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ПРЯМА МОВА

КОЛО ЯК «БУБЛИК» ІЗ… УДАВА ТАКЕ ЧАРІВНЕ ПАВУТИННЯ…В УКРАЇНІ ПРОЙШЛИ ПЕРШІ «BRAIN GAMES»
Ігрові завдання, запитання із прихованими 
відповідями, використання екранних «маркера», 
«гумки» і «лупи» – це лише крапля з переваг 
мультимедійної шкільної дошки. Завдяки їй 
викладачі зможуть швидше донести інформацію 
до представників «цифрового покоління» та говорити 
з ними однією мовою

Інтернет – це один із найважливіших 
винаходів, що вплинули на розвиток нашої 
цивілізації. Коли почалася його історія, кому 
спала на думку ідея всесвітнього павутиння? 
А головне – хто подарував нам це досягнення 
технології, що об’єднало весь світ, – стор.

«Ігри розуму» – це і про те, як влаштований 
наш мозок та органи чуття, і про те, 
на що спроможна людина. Команда біологів 
з Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка довела: наука починається не в кабінетах 
і лабораторіях, а у шкільних класах 12
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І ЧУЖОМУ НАУЧАйТЕСЬ

Голова Державної інспекції 
навчальних закладів України

юрій ДУДНиК:
Запрошую читачів «Освіти 
України» – представників 
навчальних закладів, 
методичних об’єднань, 
освітянських громадських 
організацій – до співпраці. 
Очікуємо пропозиції 
щодо вдосконалення 
як системи державного 
нагляду, так і забезпечення 
реалізації прав кожного 
громадянина на отримання 
якісних освітніх послуг

Освітні новації поширюються миттєво. Країни із сильною 
економікою мають хорошу освіту і сміливо експериментують. 
В Америці реформують публічні школи, в Європі оновлюється 
середня освіта, «азійські тигри» вкладають мільярди 
в розвиток шкіл та університетів. Досвід яких систем галузі 
може бути корисним для України?

Голова Державної інспекції 
навчальних закладів України

Стор.
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2 «Освіта України»Головне
за тиждень

Від початку роботи «гарячої лінії» МОН нею ско
ристалися приблизно 1500 кримчан. Із них май

же півтисячі – студенти з АР Крим і Севастополя 
щодо переведення на навчання до «материкової» 
України. Більш як 100 студентів уже навчаються 
у ВНЗ материкової частини України. Найпотужні

ше «кримська хвиля» накрила столицю. Так, 76 студентів переведено до Київ
ського національного університету імені Тараса Шевченка, ще семеро продов
жать навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Ще більше 
100 заяв – у процесі розгляду МОН. Як повідомляє пресслужба КНУ, най
більше студентів перевелося з Таврійського національного університету іме
ні В.І. Вернадського – 44 і Кримського гуманітарного університету – 15. Як 
ми уже повідомляли в попередніх номерах, багато кримських студентів вияви
ли бажання продовжувати навчання у вишах Західної України, насамперед у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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

Ласкаво просимо!

КРИМСЬКА ХВИЛЯ
8 квітня відбулася непересічна подія – 

український парламент у першому 
читанні ухвалив нову редакцію Зако
ну України «Про вищу освіту» (реєстр. 
№11872), або, як його ще називають, 
«законопроект групи Згуровського». 

Принципові зміни такі: встановлю
ються ступені вищої освіти: молодший 
спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор фі
лософії, доктор наук. Відповідно – лік
відуються ступені спеціаліста і канди
дата наук. 

Законом передбачається створення 
Національного агентства забезпечення 
якості освіти – незалежного органу, се
ред повноважень якого – проведення 
ліцензійної експертизи, а також акре
дитація спеціальностей, за якими здій
снюється підготовка у вишах. Немає у 
законі звичних рівнів акредитації вищих 
навчальних закладів. 

Законодавчо закріплюється і зовнішнє 
незалежне оцінювання – головний кри
терій вступу до ВНЗ. Конкурсний бал 
визначатимуть сертифікати ЗНО та се
редній бал атестата – у співвідношен
ні не менше 20% на кожен сертифікат 
і не більше 10% для бала в атестаті. Для 
окремих спеціальностей, де є потреба 
у випробовуванні творчих та фізичних 
здібностей, відведено не більше 50% для 
спеціальних конкурсів.

