібрати, наприклад, по-
вноцінний дослідний зразок. У цій си-
туації кожен «викручується», як може. 
Вважаю, що це неправильно. Потріб-
но вирішувати проблему і все-таки пе-
редбачати кошти для того, щоб робóти 
мали практичне впровадження. 

Якщо ми не вирішимо цього питан-
ня, наукові праці важко буде довести 
до логічного завершення. Бізнес сьогод-
ні вимагає того, що можна «помацати», 
а не лише папери. 

Але навіть у цих умовах за підсум-
ками звітної кампанії можемо говори-
ти про ефективність вкладених коштів. 
Так, 2013 року на одну витрачену на 
науку бюджетну гривню наші універ-
ситети і наукові установи заробили 71 
копійку. Є позитивна динаміка – що-
року цей показник зростає. 

Звичайно, добре було б, аби він до-
рівнював одиниці. Він – узагальнений. 
Є фундаментальні дослідження і напря-
ми, які важко комерціалізувати, напри-
клад, гуманітарні науки. Зрозуміло, що 
більше коштів заробляють робóти при-
кладного характеру – у сфері прила-
добудування, машинобудування, елек-
троніки, ІТ. Є попит ринку, а отже й 
відповідні замовлення для університе-
тів і наукових установ. 

– Чи можуть наші ВНЗ і наукові ор-
ганізації похвалитися розробками сві-
тового рівня? 

– У нас є що показати. Пригадай-
мо, наприклад, розробку чернівецького 
Інституту термоелектрики МОН і НАН 
України – було створено елемент жив-
лення для медичних термометрів, що діє 
від тепла людського тіла. Чудові праці з 
біомедицини є в Ужгородському націо-
нальному університеті. Відзначив би роз-
робки НТТУ «Київський політехнічний 
інститут», НТУ «Харківський політехніч-
ний інститут», НУ «Львівська політехні-
ка», КНУ імені Тараса Шевченка, Терно-
пільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка. Надзви-
чайно вдало комерціалізуються розробки 
у Сумському державному університеті. 

– Тобто навіть за скрутних умов на-
шій університетській науці вдається не 
просто виживати, а й рухатися вперед?

– Щоб виживати, сьогодні в універ-
ситетах розвивають інжиніринговий на-
прям, надають науково-технічні послу-
ги. Наприклад, лабораторія, яка робить 
експертизи, випробування, аудити. Це 
дозволяє підтримувати науково-дослід-
ну частину ВНЗ на належному рівні. 
Є й класична схема комерціалізації – 
від фундаментального дослідження до 
продажу ліцензії. Таких випадків неба-
гато, але у нас є позитивна динаміка – 
2013 року їх було 35, а в 2012 – 22. 

Важлива не кількість, а якість. Факт, 
що укладаються ліцензійні угоди, вже 
радує. Питання не в тому, скільки уні-
верситет заробляє на цих угодах, а в 
тому, що ця схема працює. 

Не слід сьогодні забувати і про та-
кий інструмент комерціалізації науко-
вих результатів як науковий парк. Це 
дозволяє не просто знаходити контакт 
із замовником реального сектора еко-
номіки, а й вирішувати такі «побуто-
ві» проблеми як поїздки на конферен-
ції, оплата публікацій. До речі, під час 

звітної кампанії деякі університети по-
ділилися зі своїми колегами досвідом 
щодо практичного застосування науко-
вого парку.

– Сьогодні нове керівництво міністер-
ства декларує курс на інтеграцію уні-
верситетів та академічних інститутів. 
Які перші кроки варто зробити на цьо-
му шляху?

– Особисто я не бачу проблем у 
співпраці академічного сектора й уні-
верситетської науки. Якщо в академіч-
ному секторі є наукові напрями, які 
реально працюють, і є необхідність кон-
такту з університетською наукою, це 
спрацьовує на «всі сто». 

Співробітники академічних інститу-
тів працюють на кафедрах університе-
тів або навпаки – кафедри відкрива-
ють на базі академічних установ. Крім 
того, якщо є потреба, ВНЗ і наукові 
установи працюють з реальним секто-
ром економіки, наприклад, конструк-
торськими бюро. 

Законодавчих перешкод немає, голо-
вне – бажання кожної зі сторін. Сьо-
годні випадків створення спільних ка-
федр в Україні більше сотні. 

Нині йдеться не про те, щоб меха-
нічно приєднати академічний сектор до 
університетського, а про необхідність 
підсилити кадровий потенціал. Питан-
ня щодо об’єднання можна розглядати 
за умови аналізу, порівняння, за умови 
бажання кожної сторони. Тоді це «по-
силить» певний науковий напрям, дасть 
можливість долучити фахівців, облад-
нання, якісніше готувати спеціалістів. 
Це двосторонній процес – для блага 
університетів, академічних інститутів і 
держави. 

Cпілкувався Дмитро ШУлІкІн, «Освіта України» 

Олександр ЯКИМЕНКО:  
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК 
НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ ВІДПОВІДАЄ 
ЄВРОПЕЙСьКІЙ ПРАКТИЦІ

біографічНа довідКа 

Олександр ЯКИМЕНКО народився 1977 року 
в Києві. У 1996 році закінчив Київський дер-
жавний технікум легкої промисловості, у 2001-
му – Київський державний університет техно-
логій та дизайну (спеціальність «Обладнання 
легкої промисловості та побутового обслуго-
вування), у 2009-му – Національну академію 
державного управління при Президентові Укра-
їни (магістр управління суспільним розвитком). 
У 2013 році здобув ступінь кандидата еконо-
мічних наук. 
На державній службі – з 2003 року. Пра-
цював науковим співробітником Державного 
центру науково-технічної та інноваційної екс-
пертизи МОН, головним спеціалістом і завіду-
вачем сектора Секретаріату Кабінету Міністрів 
України. З 2010 року знову в міністерстві – 
обійняв посаду заступника директора Депар-
таменту наукової діяльності та ліцензування 
ВНЗ. У 2011 році очолив цей департамент.

У березні фінішувала звітна 
кампанія щодо результатів наукової 
та науково-технічної діяльності вищих 
навчальних закладів та установ, 
підпорядкованих МОН. На тему підсумків 
заходу і перспектив розвитку науки 
в університетах «Освіта України» 
спілкувалася з директором Департаменту 
наукової діяльності та ліцензування 
МОН Олександром ЯКИМЕНКОМ. 

ЗрОЗУМілО, 
щО БІльШе коШТІВ 
ЗароБляюТь роБоТи 
ПриклаДноГо 
харакТерУ – У сФері 
ПриладОбУдУВаННя, 
МаШиНОбУдУВаННя, 
елеКтрОНіКи, іт
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ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, НАУКОВИХ 
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО НАДІСЛАЛИ 
РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ 
УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ У 2014 РОЦІ

Номінація «Дошкільна і позашкільна освіта»
1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
2.  Інститут психології імені г.С. Костюка  

Національної академії педагогічних наук України.
3. Національний центр «Мала академія наук України».
Номінація «Загальна середня освіта»
1.  Черкаський національний університет імені Богдана Хмель-

ницького.
2.  Національний університет фізичного виховання і спорту України. 
Номінація «Професійно-технічна освіта»
1. Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку (м. Київ).
Номінація «Вища освіта»
1.  Національний технічний університет України «Київський по-

літехнічний інститут».
2. Чернігівський національний технологічний університет.
3. Харківський національний університет внутрішніх справ.
4.  Національний університет водного господарства та природо-

користування (м. Рівне).
5.  Національна медична академія післядипломної освіти іме-

ні П.Л. Шупика.
6. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
7.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Іва-

на Огієнка.
8.  Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий 

Міжнародний Університет розвитку людини «Україна».
9.  Вінницький національний технічний університет.
10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Номінація «Наукові досягнення в галузі освіти»
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2.  Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гу-

манітарний університет» (м. Ялта).
3.  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси-

тет імені григорія Сковороди.
4.  Дніпропетровський національний університет імені Олеся гончара.
5.  Національна академія державного управління при Прези-

дентові України.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ПОДАНИХ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРЕМІЇ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У 2014 РОЦІ

Номінація «Дошкільна і позашкільна освіта»
1.  Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна
Багатопрофільна система позашкільної освіти університетського 
рівня «Малий каразінський університет»
Колектив:
Гельфгат Ілля Маркович, кандидат фізико-математичних 
наук, учитель фізики Комунального закладу «Харківський фі-
зико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Хар-
ківської області»;
Курільченко Валерія Валеріївна, координатор Малого кара-
зінського університету, завідувач відділу Центру довузівської осві-
ти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Ліфиць Сергій Олександрович, учитель математики Харків-
ського фізико-математичного ліцею №27, старший викладач Цен-
тру довузівської освіти, Заслужений учитель України;
Пєсін Олександр Ізраілевич, кандидат педагогічних наук, 
завідувач лабораторії фізичного факультету Харківського на-
ціонального університету імені В.Н. Каразіна, викладач Центру 
довузівської освіти;
Садовниченко Юрій Олександрович, старший викладач ка-
федри медичної біології Харківського національного медичного 
університету, викладач Центру довузівської освіти, Заслужений 
працівник освіти України;
Чеботарьов Вадим Іванович, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, директор Центру довузівської освіти Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна.
Малий каразінський університет є унікальною багатопрофільною 
інноваційною системою позашкільної освіти на базі вищого на-
вчального закладу IV рівня акредитації із застосуванням його 
педагогічних та наукових кадрів та матеріально-технічної бази. 
Метою Малого каразінського університету є залучення молоді 
до навчання, прищеплення любові до науково-дослідницької ді-
яльності, підвищення рівня її знань, спонукання учнів до само-
розвитку та самовдосконалення, виявлення обдарованих учнів та 
сприяння формуванню їх світогляду. В цьому університетському 
підрозділі забезпечено інклюзивність позашкільної освіти за 8 
науковими напрямами, розвиток інтелектуальної сфери. 
Щорічно навчальний рік завершується Підсумковою конферен-
цією. За 12 років в конференціях взяли участь 798 школярів, 
з них 189 – учні молодшої школи. За роки роботи Малого ка-
разінського університету переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад по Харківській області стали 1090 його учнів, 
переможцями IV етапу цих олімпіад – 204 учні та 19 учнів пе-
ремогли в міжнародних олімпіадах.
Публікації кандидатів. Підручників – 4, всі з грифом Міністер-
ства освіти і науки України, навчальних посібників – 37, в тому 
числі 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, навчаль-
но-методичних посібників – 13, статей – 24, тез доповідей – 
23, патент – 1, наукове керівництво захищеною дисертацією 
на здобуття ученого ступеня кандидата педагогічних наук – 2.
2.  Інститут психології імені Г.С. Костюка 

Національна академія педагогічних наук України
«Дитина у координатах зростання: теорія та практика»
Колектив:
Карасьова Катерина Володимирівна, кандидат психологіч-
них наук, провідний науковий співробітник лабораторії психоло-
гії дошкільника Інституту психології імені г.С. Костюка НАПН 
України;
Ладивір Світлана Олексіївна, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник лабораторії психології дошкільника Інституту психології іме-
ні г.С. Костюка НАПН України;
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології імені г.С. Костюка НАПН України.
Представлена Інститутом психології імені г.С. Костюка НАПН Укра-
їни комплексна робота «Дитина у координатах зростання: теорія 