Новації очікують і на систему управ
ління ВНЗ, зокрема розмежовано повно
важення ректора і вченої ради. За новою 
редакцією, особа не може обіймати по
саду керівника відповідного вищого на
вчального закладу більш як два строки.

ВНЗ, відповідно до нового закону, ма
ють право визнавати здобуті в закордон
них університетах ступені бакалавра, ма
гістра, доктора філософії, доктора наук 
та вчені звання доцента, професора під 
час зарахування на навчання чи прийо
му на роботу. 

Друге читання законопроекту в парла
менті – орієнтовно за два тижні. 

Докладний аналіз нового закону і 
думки фахівців – у наступному номері 
«Освіти України».

Топ-новина

ВИЩА ОСВІТА ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Словаччина стала першою країною Європейського Со
юзу, що визнаватиме українські дипломи й атестати. 

Відповідну угоду було підписано у Братиславі під час 
круглого столу «Україна – Словаччина. Вікно до нау
кової Європи». З нашої сторони документ підписав мі
ністр освіти і науки Сергій Квіт. 

Угода поширюється на документи державного зразка про освіту і науковий сту
пінь, а також на інші документи. Наприклад, складені іспити, заліки та практи
ку, що видаються відповідно до вимог чинного законодавства кожної із держав.

Так, документи про базову середню освіту надають право учням продовжува
ти навчання для отримання повної загальної середньої освіти в Україні та загаль
ної середньої освіти у Словаччині. Власники атестатів про повну загальну серед
ню освіту зможуть продовжити навчання, зокрема у ВНЗ двох держав. Угодою 
унормовано й визнання баклаврських і магістерських дипломів. Після дотримання 
внутрішньодержавних процедур документ остаточно набере чинності.

Директор єдиної в Сімферополі української школигім
назії Наталія Руденко 10 квітня змушена була звіль

нитися з посади під тиском осіб із «самооборони Аксьо
нова» та через погрози від місцевого чиновництва. 

Наталія Іванівна очолювала школу з дня її відкриття у 
1997 році, під її керівництвом навчальний заклад став од
ним із кращих в АР Крим. Міністерство освіти і науки 
України висловило своє глибоке обурення цим фактом і 
розцінило примус до звільнення Наталії Руденко як акт репресії окупаційної та 
самопроголошеної влади АРК, вияв переслідування українських шкіл та вчителів. 

Раніше міністр освіти і науки, молоді та спорту Криму Наталія Гончарова 
заявляла, що існує «внутрішня домовленість» перетворити цю гімназію на ро
сійську. Наразі на території Криму діє близько 500 таких шкіл, а також 5 укра
їнських, серед них і Сімферопольська школагімназія. 

міжнародна співпраця

ВІКНО В ЄС

Ганьба!

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ОСВІТЯН

позиція мон

УКРАЇНСЬКІ АТЕСТАТИ

У зв’язку з дезінформацією та пропа
гандою, яку стосовно жителів Криму 

проводить самопроголошена влада АРК, 
Міністерство освіти і науки України офі
ційно підтверджує свою позицію щодо 
вручення українських документів про 
освіту кримським випускникам.

На цьому наголосив заступник міні
стра освіти і науки Павло Полянський в 
офіційних листах, що були надіслані мі
ністру освіти і науки, молоді та спорту 
АР Крим та начальнику управління осві

ти і науки Севастопольської міськдерж
адміністрації минулого тижня. 

Для випускників Криму будуть ви
готовлені не лише атестати про повну 
загальну середню освіту, а й свідоцтва 
про закінчення школи, професійнотех
нічних навчальних закладів, похвальні 
грамоти за успіхи у вивченні окремих 
предметів, золоті та срібні медалі. МОН 
України очікує на невідкладну інформа
цію з півострова щодо прізвищ тих пред
ставників освіти, які приїдуть до Києва 
за атестатами для учнів 9х, 11х класів 
і профтехучилищ. Також МОН повідом
ляє, що готове до неординарних управ
лінських кроків у разі спроб завадити 
українським школярам півострова отри
мати українські документи про освіту.

канікуЛи

ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ЧИ ФОРМАЛЬНІСТЬ?
Заступник міністра освіти і науки Павло По-

лянський офіційно звернувся до Мінсоц
політики з ініціативою внести зміни до зако
нодавства про оздоровлення і відпочинок дітей 
з метою вилучити з переліку типів дитячих за

кладів оздоровлення та відпочинку пришкільні табори з денним перебуванням. 
Заступник міністра на своїй сторінці в Фейсбуці зауважує, що це проблема, 
на яку нарікають батьки й освітяни: «Щорічно МОН видає формальні накази 
щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку, зокрема й у пришкіль
них таборах, де немає умов для повноцінного відпочинку, розвитку і дозвілля. 
Очевидно, що доцільно не імітувати, що, нібито, діти в таких таборах «відпо
чивають», а розвивати мережу стаціонарних позаміських закладів оздоровлен
ня та відпочинку, дитячих центрів, санаторіїв тощо, не розпорошуючи держав
ні й батьківські кошти на «оздоровлення на асфальті».

Фінішна пряма

«УЧИТЕЛЬ РОКУ–2014» ВІТАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ
Протягом тижня тривали змаган

ня третього туру Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року–2014». Най
кращі вчителі – переможці обласних 
етапів змагань – доводили першість 
у номінаціях «Директор школи», «По
чаткові класи», «Світова література», 
«Географія», «Трудове навчання». За
галом у фіналі змагань узяли участь 
122 освітянина, які представили 25 ре
гіонів України. 

Для заключного туру було запро
поновано тестування з фахової май
стерності. Це конкурсне випробування 
замінило традиційне творче завдан
ня – практичну роботу. А чи не най
більш відповідальним був конкурсний 
урок, що ілюстрував досвід роботи учи
теля. Тему і місце проведення учасни
ки дізнавалися напередодні, з жереб
кування. 

Коли номер готувався до друку, ста
ли відомі імена переможців Всеукраїн
ського конкурсу «Учитель року–2014». 
Ними стали п’ять учителів – лідерів усіх 
етапів змагань, які довели першість у 
номінаціях: «Початкові класи» – Ольга Петри-
ченко, вчителька Артемівської ЗОШ І-ІІІ ст. №18 
Донецької області; «Світова література» – Юрій 
Швачка, вчитель Старокозацького НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. – гімназія» Білгород-Дністровського райо-
ну Одеської області; «Географія» – Олександр 
Красота, вчитель Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. Кіро-
воградської області; «Трудове навчання» – Ольга 
Бухтій, вчителька Нерубайського НВК «ЗОШ – гім-
назія» Біляївського району Одеської області; «Ди-
ректор школи» – Сергій Коваленко, директор 
НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа» Кіровоградської області. 
Детальніше про перебіг конкурсу та інтерв’ю з 
переможцями – у найближчих випусках «Осві-
ти України».

анонс

ЗУСТРІЧ ІЗ ХАРКІВ’ЯНАМИ
У п’ятницю керівництво Міністерства освіти і науки провело зустріч з освітянами Харківщини. З ви-
кладачами, студентами та головами профспілок ВНЗ області зустрілися міністр освіти і науки  Сергій 
Квіт та його перший заступник Інна Совсун. Під час зустрічі у Харківському національному уні-
верситеті імені Василя Каразіна обговорювалися нагальні проблеми розвитку вищої освіти, зокре-
ма, у контексті нового Закону «Про вищу освіту», інші питання розвитку та реформування галузі. 
Докладніше – у наступному номері «Освіти України».
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За інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

новИнИ
з ОБЛаСтеЙ

Херсонщина 

ДОСТУП ДО ЗНО
закарпаТТя 

ТРАДИЦІЮ ВІДНОВЛЕНО

буковина 

У ГОСТЯХ – ЯК УДОМА

ТернопіЛьщина

«ПОЛІТЕХНІКА» ЗАПРОШУЄ

київ

ЗНАВЦІ  
ТЕОРІЇ 
ЕКОНОМІЇ

дніпропеТровщина

РОЗБУДОВА ЄВРОПИ

40 пунктів тестування у Херсонській області є 
резервними, їх можна використати абітурі