та практика» включає теоретичні розробки та опис впроваджен-
ня освітньої технології «Радість розвитку», яка об’єднує здобутки 
теорії та практики системи дошкільного виховання в особистіс-
ному зростанні дошкільника, опубліковані у комплекті навчаль-
но-методичних робіт: «Дитина замовляє розвиток», «Світ дитя-
чої гри». Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов 
розвитку здібностей дитини до взаємодії з оточенням, пізнання 
світу, творчого відображення особистого досвіду в різних специ-
фічно дитячих видах діяльності (грі, малюванні, аплікації, кон-
струюванні, музичній, образотворчій) реалізує принципи гуманіза-
ції соціокультурного середовища, в якому зростає сучасна дитина. 
Узагальнення основних напрямів науково-методичного супроводу 
інноваційної діяльності дошкільного закладу в рішенні завдань 
особистісно орієнтованої педагогіки реалізовано через систему 
розвивальних матеріалів для дітей та їх батьків, сучасного на-
вчально-методичного інструментарію для вихователів, психологів, 
керівників та управлінців системи дошкільної освіти. 
Реалізація розробленої концепції психолого-педагогічного проек-
тування взаємодії дорослого з дитиною, яка виступає фактором 
розвитку творчого потенціалу дошкільника та креативності всіх 
учасників освітнього простору системи дошкільного виховання 
(дітей та їх батьків, педагогів, науковців), відбулась у 11 об-
ластях України: Київській, Житомирській, Сумській, Волинській, 
Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Чернігівській, Луган-
ській, Запорізькій, Івано-Франківській. 
Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду колек-
тивів дошкільних навчальних закладів відбувалось у процесі 
їх активної участі в роботі семінарів, конференцій, проблемних 
діалогів, навчальних курсів для студентів вищої школи, фахів-
ців педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів та 
центрів розвитку дитини. Участь педагогів та науковців у робо-
ті Міжнародного центру впровадження перспективного педаго-
гічного досвіду та Школи новаторства при Інституті менеджмен-
ту освіти Національної Академії педагогічних наук є ефективним 
форматом діяльності творчої групи лабораторії психології до-
шкільника Інституту психології імені г.С. Костюка НАПН Украї-
ни в галузі дошкільної освіти. Цикл публікацій об'єднує 29 ро-
біт науково-методичного та розвивально-дидактичного характеру 
для забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку 
базових здібностей дитини дошкільного віку.
3. Національний центр «Мала академія наук України»
Науково-освітній Інтернет-портал «Тарас Григорович Шевченко»
Колектив: 
Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних наук Національної му-
зичної академії України імені П.І. Чайковського;
Гальченко Сергій Анастасович, кандидат філологічних наук, 
заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інсти-
туту літератури імені Т.г. Шевченка;
Глоба Лариса Сергіївна, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Ін-
ституту телекомунікаційних систем Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут»;
Гончар Андрій Володимирович, провідний інженер Націо-
нального центру «Мала академія наук України» МОН України 
та НАН України; 
Кудляк Віктор Михайлович, старший науковий співробітник 
Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного просто-
ру НАН України;
Ляшук Костянтин Володимирович, науковий співробітник 
Інституту обдарованої дитини НАПН України;
Сидоренко Володимир Іванович, кандидат фізико-матема-
тичних наук, старший науковий співробітник Інституту кіберне-
тики імені В.М. глушкова НАН України; 
Слюсаренко Оксана Олександрівна, доктор економічних 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, радник пре-
зидента Національного центру «Мала академія наук України»; 
Стрижак Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з науко-
вої роботи Національного центру «Мала академія наук Украї-
ни» МОН України та НАН України; 
Стус Дмитро Васильович, кандидат філологічних наук, ге-
неральний директор Національного музею Тараса Шевченка.
Основною метою є створення відкритого, доступного у мережі 
Інтернет інформаційного ресурсу та інтелектуальних мережевих 
інструментів його обробки щодо забезпечення процесів вивчен-
ня та дослідження учнівською молоддю творчої спадщини на-
шого великого співвітчизника Тараса григоровича Шевченка та 
її впливу на розвиток світової культури на основі використання 
інтелектуальних засобів формування персоніфікованих електрон-
них майданчиків і електронних бібліотек, віртуальних навчаль-
но-дослідницьких лабораторій тощо.
Наукова новизна роботи полягає у створенні знання-орієнтовної 
мережної інформаційної системи, у середовищі якої висвітлю-
ється культурна спадщина Тараса григоровича Шевченка – про-
блема невичерпна та багатогранна. Висвітлення в мережевому 
середовищі її складових сприяє формуванню самосвiдомостi на-
ції, соціалізації особистості та її консолідації в широкому кон-
тексті. Основною відмінністю засобів порталу є використання 
механізмів й інструментів онтологічного управління результа-
тами пізнавально-дослідницької діяльності відвідувачів порталу 
для формування мережевої системи знань про життєдіяльність 
Т.г. Шевченка. Саме онтологія дає змогу на загальноприйня-
тих і загальнодоступних принципах концептуально викласти та 
відобразити міждисциплінарні зв’язки певних галузей знань, і 
особливо такої галузі як Шевченкознавство.
Особливістю порталу є можливість дослідження творчості Вели-
кого Кобзаря з допомогою таких інтелектуальних мережних ін-
терактивних засобів, як темпоральні онтології (сервіс Таймлайн), 
інтерактивна онтологічна мапа, генератор онтологічних описів на 
ґрунті семантично-лінгвістичного контент-аналізу різнотипних до-
кументів в особистому кабінеті. 

Наукове і практичне значення полягає у створенні та використан-
ні сучасної розподіленої системи обробки знань, яка розширює 
методи дослідження нашого світу, надаючи цифрові інструмен-
ти для організації й оперування просторовими даними, моделю-
вання процесів, що відбуваються, візуалізації цих даних, моде-
лей і процесів за допомогою розвинутих комп’ютерних засобів, 
спеціалізованих інструментів обробки та їх аналізу. 
За час проектування, розробки і формування інформаційного се-
редовища науково-освітнього Інтернет-порталу «Тарас григорович 
Шевченко» було оцифровано більше 20 000 сторінок рукописної 
та більше 800 творів малярської спадщини Т.г. Шевченка, на 
інтерактивну карту нанесено понад 1200 географічних об’єктів, 
кількість і описи яких постійно доповнюються.
Авторським колективом було видано 2 монографії та 11 мето-
дичних посібників, опубліковано більше 60 статей у збірниках 
наукових праць, збірниках матеріалів конференцій, фахових та 
інших журналах як в Україні, так і за кордоном.
Коло користувачів порталу охоплює практично весь світ.

Номінація «Загальна середня освіта»
1. Черкаський національний університет імені Богда-

на Хмельницького
Цикл робіт «Навчально-методичний комплект з геометрії для 
7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Колектив: 
Богатирьова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри математики та методики навчання ма-
тематики Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького;
Бочко Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, доцент кафедри математики та методики навчання ма-
тематики Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького;
Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, про-
фесор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член 
Національної академії педагогічних наук України, головний вче-
ний секретар Національної академії педагогічних наук України;
Коломієць Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри математики та методики навчання ма-
тематики Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького;
Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, доцент кафедри математики та методики навчання ма-
тематики Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького;
Тарасенкова Ніна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри ма-
тематики та методики навчання математики Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького.
Мета циклу робіт – створити науково обґрунтоване навчаль-
но-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого на-
вчання геометрії учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів.
Наукова новизна циклу робіт: уперше підручники з геометрії для 
7–11 класів та дидактичний супровід до них створено на заса-
дах компетентнісного, особистісно-діяльнісного та семіотичного 
підходів; зміст геометричної освіти через авторські засоби на-
вчання переорієнтовано на формування математичної компетент-
ності учнів; розроблено нові способи побудови апарату організа-
ції засвоєння та апарату орієнтування підручників; удосконалено 
теорію підручника, моделі диференційованого навчання геометрії, 
структурно орієнтовані технології навчання розв’язування геоме-
тричних задач; дістала подальшого розвитку методична систе-
ма навчання геометрії в школі. 
Практичне значення циклу робіт полягає в навчально-методич-
ному забезпеченні шкільної геометричної освіти, що ґрунту-
ється на сучасних засадах дидактики та теорії і методики на-
вчання математики. 
Кількість публікацій стосовно циклу робіт «Навчально-методич-
ний комплект з геометрії для 7–11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів» становить: 1 монографія, 27 підручників (з 
них 5 входять до комплекту), 72 навчально-методичних посіб-
ники (з них 12 входять до комплекту), 5 концепцій (профіль-
ного навчання в старшій школі, базової математичної освіти в 
Україні, шкільної математичної освіти), 2 Державних стандарти 
базової і повної загальної середньої освіти, 10 програм з ма-
тематики (затверджені МОН України), 3 статті у зарубіжних ін-
дексованих журналах, 9 статей у зарубіжних наукових виданнях, 
17 статей в академічних і 68 статей в інших фахових виданнях 
України, матеріали і тези доповідей на конференціях: міжнарод-
них 45 (за кордоном – 17, в Україні – 28), всеукраїнських – 
28. Захищено: 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.
2.  Національний університет фізичного виховання і 

спорту України 
Проект «Олімпійська освіта в системі навчально-виховного про-
цесу підростаючого покоління»
Колектив:
Бубка Сергій Назарович, кандидат педагогічних наук, прези-
дент Національного олімпійського комітету України;
Булатова Марія Михайлівна, доктор педагогічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри історії спортивного та олімпійського 
руху Національного університету фізичного виховання і спор-
ту України;
Єрмолова Валентина Михайлівна, кандидат наук з фізич-
ного виховання та спорту, доцент кафедри історії спортивного 
та олімпійського руху Національного університету фізичного ви-
ховання і спорту України.
Мета проекту «Олімпійська освіта в системі навчально-виховно-
го процесу підростаючого покоління» полягає у розробці й об-
ґрунтуванні теоретико-методичних основ олімпійської освіти та 
її реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах України та 
перевірки їх ефективності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:
– теоретичні дослідження відповідно до проекту «Олімпійська 
освіта в системі навчально-виховного процесу підростаючого по-
коління» дозволили розробити модель інтеграції олімпійської 
освіти в навчально-виховний процес школярів, яка характери-
зується конкретною метою, завданнями, змістом, оптимальними 
формами, методами і засобами її організації, розкрити організа-
ційно-педагогічні умови ефективного здійснення цього процесу; 
– розроблено, теоретично обґрунтовано та впроваджено систе-
му організації підготовки різних категорій педагогічних праців-
ників до діяльності з інтеграції олімпійської освіти в навчаль-
но-виховний процес школярів.
Практична значущість одержаних результатів визначається роз-
робкою методології інтеграції олімпійської освіти в навчально-
виховний процес школярів та створенням навчально-методичного 
забезпечення цього процесу, який сприяє поширенню філософії 
та гуманістичних цінностей олімпізму серед учнівської молоді.
Опубліковано: монографій – 1; навчальних посібників – 11, ме-
тодичних посібників – 3, навчальних програм – 1, енциклопе-
дій – 3; наукових статей – 12; освітньо-популярних видань – 26;

Номінація «Професійно-технічна освіта»
1.  Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку 

(м. Київ)
Модернізація професійно-технічної освіти, підвищення її якос-
ті і культури
Колектив:
Возненко Людмила Іванівна, викладач Міжрегіонального 
вищого професійного училища зв’язку м. Києва;
Волошкова Лада Миколаївна, заступник директора з ви-
ховної роботи Міжрегіонального вищого професійного учили-
ща зв’язку м. Києва;
Петрович Василь Сергійович, директор Міжрегіонального 
вищого професійного училища зв’язку м. Києва;
Слизьконіс Михайло Олександрович, заступник директора 
з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального вищого про-
фесійного училища зв’язку м. Києва.
Мета роботи полягає у виконанні положень Національної страте-
гії розвитку освіти України на 2012-2021 рр. Розробка та впро-
вадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти робіт-
ничих професій широких кваліфікацій. Застосування інноваційних 
проектів навчання, підвищення ефективності, якості та культури 
освіти, впровадження у навчальний процес новітнього підходу до 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інформаційно-
комп’ютерних технологій шляхом застосування інноваційних елек-
тронних, в тому числі дистанційних форм та методів навчання.
Завдання роботи:
1. Підвищення якості професійної освіти.
2. Підняття престижу робітничих професій.
3. Удосконалення системи професійно-технічної освіти.
4. Системний моніторинг стану навчально-виробничих процесів.
5. Впровадження інноваційних навчальних технологій. 
6.  Розробка та застосування особистісно-орієнтованої систе-

ми неперервного розвитку професійної компетентності ви-
пускника ПТНЗ.