єнтам з АР Крим, які планують вступити до ви
щих навчальних закладів України. Про це повідом
ляє Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

Херсонської облдержадміністрації. За даними на 4 квітня, в області для за
безпечення проведення ЗНО у 2014 році відкрито 22 пункти тестування із 
62 проатестованих. Нині, через анексію АР Крим, Сімферопольський регіо
нальний центр оцінювання якості освіти є неспроможним забезпечити орга
нізацію та проведення ЗНО на території Херсонської області відповідно до 
процедури, затвердженої УЦОЯО, а також режим секретності при роботі з 
тестовими матеріалами. Тому обласний департамент освіти і науки звернув
ся до Прем’єрміністра Арсенія Яценюка та міністра освіти і науки Сергія 
Квіта з ініціативою створення Херсонського центру якості освіти. 

Також на Херсонщині запроваджено роботу консультативних телефонів: з 
питань переведення студентів Криму на навчання до ВНЗ Херсонської облас
ті та інших регіонів України – (0552) 26-68-72, з питань складання зовніш
нього незалежного оцінювання – (0552) 42-28-24; (0552) 41-13-81.

Уперше за останні 10 років в 
Ужгороді відбулася Всеукраїн

ська студентська олімпіада з росій
ської мови та літератури. Провели 
її в Ужгородському національно
му університеті. Минулого тижня 
учасники з 15 ВНЗ України викону
вали письмові завдання на виявлення лінгвістичної і літературознавчої еру
диції та знання актуальних проблем сучасної русистики, виступали з науко
вими доповідями і, крім того, подорожували Закарпаттям, аби гідно оцінити 
один із наймальовничіших регіонів країни, що демонструє толерантне співіс
нування людей різних культур, мовних уподобань і національностей.

Склад журі, яке очолила завідувач кафедри російської літератури УжНУ 
Наталія Бедзір, був представлений поважними науковцями з дніпропетров
ських, донецьких, луганських і закарпатських вишів. Найбільше перемог здо
були учасники з Центральної і Східної України. 

Упродовж трьох тижнів у рамках 
навчальної та культурної про

грами Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федькови
ча приймав студентів із Луганська, 
Харкова та Дніпропетровська. «Схід 
і Захід разом» – під таким гаслом 
проходила зустріч учасників на Бу
ковині. Кожна група студентів із 
південносхідної України перебува
ла у ЧНУ п’ять днів. Вони слухали 
лекції, ходили на екскурсії визнач
ними місцями і храмами Чернівець
кої області, знайомилися з історією 
і традиціями Буковинського краю, 

спробували себе у народних ремес
лах, а також відвідали музеї, театр, 
скуштували страви місцевої кухні. 
Сторони домовилися про співпра
цю між ВНЗ. 

У Тернопільському національному 
технічному університеті імені Іва

на Пулюя кримські студенти, які там 
навчаються, записали відеозвернення 
до своїх земляків, аби в часи склад
ної політичної ситуації підтримати їх і 
запросити на навчання до Тернополя. 

Окрім того, в університеті зазна
чають, що з 1996 року в ТНТУ імені 
Івана Пулюя діяла регіональна дов
готривала програма «Взаємодія ВНЗ 
західних областей із закладами осві
ти АР Крим та ВійськовоМорськими 
силами України». Відповідно до неї 
кримські учні й матроси, які завершу
ють службу, вступали до вишів Тер
нополя, ІваноФранківська й Луцька.

Програма отримала позитивні від
гуки жителів автономії. Упродовж цих 
років кримські випускники Терно

пільської політехніки, а їх уже близь
ко 200 осіб, опанували державну мову 
і швидко адаптувалися до умов на
вчання. Цьогоріч в університеті за
вершують навчання 9 кримчан. Тож 
керівництво, викладачі та студенти 
ТНТУ імені Івана Пулюя запрошують 
студентів і абітурієнтів з півострова 
до великої родини тернопільських по
літехніків. 

На ІІ етап Усеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії до 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка завітали 

65 учасників з 38 вищих навчальних закладів 16 областей і Києва. Олім
піада на економічному факультеті КНУ проводилася у два етапи. Перший 
із них передбачав виконання тестового і письмового завдань розрахунко
вого характеру, другий – вирішення комплексного творчого ситуаційно
го завдання.

За підсумками кількаденних змагань диплом І ступеня здобула студентка 
КНУ імені Тараса Шевченка Тетяна Сидорук. Дипломи ІІ ступеня отримали 
студент того самого ВНЗ Станіслав Єкатеринін і Олена Коцюба, яка навча
ється у Харківському національному економічному університеті імені Семе
на Кузнеця. Дипломи ІІІ ступеня отримали представники: «Львівської полі
техніки» – Максим Лук’янович, Житомирського державного технологічного 
університету – Віктор Муравський і Харківського національного універси
тету імені Василя Каразіна – Володимир Айвазовський. Усіх інших учасни
ків змагань нагороджено спеціальними грамотами оргкомітету.

У Всеукраїнській олімпіаді з інформатики учні ліцею при Дніпропетров
ському національному університеті імені Олеся Гончара вибороли I і ІІІ 

місця. Цьогоріч змагалися 139 учасників із 24 областей України. Фінальний 
етап олімпіади відбувся у два тури, під час яких школярі розв’язували ал
горитмічні завдання різними мовами програмування. За підсумками турів 
було визначено переможців, серед яких – четверо представників ліцеїв 
Дніпропетровська. Призерами змагання стали учні обласного ліцеюінтер

нату фізикоматематичного профілю 
при Дніпропетровському національно
му університеті ім. О. Гончара Андрій 
Селіванов (диплом I ступеня) і Кіра 
Іванова (диплом ІІІ ступеня). Андрій 
Селіванов також пройшов до відбір
кового туру Міжнародної олімпіади з 
інформатики, що відбудеться у трав
ні. Окрім цього, учасники вибороли 
додаткові бали, які їм зарахують під 
час вступу до ВНЗ. 

Київський національний торговель
ноекономічний університет про

водить традиційні Дні донора навес
ні й восени. Черговий студентський 
донорський марафон у КНТЕУ три
вав із 1 по 4 квітня.

Загалом на донорський пункт, органі
зований прямо в університеті, прийшло 
474 студенти. Багатьох бригада станції 
переливання крові зустрічала вже як 

добрих знайомих. Серед добровольців 
були й ті, хто лише починає свій шлях 
у донорстві й у такий спосіб проявляє 
свою активну громадянську позицію.

Найчастіше кров необхідна по
страждалим від опіків і травм, під час 
важких пологів і складних операцій, 
а також онкологічним хворим. Якщо 
зауважити, що кожен, хто здав одну 
порцію крові, стає донором для трьох 
реципієнтів, – студенти КНТЕУ вря
тували життя майже 160 особам. 

Про перспективи залучення Укра
їни до єдиного європейсько

го простору спілкувалися студенти 
Дніпропетровського національно
го університету імені Олеся Гонча
ра з послом Бельгії в Україні Яною 
Зікмундовою. Під час круглого сто
лу «Розбудова Європи» йшлося про 
перспективи, що відкривають Украї
ні курс на європейську інтеграцію, та 
підписання політичної частини асоці
ації держави з Європейським Сою
зом. Запитання студентів стосувалися 
відносин між Бельгією і Росією, про
блеми Криму, візового режиму між 
ЄС і Україною, боротьби з коруп
цією, системи вищої освіти Бельгії, 
перспективи навчання українських 

студентів у бельгійських вищих на
вчальних закладах. 

У майбутньому українці матимуть 
змогу безперешкодно брати участь у 
студентських заходах, що відбувають
ся у країнах Західної Європи, а також 
навчатися у провідних європейських 
вишах, переконана Яна Зікмундова. 

ДЕ ГОТУЮТЬ КРАЩИХ «ІНФОРМАТИКІВ»?