7. Робота на випереджувальний ефект запитів ринку праці. 
Наукова новизна визначається: 
•  розробкою та затвердженням стандартів професійної освіти 

робітничих професій широких кваліфікацій, у тому числі тих, 
які знаходяться на завершальному етапі апробації;

•  кореспондуванням професійної освіти з вимогами розвит-
ку пріоритетних галузей країни: зв’язку, телекомунікацій, ІТ-
технологій, готельного господарства і туризму, менеджменту;

•  концепцією поєднання професійної та початкової військової осві-
ти як новітнім принципом формування Збройних сил України; 

•  використанням ІКТ у організації роботи та управління навчаль-
ним закладом як показник якості надання освітянських послуг 
з урахуванням вимог європейського ринку освіти та праці; 

•  визначенням ефективності соціального партнерства з профе-
сійною освітою в підготовці робітничих кадрів;

•  застосуванням дистанційного навчання, в тому числі в режи-
мі онлайн-відеоконференцій з метою розширення професій-
них знань майбутніх робітників та удосконалення їх шляхом 
підвищення кваліфікації.

Наукове і практичне значення полягає в розробленні та впро-
вадженні нової системи в професійній школі безперервного на-
вчання: розроблення стандартів професій широких кваліфіка-
цій – кадрове забезпечення через створення Міжрегіонального 
центру професійно-педагогічної майстерності – впровадження ін-
новаційних навчальних технологій через модернізацію матеріаль-
но-технічної бази, в тому числі електронного навчання, програм-
но-технічного забезпечення інформаційних систем дистанційного 
навчання, управління навчальним процесом, управління проекта-
ми – підвищення якості професійно-технічної освіти і культури 
шляхом створення умов для всебічного розвитку особистості. 
Загальні показники навчального закладу за 2008–2013 р.р.:
• Підготовлено кваліфікованих робітників – 2376 осіб.
•  Розроблені та знаходяться на завершальному етапі апробації 

Державні стандарти професій широких кваліфікацій «Оператор 
з обробки інформації та програмного забезпечення», «Опе-
ратор телекомунікаційних послуг». Також розроблені Держав-
ні стандарти – «Майстер готельного обслуговування», «Офіс-
адміністратор». 

•  За звітний період отримали дипломів «з відзнакою» – 529 
учнів, що становить 22% від загального випуску.

•  Переможцями конкурсів фахової майстерності стали – 41 учень.
•  Навчальний заклад є переможцем Всеукраїнського конкурсу 

сайтів серед ПТНЗ.
2012 рік – диплом І ступеня.
•  Навчальний заклад є переможцем Всеукраїнського конкурсу 

інноваційних технологій у сфері професійно-технічної осві-
ти у 2013 році.

•  За результатами рейтингового оцінювання діяльності, з 2003 
по 2013 роки.

Модернізація матеріальної бази училища:
Колективом приділяється велика увага роботі щодо залучен-
ня позабюджетних коштів, що дало можливість модернізува-
ти матеріальну базу навчального закладу: замінено 311 ві-
кон на теплозберігаючі металопластикові, відремонтовано 4825 
кв. м., що складає 80% всіх площ, додатково відкрито 11 на-
вчальних приміщень.

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ПОВІДОМЛЯЄ
З метою інформування громадськості про претендентів на здобуття Державної премії України в галузі осві-
ти 2014 року публікуємо перелік навчальних закладів, наукових установ і організацій, що надіслали робо-
ти, і список кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти за номінаціями. 
Листи підтримки, результати громадського обговорення, пропозиції щодо преміювання кандидатів (колек-
тивів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти, просимо надсилати до 1 липня 
2014 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України: 03035, м. Київ, вул. 
В. Липківського, 36, к. 104 та на e-mail: kdpuo@ukr.net.
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цілком
МВПУ зв’язку визначалось кращим ПТНЗ м. Києва та від-
значалось:
у 2003 році – дипломом І ступеня
у 2004 році – дипломом І ступеня
у 2005 році – дипломом І ступеня
у 2006 році – грамотою І ступеня
у 2007 році – грамотою І ступеня
у 2008 році – грамотою І ступеня 
у 2009 році – дипломом І ступеня
у 2010 році – дипломом І ступеня, кубком
у 2011 році – дипломом І ступеня, кубком
у 2012 році – дипломом І ступеня, кубком
у 2013 році – дипломом І ступеня кубком.

Номінація «Вища освіта»
1.  Національний технічний університет України «Київ-

ський політехнічний інститут»
Мультимедійний комплекс комп’ютерно-інтегрованих засобів дис-
танційно-віртуального навчання з використанням інтернет-тех-
нологій
Колектив:
Лісовиченко Олег Іванович, кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри технічної кібернетики Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут»;
Мельничук Петро Петрович, доктор технічних наук, професор, 
ректор Житомирського державного технологічного університету; 
Остапченко Костянтин Борисович, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри технічної кібернетики Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Поліщук Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри технічної кібернетики Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Самотокін Борис Борисович, доктор технічних наук, профе-
сор, ректор Київського міжнародного університету;
Ткач Борис Петрович, доктор фізико-математичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладної математики та інформацій-
них технологій Міжрегіональної академії управління персоналом;
Ткач Михайло Мартинович, кандидат технічних наук, до-
цент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри технічної кі-
бернетики Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»;
Ямпольський Леонід Стефанович, кандидат технічних наук, 
професор, професор кафедри технічної кібернетики Національ-
ного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут».
Мета роботи полягала у створенні на рівні світових стандартів 
комплексу мультимедійних засобів для:
•  забезпечення користувача дружнім інтерфейсом і багатофункціо-

нальним середовищем навчально-методично-наукових ресурсів 
дистанційно-віртуального навчання бакалаврів, спеціалістів і ма-
гістрів відповідного напряму підготовки;

•  надання можливості формувати навчання як неперервний 
взаємопов’язаний процес поширення і поглиблення певної га-
лузі знань за єдиним персональним автоматизованим учбо-
вим місцем студента.

У роботі втілено багаторічний досвід науково-педагогічної ді-
яльності авторів зі створення сучасної системи науково-мето-
дичного забезпечення зв’язаних логічною схемою викладання 
ключових навчальних дисциплін програм підготовки фахівців, 
які навчаються за напрямами: «Комп’ютерні науки», «Приклад-
на математика», «Інформатика», «Системна інженерія», «Авто-
матизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Менеджмент».
Авторами вперше запропонована та апробована концепція ство-
рення семантично узгоджених інструментальних засобів, на осно-
ві яких функціонують і синхронізуються окремі складові муль-
тимедійного комплексу.
Розроблені, опрацьовані та впроваджені напрацювання авторів, 
покликані розв’язати одну з найважливіших проблем сучасної 
освіти – як за умов скорочення в навчальних планах частки 
аудиторного часу і зростання значення самостійного опануван-
ня навчального матеріалу допомогти студентові через форми 
дистанційно-віртуального навчання інтенсифікувати процес на-
буття знань.
2.  Чернігівський національний технологічний універ-

ситет
Науково-теоретичні, технологічні та інноваційні аспекти підготов-
ки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі у вищих на-
вчальних закладах
Колектив:
Васильєв Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, 
професор, ректор Сумського державного університету;
Довбиш Анатолій Степанович, доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних наук і науковий керів-
ник проблемної науково-дослідної лабораторії інтелектуальних 
систем Сумського державного університету;
Зубань Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, до-
цент, директор організаційно-методичного центру технологій елек-
тронного навчання Сумського державного університету;
Іванець Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, до-
цент, декан факультету електронних та інформаційних техно-
логій Чернігівського національного технологічного університету;
Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, 
професор, в.о. ректора Чернігівського державного інституту еко-
номіки і управління;
Коровайченко Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, 
директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і на-
уки України;
Литвинов Віталій Васильович, доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського 
національного технологічного університету; 
Любчак Володимир Олександрович, кандидат фізико-ма-
тематичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної ро-
боти Сумського державного університету;
Мазур Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету заочно-дистанційного навчання, післядиплом-
ної освіти та довузівської підготовки Хмельницького національ-
ного університету;
Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, 
професор, ректор Чернігівського національного технологічного 
університету.
Мета роботи полягає у підвищенні ефективності та якості 
комп'ютерної освіти шляхом розроблення та впровадження у 
навчальний процес вищої школи новітнього компетентнісного 
підходу до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-
галузі, який базується на інноваційних теоретико-технологічних 