ДЕНЬ ДОНОРА
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Міністр освіти і науки України Квіт Сергій Миронович 
оприлюднив відомості про доходи за 2013 рік

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» міністр осві-
ти і науки України Сергій Квіт опублікував відомості про доходи. Згідно з декларацією про 
доходи, Сергій Квіт отримав у 2013 році сукупного доходу – 206245 грн. З них 198799 грн ста-
новить заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов тру-
дового або цивільно-правового договору. Матеріальна допомога – 2410 грн.
Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декла-
ранту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу – 
1000 грн. Інші види доходів – 4036 грн.
У власності, в оренді чи на іншому праві користування в Сергія Квіта перебуває квартира за-
гальною площею 50 кв. м.

Заступник міністра освіти і науки України Полянський Павло 
Броніславович оприлюднив відомості про доходи за 2013 рік

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за-
ступник міністра освіти і науки України Павло Полянський опублікував відомос-
ті про доходи за 2013 рік. Згідно з декларацією про доходи, Павло Полянський отри-
мав у 2013 році 77745,60 грн сукупного доходу. З них 59875,60 грн становить заробітна 
плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору. Дохід від викладацької, наукової і творчої ді-
яльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту – 17870 
грн. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – € 1202. У Пав-
ла Полянського є квартира, що перебуває у власності (в оренді чи на іншому праві 
користування), загальною площею 104,5 кв. м. Сума коштів на рахунках у банках та фі-
нансових установах членів сім’ї декларанта – 12341,01 грн. Витрати на утримання майна 
становлять – 12360 грн. 

Перший заступник міністра освіти і науки України Совсун Інна 
Романівна оприлюднила відомості про доходи за 2013 рік

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перший за-
ступник міністра освіти і науки України Інна Совсун опублікувала відомості про дохо-
ди за 2013 рік. Згідно з декларацією про доходи, Інна Совсун отримала у 2013 році 275696,28 
грн сукупного доходу. З них 40529,71 грн становить заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. 
Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суд-
дівської практики із спорту – 4547,80 грн. Матеріальна допомога – 20150 грн. Дохід від прова-
дження підприємницької та незалежної професійної діяльності – 210468,77 грн.
У Інни Совсун є квартира, що перебуває у власності (в оренді чи на іншому праві користуван-
ня) загальною площею 49,7 кв. м.

Заступник міністра освіти і науки України – керівник апарату Дніпров 
Олексій Сергійович оприлюднив відомості про доходи за 2013 рік

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заступник міні-
стра освіти і науки України – керівник апарату Олексій Дніпров опублікував відомості про 
доходи за 2013 рік. Згідно з декларацією про доходи, Олексій Дніпров отримав у 2013 році 189391,09 
грн сукупного доходу. З них 189391,09 грн становить заробітна плата, інші виплати та винагороди, на-
раховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. Олек-
сію Дніпрову належать дві квартири площею 40 кв. м (3/4 від 53,3 кв. м) і 25 кв. м (2/3 від 37,5 кв. 
м) та земельна ділянка площею 0,1000 га. У власності декларанта є автомобіль KIA Sorento 2008 року 
випуску (об’єм двигуна 2497 куб. см). Витрати на утримання майна склали 12000 грн.
Доходи членів сім’ї – 125242,22 грн, що є сукупним доходом, отриманим протягом року. З них 
114773,66 грн – заробітна плата. Матеріальна допомога – 10468,56 грн. Членам сім’ї також нале-
жать житловий будинок площею 38 кв. м і квартира площею 37,7 кв. м (2/4 від 75,4 кв. м). У 
власності членів сім’ї є автомобіль Міtsubishi ASX 2012 року випуску (об’єм двигуна 2000 куб. см).

Згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 
2011 року №3206-VІ «Освіта України» надає відомості про керівників і заступників підрозділів Міністерства освіти 

і науки України, зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.

Міністр освіти і науки Сер-
гій Квіт розповів: МОН 
погодилося на скоро

чення бюджетних надходжень 
лише тимчасово, доки держава 
переживає серйозні труднощі. 