здобутках з організації та управління електронним, в тому чис-
лі дистанційним, навчанням та проектною діяльністю у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ).
Наукова новизна визначається розробкою: концепції інноваційно-
го розвитку університетської освіти в ІТ-галузі, що передбачає 
пріоритетну практичну спрямованість в реалізації компетентніс-
ного підходу у навчанні; методології організації та управлін-
ня ІТ-проектами в процесі навчання у співпраці із вітчизняни-
ми та закордонними ІТ-підприємствами; концепції застосування 
навчальних онлайн-курсів як основи реалізації системи підви-
щення кваліфікації фахівців ІТ-галузі; методології електронно-
го навчання, спрямованої на розвиток індивідуальних якостей 
ІТ-фахівців; методології ІТ-підтримки процесів управління якіс-
тю надання освітянських послуг, у тому числі з ІТ-напрямів, з 
урахуванням вимог Болонського процесу.
Наукове і практичне значення роботи полягає у розробленні та 
впровадженні у навчальний процес вищої школи: методів та мо-
делей формування навчального контенту з ІТ-напрямів; інфор-
маційних технологій проведення електронного навчання, в тому 
числі в режимі онлайн-відеоконференцій; програмно-технічно-
го забезпечення інформаційних систем дистанційного навчан-
ня, управління навчальним процесом, управління проектами та 
підтримки процесів управління якістю у ВНЗ.
За період з 2008 по 2013 роки за участю авторів модернізова-
ні навчально-методичні матеріали з підготовки фахівців ІТ-галузі 
у відповідності до сучасних вимог і міжнародних стандартів, 
розроблені та впроваджені інтелектуальні системи електронно-
го навчання та адаптивні дистанційні курси, виконано шістдесят 
ІТ-проектів, у тому числі 12 міжнародних, з яких 8 за програ-
мою Темпус, які отримали визнання на державному та міжна-
родному рівнях.
Результати підтверджуються циклом робіт авторів за 2008–2013 
роки, який складається із 14 монографій, 6 навчальних посіб-
ників, 7 патентів та авторських свідоцтв на твір, 80 наукових 
статей у фахових виданнях, з яких 34 містяться у міжнародних 
наукових базах даних, в тому числі 9 – у базі даних SCOPUS 
із загальним ідентифікатором SJR 0,817.
3. Харківський національний університет внутрішніх справ
Модель «Кіберкоп»
Колектив:
Літвінов Максим Юрійович, кандидат юридичних наук, на-
чальник Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України;
Марков В’ячеслав Валерійович, кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник, начальник факультету підготовки 
фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею 
людьми Харківського національного університету внутрішніх справ;
Тулупов Володимир Володимирович, кандидат технічних 
наук, доцент, начальник кафедри захисту інформації факульте-
ту підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочин-
ністю та торгівлею людьми Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ.
Мета роботи: виробити модель навчання, яка б дозволила інтегру-
вати у собі технічну та юридичну підготовку, теоретичне навчання 
та виконання практичних завдань боротьби з кіберзлочинністю.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що за характером 
і змістом розроблена колективом модель забезпечує комплексну 
технічну та юридичну підготовку, перепідготовку та підвищен-
ня кваліфікації фахівців у сфері боротьби з кіберзлочинністю та 
торгівлею людьми з одночасною реалізацією практичних заходів 
щодо протидії злочинності шляхом: моніторингу українського сег-
менту мережі Інтернет на предмет наявності протиправного кон-
тенту з наступним повідомленням правоохоронних органів за на-
лежністю; відслідковування за наявними у відкритому доступі в 
мережі Інтернет даними незаконних фінансових та торгових транз-
акцій, що здійснюються за допомогою мереж електрозв'язку чи 
комп'ютерних мереж, а також виявлення заборонених видів гос-
подарської діяльності у цій сфері; проведення експертних дослі-
джень комп’ютерної техніки.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
розроблена модель використовується:
–  у навчальному процесі при викладанні курсів «Криміналь-

не право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Алго-
ритмічні мови та програмування», «Безпека інформаційних та 
комунікаційних систем», «Попередження та розкриття кібер-
злочинів», «Комп’ютерні мережі», «Основи боротьби з кібер-
злочинністю», «Організація баз даних та знань» (акт впрова-
дження від 09.01.2014 р.);

–  у практичній діяльності органів внутрішніх справ (угода про 
спільну діяльність між Управлінням боротьби з кіберзлочинніс-
тю МВС України, Управлінням кримінальної міліції у справах 
дітей МВС України та Харківського національного університету 
внутрішніх справ від 20.11.2013; лист Управління кримінальної 
міліції у справах дітей МВС України від 02.12.2013 №58/3-2100 
«Про моніторинг Інтернет на наявність відео– та фотозобра-
жень, що містять культ насильства та жорстокості щодо дітей 
(шкільний «кібербулінг»)»; договір про співпрацю між Харків-
ським національним університетом внутрішніх справ та Міжна-
родним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Украї-
на» від 04.03.2013 №113 тощо).

Кількість публікацій: основні результати дослідження висвітлено у 
12 публікаціях, із яких 5 опубліковані у виданнях, включених ВАК 
України до переліку наукових фахових видань із юридичних наук.
4.  Національний університет водного господарства та 

природокористування (м. Рівне)
Науково-освітня робота «Розробка і впровадження авторських здо-
бутків з відродження довкілля України для екологізації змісту ви-
щої освіти водогосподарського напряму»
Колектив:
Гриб Йосип Васильович, доктор біологічних наук, професор 
кафедри водних біоресурсів Національного університету водного 
господарства та природокористування;
Клименко Микола Олександрович, доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор, завідувач кафедри екології Національ-
ного університету водного господарства та природокористування;
Сондак Василь Володимирович, доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри водних біоресурсів Національно-
го університету водного господарства та природокористування;
Сташук Василь Андрійович, доктор технічних наук, член-
кореспондент НААН України, професор кафедри екології Націо-
нального університету водного господарства та природокорис-
тування, голова Державного агентства водних ресурсів України.
В роботі вперше вирішується науково-практична проблема відро-
дження довкілля України шляхом реалізації новоопрацьованих і 
впроваджених напрямів, базованих на басейновому підході («Від-
новна гідроекологія», «Відновна іхтіоекологія», «Еколого-економіч-

ні основи басейнового управління водними ресурсами»), а також 
через розробку передпроектних рішень щодо розділу «Оцінка впли-
ву на навколишнє середовище» в дипломних і магістерських ро-
ботах, проектах будівництва та реконструкції меліоративних систем.
Авторами вперше запропоновані та апробовані методики досліджен-
ня стану довкілля та розрахункові формули, система екологізації 
змісту вищої освіти і навчання студентів водогосподарського напря-
му, яка реалізується через формальну (вища, дистанційна освіта), 
неформальну освіту (самоосвіта, пропаганда екологічних знань у 
засобах масової інформації, участь в екологічних акціях), підготовку 
кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі та їх пере-
підготовку для провідних галузей народного господарства України.
Опрацьовані та впроваджені науково-технічні рішення поклика-
ні розв’язати фундаментальну проблему сучасного стану довкіл-
ля України та вищої освіти водогосподарського напряму – через 
ліквідацію протиріччя між наслідками проведення осушувальних 
меліорацій і обмеженими можливостями басейнів річок та озер з 
їх відродження, при розширеному природокористуванні.
Результати досліджень претендентів апробовані, відображені в 5 
підручниках, 12 монографіях, 12 навчальних посібниках з гри-
фом МОН України, описані в 330 наукових статтях, опублікова-
них у фахових журналах та періодичній пресі. 
За даною тематикою захищено 10 кандидатських дисертацій та 5 
докторських, в тому числі 3 докторські дисертації захищені ав-
торами розробки.
5.  Національна медична академія післядипломної осві-

ти імені П.Л. Шупика
Підручник та комплект навчально-методичних робіт з ендоско-
пії внутрішніх органів
Кандидат:
Євтушенко Олег Іванович, доктор медичних наук, професор 
кафедри онкології Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П.Л. Шупика.
Підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» та комплект навчаль-
них посібників («Ендоскопія стравоходу, шлунку та дванадцяти-
палої кишки», «Ендоскопія товстої кишки», «Ендоскопія легені») 
вперше створені в Україні. Призначені для студентів вищих ме-
дичних навчальних закладів, а також для лікарів, які навчають-
ся в навчальних закладах системи післядипломного навчання 
(лікарів-інтернів, терапевтів, гастроентерологів, сімейних лікарів, 
хірургів, онкологів, пульмонологів, фтизіатрів та фахівців інших 
клінічних спеціальностей, хто вивчає та використовує ендоско-
пічні методи дослідження у своїй повсякденній роботі). Книги 
створені на основі уніфікованої програми циклу спеціалізації з 
ендоскопії. Їх поява зумовлена відсутністю сучасних україномов-
них підручників та навчальних посібників із зазначеного фаху, в 
основі яких – уніфікована програма циклу спеціалізації з ендо-
скопії, що забезпечує наступність отримання та контролю знань 
у вищих медичних закладах та їх поглиблене вивчення в закла-
дах післядипломної освіти.
Комплекс робіт відповідає усім сучасним вимогам до викладання 
ендоскопії внутрішніх органів у вищих медичних закладах, де до 
останнього часу можливості викладання були, до певної міри, об-
межені у зв’язку з відсутністю сучасної навчально-методичної лі-
тератури. Автори використали власний багаторічний клінічний та 
педагогічний досвід, а також сучасний досвід вітчизняних та за-
рубіжних фахівців. Книги відповідають новітнім педагогічним тех-
нологіям і вимогам до навчальної літератури, мають високий на-
уково-методичний рівень і оригінальність.
6.  Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна
Цикл праць «Розробка системи навчально-методичного і наукового 
забезпечення розвитку туристичної освіти в Україні та її інтеграція 
в міжнародні процеси підготовки фахівців для туристичної сфери»
Колектив:
Казакова Надія Артурівна, кандидат географічних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин, заступник 
декана з наукової роботи факультету міжнародних економічних від-
носин та туристичного бізнесу Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна;
Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, 
професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму геогра-
фічного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка; 
Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри туризму географічного факультету Львів-
ського національного університету імені Івана Франка;
Олійник Ярослав Богданович, Заслужений діяч науки і тех-
ніки України, член-кореспондент Національної академії педаго-
гічних наук України, доктор економічних наук, професор, декан 
географічного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 
Парфіненко Анатолій Юрійович, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу, в.о. завідувача ка-
федри туристичного бізнесу факультету міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна;
Сідоров Вадим Ігоревич, кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри економічної теорії, декан факультету міжна-
родних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківсько-
го національного університету імені В.Н. Каразіна.
Цикл праць виконаний викладачами трьох провідних класичних 
університетів України (київського, львівського та харківського) і є 
комплексом навчальної і наукової літератури, що формує осно-
ви фахової освіти бакалаврів, спеціалістів та магістрів із туриз-
му. Пропонований цикл праць включає підручники, навчальні по-
сібники та монографії з туристичного країнознавства, географії 
туризму, дослідження ринку туристичних послуг, організації ту-
ризму, готельно-ресторанного бізнесу, туристичної політики, еко-
номіки туристичних підприємств. Розробки із зазначених напря-
мів утворюють дисциплінарну структуру сучасної туризмознавчої 
освіти в Україні та відображають теоретико-методологічні основи 
туризмології (теоретичної науки про туризм, що розробляє ціліс-
ну концепцію туризму).
Науковий доробок авторів широко використаний у модернізації 
змісту вищої освіти з туризму, її інтеграції у світовий та євро-
пейський освітній простір. Передусім – у розробці галузевих стан-
дартів вищої освіти напряму «туризм», при підготовці базових 
підручників та навчальних посібників (загалом 31 найменування), 
запровадженні програм подвійного дипломування та академічної 
мобільності. Також – для підготовки державних та регіональ-
них концепцій та програм розвитку туристичної сфери в Україні. 
Представлений цикл складається з 280 наукових праць. З них: під-
ручників і навчальних посібників – 31, монографій – 17, наукових 
статей – 232. Захищені 5 кандидатських і 2 докторські дисертації.

7.  Кам’янець-Подільський національний університет іме-
ні Івана Огієнка

Тематичний комплект книг з теорії та методики навчання фізики
Колектив:
Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, про-
фесор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, Заслу-
жений працівник освіти України, віце-президент з міжнародних 
відносин Академічного товариства Михайла Балудянського (Сло-
ваччина), завідувач кафедри методики викладання фізики та дис-
циплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка;
Мендерецький Вадим Владиславович, доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики 
та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка;
Ніколаєв Олексій Михайлович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисци-
плін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка;
Семерня Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри методики викладання фізики та дисци-
плін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка.
Мета роботи полягає в ілюстрації наслідків впровадження колектив-
них інноваційних теоретичних напрацювань, методик та технологій 
щодо управління процесами формування дієвого педагогічного кре-
до (прогнозованих професійних компетентностей та світогляду) май-
бутнього учителя фізики, які відображені у цілісному інтелектуаль-
ному авторському продукті з теорії та методики навчання фізики.
Наукова новизна проекту: вперше здійснено впровадження в на-
вчальний процес цілісного тематичного пакету наукових, методич-
них і навчальних творів, об’єднаних однією концепцією і орієнтова-
них на забезпечення умов ефективного формування прогнозованих 
професійних компетентностей та світогляду майбутнього учителя 
фізики. Основні концептуальні лінії колективного інтелектуального 
продукту полягають в наступному: здійснення об’єктивного конт-
ролю навчально-пізнавальної діяльності; методологія використання 
бінарних (фізика + методика навчання фізики) фахових цілеорі-
єнтацій; дидактична модель управління процедурами формування 
дієвого педагогічного кредо (прогнозованих фахових компетентнос-
тей та світогляду) майбутнього учителя фізики. Сукупно (за струк-
турою та ідеологією) поданий на конкурс Комплект книг складає 
цілісний потужний механізм забезпечення результативності та ді-
євості навчання майбутнього педагога.
Наукове і практичне значення: змістові викладки навчальних тво-
рів співвідносяться з орієнтирами Національної рамки кваліфікацій 
та вимогами сучасної освітньої парадигми. Основне призначення 
проекту полягає в ілюстрації можливостей навчально-методичної 
підтримки методики навчання фізики в аспектах формування про-
фесійних компетентностей та світогляду майбутнього фахівця від-
повідно до вимог Державних стандартів середньої та вищої освіти. 
Цілісним комплектом проекту відображено і реалізовано дидак-
тичну модель цілеспрямованого управління процесом формуван-
ня фахового становлення майбутнього учителя фізики на рівнях 
змістовно-діяльнісних та діяльнісно-особистісних компетентностей.
Публікації авторів: за тематикою роботи. П.С. Атаманчук є авто-
ром понад 600 наукових праць, серед яких 6 монографій, 2 під-
ручники для вищих навчальних закладів та понад 65 навчаль-
них посібників, зокрема, 5 статей з імпакт-фактором, підготував 
2 доктори та 9 кандидатів наук; В.В. Мендерецький є автором 
понад 300 наукових праць, у тому числі 2 підручників для ви-
щих навчальних закладів, 12 навчальних посібників, 1 монографії; 
О.М. Ніколаєв є автором понад 100 наукових праць, у тому числі 
2 підручників для вищих навчальних закладів, 7 навчальних посіб-
ників; О.М. Семерня є автором понад 130 наукових праць, серед 
яких 2 монографії, 15 навчальних посібників, 1 стаття у SCOPUS.
8.  Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Від-

критий Міжнародний Університет розвитку людини 
«Україна»

Науково-методична розробка «Методологія дидактичних техноло-
гій та духовної культури»
Кандидат:
Чернілевський Дмитро Володимирович, доктор педагогіч-
них наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, гу-
манітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-
економічного інституту ВНЗ «Відкритий Міжнародний Університет 
розвитку людини «Україна».
Мета роботи – розробка, апробація та впровадження в освітній 
процес дидактичної моделі оновленої освітньої системи, спромож-
ної до підготовки компетентних, конкурентоспроможних та духо-
вно стійких фахівців гуманітарної сфери українського суспільства. 
Одну з технологічних основ вирішення цього завдання мають скла-
дати дидактичні засоби інформаційно-предметного забезпечення.
Науково-практичне значення номінації полягає в розробці ідеї, її 
реалізації та реальному створенні вищеназваного навчально-мето-
дичного комплексу; його широкомасштабній апробації та впрова-
дженні в освітній процес з метою розвитку педагогіки вищої школи, 
її модернізація згідно з вимогами сьогодення; підвищенні педа-
гогічної майстерності і впровадженні новітніх розробок в освітню 
діяльність; створенні ефективних дидактичних технологій у вищих 
професійних навчальних закладах на основі духовних цінностей.
Новизна розробки. За синергетичним принципом це позитивно 
впливає на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, за-
безпечує процес інтеграції вітчизняної освіти в європейський та 
світовий освітній простір.
9. Вінницький національний технічний університет
Навчально-методичний комплект «Теоретична електротехніка та 
метрологія»
Колектив:
Васілевський Олександр Миколайович, кандидат технічних 
наук, доцент, начальник відділу інформаційно-технічного забезпе-
чення та захисту інформації Міністерства освіти і науки України;
Ведміцький Юрій Григорович, кандидат технічних наук, до-
цент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірю-
вань Інституту електроенергетики та електромеханіки Вінницького 
національного технічного університету;
Володарський Євген Тимофійович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри автоматизації експериментальних 
досліджень факультету авіаційних та космічних систем Національ-
ного технічного університету України «КПІ»;
Грабко Володимир Віталійович, доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматиза-
ції в промисловості і на транспорті Інституту електроенергетики 
та електромеханіки, ректор Вінницького національного технічно-
го університету;
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Карпов Юхим Овдійович, доктор технічних наук, професор, профе-
сор кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Ін-
ституту електроенергетики та електромеханіки Вінницького національно-
го технічного університету;
Кацив Самоїл Шулімович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Інсти-
туту електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного 
технічного університету;
Кошева Лариса Олександрівна, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Інституту ін-
формаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету; 
Кухарчук Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, за-
відувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань 
Інституту електроенергетики та електромеханіки Вінницького національ-
ного технічного університету;
Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Інституту ав-
томатики та комп’ютерних систем управління Вінницького національно-
го технічного університету.
Мета роботи полягає у підвищенні ефективності та якості підготов-
ки фахівців з електротехніки та електромеханіки шляхом приведення 
до відповідності міжнародним освітянським стандартам знань і умінь 
в теоретичній електротехніці та метрології шляхом максимального на-
ближення лекційних, лабораторних занять і самостійної роботи студен-
тів до конкретних інженерних завдань електроенергетичних підприємств.
Наукова новизна визначається розробкою: концепції інноваційного роз-
витку університетської освіти в галузі електротехніки та електромехані-
ки, що передбачає пріоритетну практичну спрямованість в реалізації на-
скрізного підходу у навчанні; вперше в державі створено україномовні 
підручники з теоретичної електротехніки та метрології, які в європей-
ському освітянському просторі відповідають методології «Full Book» 
(повна книга); удосконалено за формою і змістом методологію прове-
дення занять, які мають дослідницький характер (традиційно на лабо-
раторних стендах і шляхом комп’ютерного моделювання з наступним 
оцінюванням адекватності моделі), що дозволило інтенсифікувати та 
підвищити якість проведення занять; розроблена концепція викладення 
навчального матеріалу, яка дозволила поєднати фундаментальну науко-
ву та практичну спрямованості навчання з можливостями розвитку са-
мостійної творчої роботи студента, що відповідає вимогам вищої шко-
ли та Болонського процесу.
Наукове і практичне значення роботи полягає у розробленні та впрова-
дженні підручників та навчальних посібників у навчальний процес ціло-
го ряду вищих навчальних закладів України, серед яких: Національний 
авіаційний університет, Національний університет «Львівська політехніка», 
Національний технічний університет України «КПІ», Вінницький національ-
ний технічний університет. В Україні за напрямами 6.050702 «Електро-
механіка» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» проводить-
ся навчання в 44 вищих навчальних закладах, що свідчить про високу 
популярність та рентабельність цих спеціальностей. Використання запро-
понованого комплекту дає можливість суттєво підвищити якість навчан-
ня за цими напрямами підготовки по всій Україні.
У зв’язку з тим, що подані в навчально-методичний комплект підруч-
ники за формою та за змістом подання матеріалу повністю відпові-
дають вимогам Додатка 1 до Наказу МОНУ №588 від 27.06.08 р., на 
конкурсній основі їх вибрано в якості базових підручників з теоретичної 
електротехніки і метрології у вищих навчальних закладах МОН України.
Результати підтверджуються циклом робіт авторів за період 1999–2013 
роки, який складається із 12 монографій, 5 підручників, 22 навчаль-
них посібників, з них 14 – з грифом МОН України; більше 150 патен-
тів та авторських свідоцтв на твір, більше 220 наукових статей у фа-
хових виданнях, з яких 130 містяться у міжнародних наукових базах 
даних (SCOPUS, IndexCopernicus, РІНЦ).
10.  Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка
Цикл навчальної літератури з базових дисциплін для студентів універ-
ситетів з напрямів підготовки «Фізика» і «Прикладна фізика» в об-
ласті новітніх технологій»
Колектив:
Висоцький Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики 
радіофізичного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка; 
Карлаш Ганна Юріївна, асистент кафедри електрофізики радіо-
фізичного факультету Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка; 
Коваленко Валерій Фадейович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри електрофізики радіофізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Находкін Микола Григорович, академік НАН України, доктор фізи-
ко-математичних наук, професор, професор кафедри нанофізики та на-
ноелектроніки радіофізичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка; 
Овечко Володимир Сергійович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри електрофізики радіофізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Прокопенко Олександр Володимирович, кандидат фізико-мате-
матичних наук, доцент, доцент кафедри нанофізики та наноелектро-
ніки радіофізичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка;
Стецюк Володимир Миколайович, асистент кафедри електрофі-
зики радіофізичного факультету Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка;
Харченко Надія Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, до-
цент, доцент кафедри електрофізики радіофізичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.
Метою розробленого циклу навчальної літератури (далі ЦНЛ) є надан-
ня студентам університетів з напрямів підготовки «Фізика» і «Приклад-
на фізика» необхідної початкової бази знань із фізичних основ нано– і 
мікроелектроніки. ЦНЛ розрахований на використання в процесі підго-
товки бакалаврів, магістрів та аспірантів на фізичних, радіофізичних і 
фізико-технічних факультетах класичних університетів.
Науково-методична новизна. Окремим завданням циклу було подолан-
ня «розриву» між набутими знаннями та практичною роботою. Досягти 
цього автори ЦНЛ намагаються запровадженням запропонованої і вті-
леної нової методики викладання матеріалу. Кожен з розділів містить 
три поєднаних між собою частини: короткі теоретичні відомості, прикла-
ди розв’язування задач, запитання і відповіді. Автори намагались від-
бором матеріалу забезпечити доповнюваність всіх трьох частин. В ці-
лому, як свідчить практика, це значно полегшує засвоєння студентами 
доволі об’ємних і складних курсів «Загальної фізики», якими є «Атом-
на фізика» і «Оптика». Перенесення центру ваги з теорії на практичні 
приклади і запитання (з відповідями) хоча б частково вирішує пробле-
му набуття студентами практичних навичок.
Практичне значення циклу навчальних праць полягає у розробці сучасних 
навчально-методичних підходів до викладення базових навчальних дис-

циплін фізико-математичного профілю за напрямами підготовки «Фізи-
ка», «Прикладна фізика» та спеціальностями «Радіофізика та електро-
ніка», «Нанофізика та наноелектроніка». Ці підходи характеризуються 
викладенням навчального матеріалу з єдиних позицій, що ґрунтуються 
на результатах сучасних наукових досліджень; широким використанням 
як типових експериментальних даних, так і результатів більш цікавих 
унікальних експериментальних досліджень; суттєвою прикладною спря-
мованістю розглянутих у підручниках та посібниках задач та питань; ви-
користанням інноваційних методик викладення навчального матеріалу та 
контролю знань студентів. Даний методичний підхід до викладення ма-
теріалу є достатньо оригінальним і дозволяє полегшити сприйняття та 
опанування студентами навчального матеріалу, що, безумовно, важливо, 
враховуючи складність відповідних навчальних дисциплін.

Номінація «Наукові досягнення в галузі освіти»
1.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Цикл наукових праць «Дослідження промислових комплексів України 
в ринкових умовах»
Колектив:
Гладкий Олександр Віталійович, доктор географічних наук, доцент, 
доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Іщук Степан Іванович, доктор географічних наук, професор, про-
фесор кафедри економічної та соціальної географії географічного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Пропонований цикл наукових праць присвячений обґрунтуванню раціо-
нальної територіальної організації промислових комплексів України в 
період структурних трансформацій економіки та розвитку ринкових 
відносин. У пропонованих роботах автори намагаються відповісти на 
поставлені вище запитання з точки зору суспільної географії шляхом 
наукового обґрунтування економічної ефективності формування і роз-
витку промислових комплексів у нових соціально-економічних умовах.
Метою роботи є пошук оптимальних стратегій зростання прибутковос-
ті та регіональної економічної ефективності функціонування промисло-
вих комплексів України в ринкових умовах та професійно-освітня під-
готовка фахівців – економістів та економіко-географів, спрямована на 
забезпечення промисловців та підприємців кваліфікованими кадрами. 
Наукова новизна циклу праць учених полягає в тому, що вперше 
в Україні розроблено комплексну методику оцінювання регіональ-
ної економічної ефективності промислового виробництва, яку ре-
алізовано на практиці і впроваджено в навчальний процес у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевченка, що 
знайшло своє відображення в наукових монографіях та навчаль-
них виданнях авторів і апробовано ними у патенті на корисну мо-
дель та в десяти науково-дослідних темах.
Практичне значення циклу наукових праць полягає у розробці сучасних 
науково-теоретичних та прикладних аспектів змісту вищої географічної 
освіти, спрямуванні її у ринкове русло, активну інтеграцію вітчизняних 
розробок у європейський та світовий освітній простір на основі ви-
користання передових наукових розробок українських та європейських 
учених. Висока педагогічна майстерність авторів дозволила їм здій-
снити впровадження новітніх розробок з механізмів формування при-
бутковості та регіональної економічної ефективності промислового ви-
робництва в освітню діяльність, створити ефективні методики навчання 
і викладання у вищих навчальних закладах, розробити та впровади-
ти сучасні ринкові моделі розвитку господарського комплексу та про-
мислового виробництва, зокрема, у навчальний процес вищої школи.
Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібни-
ків, захищених дисертацій: цикл праць включає в себе 6 монографій 
(одна авторська), 3 підручники та 3 навчальні посібники з грифом 
МОН, а також 77 наукових статей (в тому числі 41 у фахових рефе-
рованих виданнях та 1 в журналі, що зареєстрований в базі даних 
SCOPUS) і 1 патент на корисну модель. За результатами проведених 
досліджень авторами було захищено дві кандидатські і дві доктор-
ські дисертації. У пропонованому циклі праць подано не випадковий 
набір публікацій, а складні, логічні, системні дослідження промисло-
вих комплексів, що знайшли відображення в монографіях, навчаль-
них посібниках і підручниках, патентах.
2.  Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський 

гуманітарний університет» (м. Ялта)
Цикл робіт «Методологія професійної підготовки практичного пси-
холога»
Колектив:
Глузман Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, ректор Республіканського ви-
щого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. 
Ялта);
Усатенко Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри психології Республіканського вищого навчального за-
кладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), старший на-
уковий співробітник Науково-дослідного центру глибинної психології 
НАПН України та Республіканського вищого навчального закладу 
«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта);
Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри психології Республі-
канського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний уні-
верситет» (м. Ялта), директор Науково-дослідного центру глибинної 
психології НАПН України та Республіканського вищого навчального 
закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Метою циклу робіт «Методологія професійної підготовки практичного 
психолога», що містить 205 наукових і навчально-методичних праць, 
є обґрунтування методологічних засад введення у вузівський процес 
фахової підготовки практичного психолога глибинної корекції за мето-
дом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). 
Цикл науково-практичних праць представляє колективно-авторський 
новітній підхід до розробки психодинамічної теорії, відповідної ме-
тодології та діагностико-корекційної практики оптимізації особистіс-
них рис майбутнього фахівця-психолога. Вирішено важливу про-
блему підготовки практичних психологів, що потребує введення у 
фахову підготовку практичного психолога курсів глибинного пізнан-
ня психіки за методом АСПП. 
Заявлена проблема розкрита у різних ракурсах, а саме: методоло-
гічний (обґрунтовано єдність професійної майстерності психолога з 
його особистісною відкоригованістю); теоретичний (введено принцип 
«із іншого»); феноменологічний (пояснено слідування за законо-
мірностями психічного); функційно-психологічний (розкрито закони 
внутрішньої динаміки психіки); експериментально-практичний (апро-
бовано метод глибинної корекції у рамках галузевого стандарту зі 
спеціальності «Практична психологія» в Україні, розробленого гру-
пою вчених під керівництвом Т.С. Яценко). 
Розроблені посібники, монографії та методичні рекомендації за зміс-
том і викладеним матеріалом не мають аналогів в Україні та краї-
нах СНД, по-новому розв’язують проблему підготовки фахівця в га-
лузі практичної психології завдяки включенню в навчальний процес 
глибинного вивчення феномена психічного, що відкриває перспекти-

ви партнерства в системі «людина – людина». Запропонована но-
ваторська концепція кардинально змінює сутнісно-змістові характе-
ристики практики фахової підготовки психологів, ставлячи акцент на 
обов’язковості проходження курсу особистісної корекції з метою гар-
монізації внутрішнього світу та досягнення особистісної «чистоти» в 
професійній взаємодії фахівця-психолога з людиною, що потребує 
психологічної допомоги. Авторський доробок знайшов визнання і за-
стосування в Україні, Росії, Латвії, грузії, Вірменії, Польщі. Апроба-
ція досліджень здійснюється Науково-дослідним центром глибинної 
психології НАПН України на базі Республіканського вищого навчаль-
ного закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), Уч-
бово-науковою лабораторією глибинної корекції при Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
Кількість основних публікацій, що висвітлюють представлену науково-
практичну роботу, складає 205 наукових публікацій, серед них – га-
лузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю «Практична психоло-
гія», 30 навчальних посібників (з них 8 з грифом МОН України), 5 
монографій; 169 наукових статей, опублікованих у фахових міжнарод-
них журналах і періодичній пресі. За цією тематикою захищено 2 док-
торські і 34 кандидатські дисер  тації, з них 6 – впродовж 2013 року.
3.  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універ-

ситет імені Григорія Сковороди
Цикл наукових праць «Наукові та освітні засади цивілізаційного піз-
нання України»
Колектив:
Алексієвець Леся Миколаївна, доктор історичних наук, профе-
сор, професор кафедри нової і новітньої історії та методики викла-
дання історії Тернопільського національного педагогічного університе-
ту імені Володимира гнатюка;
Горєлов Микола Євгенович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту по-
літичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;
Калакура Ярослав Степанович, доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Коцур Віктор Петрович, академік НАПН України, доктор історич-
них наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені григорія Сковороди»;
Михальченко Микола Іванович, член-кореспондент НАН України, 
доктор філософських наук, професор, завідувач відділу теорії та іс-
торії політичної науки Інституту політичних і етнонаціо нальних дослі-
джень ім. І.Ф. Кураса НАН України;
Моця Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, док-
тор історичних наук, професор, завідувач відділу давньоруської та 
середньовічної археології Інституту археології НАН України;
Рафальський Олег Олексійович, член-кореспондент НАПН України, 
доктор історичних наук, професор, керівник наукової установи «Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України»;
Удод Олександр Андрійович, член-кореспондент НАН України, док-
тор історичних наук, професор, директор Інституту інноваційних тех-
нологій і змісту освіти МОН України;
Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор, про-
фесор кафедри філософських і соціальних наук Чернівецького торго-
вельно-економічного інституту Київського націо нального торговельно-
економічного університету.
Метою циклу наукових праць є опрацювання сучасної парадигми нау-
кового пізнання України як цивілізаційного феномена в контексті сві-
тового історичного процесу, з’ясування сутності цивілізаційного підхо-
ду, його теорії і методології. 
По-новому і системно викладено сутність та особливості цивілізацій-
ного осягнення історії України й підвищення його ролі у формуван-
ні історичної свідомості, конкретизовано теоретичні та методологічні 
підходи до з’ясування української локальної цивілізації і визначення 
її місця в міжцивілізаційному просторі. Запропоновано застосування 
цивілізаційної теорії до періодизації та розкриття знакових процесів 
і явищ української історії: етногенезу українського народу; історичних 
форм його державності; формування української нації; модернізацій-
них процесів та етнокультурного розвитку України в контексті світово-
го соціо культурного простору та його глобалізації. Доведено переваги 
цивілізаційного підходу в науковому осмисленні історії України, ме-
тодиці її вивчення в системі середньої та вищої освіти, у формуван-
ні в студентської молоді історичної культури й національної пам’яті, 
наукового світогляду й високих моральних якостей.
Окреслено низку рекомендацій щодо перспектив застосування методо-
логії цивілізаційного пізнання у створенні наукової та навчальної історії 
України і світу, в осучасненні парадигми навчально-методичних комп-
лексів системи освіти з урахуванням досвіду інтеграційних та трансфор-
маційних процесів, нового розуміння цивілізаційного вибору України.
Комплекс включає 10 базових наукових і науково-методичних дослі-
джень, зокрема 8 монографій і 2 навчальних посібники. Крім того, 
за тематикою циклу автори опублікували більше 60 інших наукових 
праць, 5 підручників, 18 навчальних посібників. Під керівництвом ав-
торів захищено 4 докторських і 11 кандидатських дисертацій із за-
значеної проблематики.
4.  Дніпропетровський національний університет імені Оле-

ся Гончара
«Психологічні механізми реалізації гуманізуючої функції освіти й імп-
ліцитне оцінювання її якості»
Колектив: 
Аршава Ірина Федорівна, доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровсько-
го національного університету імені Олеся гончара;
Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіч-
ної та вікової психології Дніпропетровського національного універси-
тету імені Олеся гончара.
Метою представлених у даній роботі наукових досліджень є розкриття 
психологічних механізмів гуманізуючого впливу освіти на особистість 
як на рівні когнітивного компонента свідомості суб’єктів навчальної 
діяльності, так і на рівні їх поведінкових проявів, що відбивають 
навики раціонального мислення, рівень сформованості когнітивних 
структур особистості, ознаки емоційної стійкості та емоційної ро-
зумності людини як особистісні виміри якості освіти.
Наукова новизна роботи визначається тим, що авторами: вперше тео-
ретично обґрунтовано й емпірично підтверджено гуманізуючу функцію 
застосування в освіті розробленого у межах роботи методологічно-
го підходу до упорядкування концептуальних знань із застосуванням 
тезаурусного методу їх системного описання, інтегрованого навко-
ло узагальнюючого філософського і психологічного поняття «кар-
тина світу»; вперше доведено стресозахисну і гуманізуючу функцію 
розробленого авторами підходу до формування когнітивних струк-
тур особистості, у тому числі із застосуванням новітніх інформацій-
них технологій; вперше теоретично обґрунтовано, емпірично переві-
рено і доведено доцільність введення нового особистісного виміру 
якості освіти, пов’язаного з оцінкою опосередкованих форм прояву 

емоційної стійкості і емоційної розумності людини як «наслідкових 
результатів» якісної освіти; розроблено нові підходи до моніторингу 
якості освіти за допомогою імпліцитних методів діагностики: емоцій-
ної стійкості і суб’єктивного благополуччя як студентів, так і педаго-
гів як передумови збереження їх психічного здоров’я. 
Практична цінність досліджень забезпечена: розробкою авторами під-
ходу до упорядкування концептуальних знань студентів, зокрема із 
застосуванням новітніх інформаційних технологій, застосування яко-
го у навчанні гармонізує емоційний стан студентів і попереджує ви-
никнення емоційного вигорання у педагогів (цей підхід впроваджено 
у методично-просвітницьку діяльність НМЦ Дистанційного навчання 
НАПН України при ДНУ ім. О. гончара); створенням інноваційного 
методу діагностики емоційної стійкості людини як особистісного ви-
міру якості освіти, захищеного патентом України на винахід; розроб-
кою і впровадженням у навчальний процес курсу «Теорія емоційного 
інтелекту»; виданням підручників і методичних посібників для роз-
робників дистанційних навчальних курсів. 
Кількість опублікованих за тематикою роботи: монографій – 10, 
підручників і навчальних посібників – 3, захищених дисертацій – 
12, наукових статей і тез доповідей на міжнародних та Європей-
ських психологічних конгресах та конференціях – 107, зокрема 5 
статей, виданих у міжнародних журналах, що містяться в наукоме-
тричних базах даних.
5.  Національна академія державного управління при Пре-

зидентові України
Цикл робіт «Теоретико-методологічне обґрунтування та практичне за-
провадження системи підготовки фахівців в освітній і науковій га-
лузях «Державне управління»
Колектив:
Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, про-
фесор, Заслужений працівник народної освіти України, директор Ін-
ституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри 
парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії 
державного управління при Президентові України; 
Загорський Володимир Степанович, доктор економічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч нау-
ки і техніки України, директор Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України;
Князєв Володимир Миколайович, доктор філософських наук, 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри філософії і методології державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України;
Ковбасюк Юрій Васильович, доктор наук з державного управ-
ління, професор, Заслужений економіст України, президент Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України;
Луговий Володимир Іларіонович, академік Національної акаде-
мії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти України, перший віце-президент Націо-
нальної академії педагогічних наук України;
Панчук Май Іванович, доктор історичних наук, професор, Заслу-
жений діяч науки і техніки України, завідувач відділу національних 
меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 
Кураса НАН України; 
Поважний Олександр Станіславович, доктор економічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Доне-
цького державного університету управління;
Розпутенко Іван Васильович, доктор наук з державного управ-
ління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач кафедри економічної політики Національної академії державно-
го управління при Президентові України;
Якубовський Олексій Петрович, кандидат історичних наук, про-
фесор, Заслужений працівник народної освіти України, завідувач ка-
федри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіо-
нального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України.
Метою циклу робіт, який включає 244 наукові та навчально-мето-
дичні праці, що відкривають нові напрями розвит ку вищої освіти 
і досліджень відповідно в освітній і науковій галузях державно-
го управління, системно поєднаних з його практикою, визначено 
забезпечення ефективного функціонування і розвитку інституту та 
виду соціально-економічної діяльності «Державне управління» че-
рез запровадження системи підготовки фахівців у цих галузях на 
теоретико-методологічній основі циклу робіт. 
Державна і суспільна значущість проблеми випливає з визначаль-
ної ролі інституту державного управління як фактора державотво-
рення і суспільного прогресу в кожній країні світу. 
Масштабність проблеми визначається кількістю працюючих у сфе-
рі державного управління та місцевого самоврядування, яка скла-
дає понад 375 тис. державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування, які є потенційним контингентом для навчання 
в освітній галузі «Державне управління», а також імперативами на-
укового забезпечення державного управління як виду соціально-еко-
номічної діяльності в умовах суспільних трансформацій і державно-
управлінських реформ. 
Результатами запровадження системи підготовки фахівців в освітній 
і науковій галузях «Державне управління», до якої входять разом з 
Національною академією мережа з 42 провідних ВНЗ України і мере-
жа з 12 спеціалізованих учених рад, стало забезпечення підготовки 
державно-управлінських кадрів за розробленими в Націо нальній ака-
демії 12 освітньо-професійними магістерськими програмами, практи-
ко-орієнтованих на певні сегменти суспільної діяльності, організація 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
за 5 науковими спеціальностями, які за своїм змістом разом окрес-
люють проблемний простір науки і практики державного управління 
з метою забезпечення його наукового супроводу. 
За звітними даними за період з 1996 по 2013 рр. в освітній галузі 
«Державне управління», для сфери державного управління та місце-
вого самоврядування підготовлено понад 34 тис. магістрів, а в нау-
ковій галузі на здобуття наукових ступенів з державного управління 
захищено 1532 дисертації (263 докторських та 1269 кандидатських), 
в яких розроблені актуальні проблеми системи державного управ-
ління та місцевого самоврядування. 
Створена на теоретико-методологічній основі циклу робіт система 
підготовки фахівців в освітній і науковій галузях «Державне управ-
ління» набула міжнародного визнання, інтегрована в європейський 
та світовий науково-освітній простір, про що свідчить акредитація 
освітньо-професійної програми з державного управління Європей-
ською акредитаційною асоціацією з державного управління (EAPAА) 
і членство Національної академії в 6 авторитетних міжнародних ор-
ганізаціях, підтримка партнерських зв’язків з 254 зарубіжними і між-
народними інституціями у 48 країнах світу, які реалізують себе в 
освітній галузі «Державне управління».

Комітет з Державної премії України в галузі освіти 

ОфіціЙнО
цілком
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ННЦ «Інститут біології» 
(м. Київ, просп. Академіка 

Глушкова, 2, к. 226, тел.: 521-27-68)
Завідувач відділу ...............................................................................3
Завідувач діагностичної лабораторії .............................1
Завідувач НДЛ ......................................................................................3
Провідний науковий співробітник ....................................2
Старший науковий співробітник ..................................... 16
Науковий співробітник ............................................................... 12
Молодший науковий співробітник ...................................6

Інститут високих технологій  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 4-г, к. 216, тел.: 521-33-43)
Завідувач НДЛ ......................................................................................1
Завідувач ННЛ ......................................................................................1
Завідувач сектору ..............................................................................3
Старший науковий співробітник .........................................2
Науковий співробітник ...................................................................2
Молодший науковий співробітник ...................................1

Інститут журналістики  
(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,  

к. 210, тел.: 481-44-45)
Молодший науковий співробітник ...................................1

Інститут міжнародних відносин  
(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,  

к. 256, тел.: 481-45-45)
Старший науковий співробітник .........................................1

Географічний факультет  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 2-а, к. 516, тел.: 521-33-84)
Завідувач НДЛ ......................................................................................1
Завідувач НДС ......................................................................................2
Старший науковий співробітник .........................................1
Молодший науковий співробітник ...................................6

Геологічний факультет (м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 90, к. 342, тел.: 521-33-38)
Завідувач НДЛ ......................................................................................1
Завідувач НДС ......................................................................................1
Старший науковий співробітник .........................................5
Науковий співробітник ...................................................................1
Молодший науковий співробітник ...................................2

Історичний факультет 
(м. Київ, вул. Володимирська, 60,  

к. 349-а, тел.: 234-09-71)
Старший науковий співробітник .........................................1

Факультет кібернетики  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 4-д, к. 236, тел.: 259-00-49)
Завідувач НДЛ ......................................................................................1
Провідний науковий співробітник ....................................1
Старший науковий співробітник .........................................4
Науковий співробітник ...................................................................1
Молодший науковий співробітник ...................................4

Механіко-математичний факультет  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 4-е, к. 31, тел.: 259-01-35)
Завідувач НДЛ ......................................................................................2
Провідний науковий співробітник ....................................2
Старший науковий співробітник .........................................5
Науковий співробітник ...................................................................1

Факультет психології  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 2-а, к. 213, тел.: 521-35-38) 
Науковий співробітник ...................................................................1

Факультет радіофізики, електроніки  
та комп’ютерних систем  

(м. Київ, просп. Академіка  
Глушкова, 4-г, к. 300, тел.: 521-35-27)
Завідувач НДЛ ......................................................................................1
Старший науковий співробітник .........................................2
Науковий співробітник ...................................................................2
Молодший науковий співробітник ...................................3

Факультет соціології (м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 4-д, 

к. 510/б, тел.: 521-33-40)
Старший науковий співробітник .........................................1

Фізичний факультет  
(м. Київ, просп. Академіка  

Глушкова, 4, к. 249, тел.: 526-14-78)
Завідувач НДЛ ......................................................................................2
Провідний науковий співробітник ....................................1

Старший науковий співробітник .........................................9
Науковий співробітник ...................................................................3
Молодший науковий співробітник ............................... 11

Філософський факультет  
(м. Київ, вул. Володимирська, 60,  

к. 320/а, тел.: 239-32-81) 
Провідний науковий співробітник ....................................1
Науковий співробітник ...................................................................1
Молодший науковий співробітник ...................................1

Хімічний факультет  
(м. Київ, вул. Володимирська, 62-а,  

к. 421, тел.: 239-32-04) 
Завідувач НДЛ ......................................................................................2
Провідний науковий співробітник ....................................3
Старший науковий співробітник ..................................... 17

Науковий співробітник ............................................................... 11
Молодший науковий співробітник ............................... 15

Юридичний факультет (м. Київ, вул. Во-
ло димирська, 60, к. 255, тел.: 234-81-59)
Науковий співробітник ...................................................................1

Астрономічна обсерваторія (м. Київ,  
вул. Обсерваторна, 3, к. 2, тел.: 286-25-20)
Провідний науковий співробітник ....................................2
Старший науковий співробітник .........................................1
Науковий співробітник ...................................................................2
Молодший науковий співробітник ...................................1

Міжфакультетська тема (м. Київ,  
вул. Толстого, 14-а, к. 10, тел.: 239-34-36) 
Старший науковий співробітник .........................................1

киЇВСький нацІональний УнІВерСиТеТ ІМенІ ТараСа ШеВченка оГолоШУє конкУрС на ЗаМІщення ПоСаД наУкоВих ПрацІВникІВ:

Ре
кл

ам
а

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді публікацій, патентів:
– на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор наук або кандидат наук (доцент, 
старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;
 – на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;
– на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науко-
вий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;
– на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не 
менше 10 років; 
– на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;
– на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук.
Додаткові вимоги до усіх категорій наукових співробітників: 1) володіння англійською мовою на рів-
ні, достатньому для проведення наукових досліджень; 2) володіння сучасними інформаційно-кому-
нікаційними технологіями.
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: заява; особовий листок з обліку ка-
дрів; засвідчена копія диплома про вищу освіту; засвідчена копія диплома про науковий ступінь;  
засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання; список опублікованих наукових праць і ви-
находів (не менше 10 наукових публікацій за останні 5 років).
Оригінали документів (паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про науковий ступінь, атестат про 
присвоєння вченого звання) подаються на відповідні факультети/ інститути особисто.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі –  
протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних 
робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР.
Житлом університет не забезпечує. 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Будівельний факультет
Професора кафедр:
Опору матеріалів ..........................................(1 ставка)
Організації і управління  
будівництвом ...................................................(1 ставка)
Доцента кафедр:
Технології будівельного  
виробництва .....................................................(1 ставка)
Міського будівництва .................................(1 ставка)
Економічної теорії ................................. (1,25 ставки)
Основ і фундаментів .......................... (2 ставки)
Менеджмент в будівництві................. (1 ставка)
Асистента кафедри:
Міського будівництва ................................ (3 ставки)
Основ і фундаментів .......................... (1 ставка)

Архітектурний факультет
Завідувача кафедри:
Філософії ......................................................(0,5 ставки)
Доцента кафедр:
Інформаційних технологій  
в архітектурі ................................................(0,5 ставки)
Архітектурних конструкцій ........................(1 ставка)
Рисунку і живопису ................................(0,5 ставки)
Асистента кафедри:
Нарисної геометрії  
та інженерної графіки ................... (0,25 ставки)
Архітектурного проектування  
цивільних будівель і споруд ........... (0,5 ставки)
Інформаційних технологій  
в архітектурі ...................................... (0,5 ставки)

Факультет автоматизації 
інформаційних технологій (ФАІТ)

Професора кафедр:
Машин і обладнання  
технологічних процесів ..............................(1 ставка)
Управління проектами ......................... (1 ставка)
Доцента кафедр:
Основ професійного навчання ..............(1 ставка)

Управління проектами ......................... (1 ставка)
Інформаційних технологій  
проектування  
та прикладної математики ................. (1 ставка)
Основи професійного навчання ......... (1 ставка)
Будівельних машин ............................. (1 ставка)
Асистента кафедр:
Інформаційних технологій ........................(1 ставка)
Управління проектами ......................... (1 ставка)
Автоматизації технологічних процесів .. (1 ставка)

Санітарно-технічний факультет (СТФ)
Професора кафедр:
Водопостачання  
та водовідведення ...................................(0,5 ставки)
Охорони праці  
та навколишнього середовища ..... (0,25 ставки)

Доцента кафедр:
Охорони праці  
та навколишнього середовища .......... (2 ставки)
Політичних наук ................................... (3 ставки)
Водопостачання  
та водовідведення .......................................(1 ставка)
Теплотехніки ......................................... (1 ставка)
Старшого викладача кафедр:
Охорони праці та навколишнього  
середовища – секція дисциплін  
цивільного захисту .............................. (1 ставка)
Охорони праці та навколишнього  
середовища .......................................... (1 ставка)
Викладача кафедри:
Охорони праці та навколишнього  
середовища – секція дисциплін  
цивільного захисту .............................. (1 ставка)

Асистента кафедр:
Охорони праці та навколишнього  
середовища ....................................... (1,5 ставки)
Політичних наук ................................ (0,5 ставки)

Будівельно-технологічний факультет 
Професора кафедри:
Товарознавства та комерційної  
діяльності в будівництві ..................... (2 ставки)
Доцента кафедр:
Товарознавства та комерційної  
діяльності в будівництві ..................... (2 ставки) 
Технологій будівельних конструкцій  
і виробів ...........................................................(1 ставка)
Асистента кафедр:
Будівельних матеріалів ....................... (1 ставка)
Товарознавства та комерційної  
діяльності в будівництві .................... (1,25 ставки) 
Технологій будівельних  
конструкцій і виробів .......................... (0,25 ставки) 

Факультет геоінформаційних систем 
і управління територіями (ГІСУТ)

Професора кафедр:
Інженерної геодезії .............................. (1 ставка) 
геоінформатики і фотограмметрії .......(1 ставка) 
Доцента кафедр:
геоінформатики і фотограмметрії .......(1 ставка) 
Інженерної геодезії .............................. (1 ставка) 
Старшого викладача кафедри:
Фізичного виховання і спорту .......... (6 ставок)
Інженерної геодезії .............................. (1 ставка)
Викладача кафедр:
Фізичного виховання і спорту ............. (2 ставки) 
Іноземних мов ................................ (3,25 ставки) 
Асистента кафедр:
Вищої математики ............................... (2 ставки) 
Інженерної геодезії .............................. (1 ставка) 
геоінформатики і фотограмметрії ..... (1 ставка) 
Землеустрою і кадастру ..................... (1 ставка) 

киЇВСький нацІональний УнІВерСиТеТ БУДІВницТВа І архІТекТУри оГолоШУє конкУрС на ЗаМІщення ПоСаД:
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ОфіціЙнО
цілком

У конкурсі беруть участь кандидати з науковими ступенями кандидата наук, доктора наук, вче-
ними званнями доцента, професора зі стажем науково-педагогічної роботи у ВНЗ III – IV рів-
ня акредитації та досвідом викладання дисциплін за профілем кафедри.

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів універси-
тету такі документи:
–  заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі, узгоджену із завідувачем кафедрою 

та деканом факультету;
–  звіт за попередній термін роботи;
–  матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
–  список наукових праць, виданих за попередній термін роботи;
–  список методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
–  рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
–  довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.
Особи, які обираються вперше, додатково надають:
–  особистий листок з обліку кадрів;
–  автобіографію;
–  оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
–  характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
–  повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
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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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ПОВІДОМТЕ КОЛЕГ!
ВІДТЕПЕР ЖУРНАЛ

З МАЙЖЕ 40-РІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ 

ВИХОДИТЬ ПІД НАЗВОЮ:
«ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА
в школах України»

ЩОМІСЯЧНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

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

и литература в средних учебных заведениях Украины», 

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

до 2011 – «Всесвітня література в середніх навчаль-

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

9808Р від 25.06.2013 р.
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підприємство видавництво 
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Схвалено вченою радою Інституту іноземної

філології Національного педагогічного університету
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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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Періодичність виходу на рік 1 міс.
3 міс.

6 міс.
12 міс.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

40123
ГАЗЕТА «ОСВIТА УКРАЇНИ»

4 pази на мiс.
51,85

155,55
311,10

622,20

30670
ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА

12

5,84
17,52

35,04
70,08

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

36

47,02
141,06

282,12
564,24

68836
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

12

151,72
455,16

910,32
1820,64

68828
БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

23823
ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

68829
ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,35
91,05

182,10
364,20

68830
ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68831
ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6
2 міс.45,85 4 міс.91,70

137,55
275,10

68833
ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68834
МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68835
ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

61,60
123,20

246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ 

ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

48764
ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНА ОСВIТА

4

—

61,60
123,20

246,40

40428
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68837
ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68838
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,85
92,55

185,1
370,2

68839
ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68840
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

Індекс

НАЗВА КОМПЛЕКТУ

Вартістьна I півріччя,грн

89381 ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА: всі видання

4848,02

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

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

«Освіта України»

2150,91

98964

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

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

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

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

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

2906,42

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

Всеукраїнська нарада для
завідувачів кабінетів (методистів) 

світової літератури інститутів

післядипломної освіти
«Світова література в дискурсі

XXI століття: літературознавчий та

методичний аспекти»Виховання творчої особистості

школяра
Сценарії позакласних заходів

Грудень, 2013

ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

УЧИТЕЛІ Й УЧНІ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ХВОЩІ – НЕЗВИЧАЙНІ
РОСЛИНИ

МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ

БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У НОМЕРІ:

ДЕТАЛЬНІШЕ НА PEDPRESA.COM.UA

У НОМ
ЕРІ:

ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників
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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, 
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

Продовжуємо нашу конкурсну рубрику. Цього разу в полі зору – спілкуван-
ня вчителів з батьками й учнями через записи у зошитах і щоденниках

«сміХота»

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 
у 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!
про прийом до аспірантури на 2014 рік зі спеціальності 

08.00.06 –  Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища з 
відривом та без відриву від виробництва.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Осві-
та» повідомляє, що в підручнику «Українська література. 5 клас» для 
загальноосвітніх навчальних закладів, автор – Коваленко Л.Т. (Київ, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Освіта», 
2013, 288 с., іл.), ISBN 978-617-656-201-6, на сторінці 193 у складі ілю-
страції «Безмежне джерело краси» використаний фрагмент (частина) 
фотографічного твору під назвою «Україночка», автором якого є Фі-
щук Євген Миколайович. Джерело запозичення фотографічного тво-
ру під назвою «Україночка» – мережа інтернет. 

ДержаВна еколоГІчна акаДеМІя ПІСляДиПлоМноЇ 
оСВІТи Та УПраВлІння МІнІСТерСТВа еколоГІЇ 

Та ПрироДних реСУрСІВ УкраЇни оГолоШУє конкУрС

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Прийом документів для вступу 
до аспірантури здійснюється з 10 квітня

по 10 липня 2014 року. 
В аспірантуру приймаються громадяни України, які ма-
ють вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. 
У вересні* 2014 р. вступники складають іспити зі 
спеціальності, філософії та іноземної мови в обся-
зі діючих програм для вищих навчальних закладів. 
Перелік документів, що надаються для вступу в ас-
пірантуру: заява; особовий листок з обліку кадрів, 
завірений за місцем роботи або навчання; список 
опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, 
які не мають опублікованих наукових праць і ви-
находів, подають наукові доповіді (реферати) з об-
раної ними наукової тематики, затверджені науко-
вими керівниками; копію диплома про закінчення 
вищого навчального закладу із зазначенням одер-
жаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію 
додатка до диплома; біографію; медичну довідку 
про стан здоров’я за формою N 286-у; 2 фото-
картки розміром 3 х 4 см.

Складені кандидатські іспити (за наявності відпо-
відних посвідчень) зараховуються як вступні до ас-
пірантури.
Зарахування в аспірантуру – з жовтня 2014 року*.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від вироб-
ництва – три роки, без відриву від виробництва – 
чотири роки. Навчання здійснюється за державним 
замовленням та за рахунок коштів юридичних та фі-
зичних осіб.
При зарахуванні в аспірантуру з відривом від 
виробництва подаються: трудова книжка, довід-
ка про розмір середньомісячної заробітної пла-
ти з останнього основного місця роботи, іденти-
фікаційний код.

Документи подавати на адресу: 03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 
35, корпус 2, кім. 318, тел.: 206-31-31. 

*Терміни складання іспитів та зарахування 
до аспірантури будуть уточнені та оприлюднені 

на сайті Академії www.dea.gov.ua