– Наша позиція така: не 
можна збільшувати наванта
ження на викладачів вищих 
навчальних закладів, має бути 
збережений обсяг державного 
замовлення й виділені кошти 
на незалежне зовнішнє оціню
вання. 

СПраВеДлиВіСть 
ПотрібНо ВіДСтоюВати
Нині міністерство займається 
і стратегічними (законопрое
кти про освіту й вищу осві
ту), і просто важливими реча
ми. Зокрема, вивчає величезну 
кількість скарг із загальноосвіт
ніх навчальних закладів і вишів. 

– Сподіваємося, що ско
ро разом із правоохоронни
ми органами закінчимо роз
слідування й оприлюднимо 
результати, – повідомив мі
ністр. – Люди розумітимуть, 
що справедливість можна і по
трібно відстоювати. 

іНВеСтиції У люДей
Президент НАПН Василь Кре-
мень переконаний: науков
ці академії у 2013 році зроби
ли чимало, але 2014го потрібно 
працювати ще більше. Він від
значив: кількість і обсяг опублі
кованих наукових матеріалів – 

важлива, однак не є головною. 
НАПН орієнтуватиметься на ін
новаційний тип досліджень. За
проваджується оцінка якості 
наукової і науковотехнічної ді
яльності та ефективності роботи 
вчених. Ураховуватиметься все: 
і цитування праць в авторитет
них міжнародних журналах та 
базах даних, і насамперед – за
пити та рекомендації для впро
вадження в освітню практику на 
національному рівні. 

До наукової роботи в НАПН 
активно залучатимуть творчу 
молодь. Аналіз напрацювань 
академії свідчить, що інформа
ційна ресурсна база досліджень 
з педагогічних і психологічних 
наук часто збіднена. Причи
ни різні – від низької культу
ри роботи в онлайнрежимі і 
незнання англійської мови до 
небажання змінювати застарі
лі стереотипи. Тому керівники 
установ нестимуть персональну 
відповідальність за обізнаність 
колективів зі світовими досяг
неннями в освітній галузі. 

– В академії назріває сер
йозна криза поколінь, – чес
но сказав Василь Кремень. – 
Гальмування доступу молоді 

до активної наукової діяльнос
ті призводить до застою, від
ставання від сучасних процесів. 
Без молодої зміни не обійтися. 
У зв’язку з цим пропоную за 
прикладом Британії розпочати 
рух за право установ мати по
чесне звання «Інвестор у лю
дей». Потрібно проводити на
вчання майбутніх керівників, 
показувати їм перспективу 
зростання, дбати про переда
чу власної справи в руки учнів.

Долати 
НаціоНальНий іЗоляціоНіЗМ
Академія має намір долати на
ціональний ізоляціонізм. Учені 
виконуватимуть дослідження 
разом із зарубіжними колега
ми, презентуватимуть свої здо
бутки англійською мовою. 

Одне з основних завдань – 
замінити обтяжену минулим 
традиційноінерційну освіту на 
інноваційнопрагматичну. Тоб
то таку, яка розуміє і передба
чає майбутнє. 

ПоВерНУти ДВаНаДцятирічКУ
Науковці констатували: відхід 
від 12річного терміну навчан
ня в школі негативно позна

чився не тільки на освіті, а й 
на розвит кові українського сус
пільства. Тому потрібно фор
мувати громадську думку щодо 
доцільності повернення дванад
цятирічки й думати, як здійсни
ти такий перехід. Важливо не 
просто продовжити навчання у 
школі на один рік. Йдеться про 
необхідність органічної перебу
дови ЗНЗ, які в результаті ма
ють якнайкраще підготувати ди
тину до життя в сучасному світі.

ЗНо – Для ВСіх 
ВиПУСКНиКіВ шКоли
Академія готова внести пропо
зиції щодо поширення інстру
мента зовнішнього незалежного 
оцінювання на всіх випускників 
спочатку старшої, а потім і осно
вної школи. Науковці стверджу
ють: це дасть змогу знати ре
альну якість загальної середньої 
освіти в Україні. Уже є пілот
ні напрацювання академії для 
запровадження тесту загальної 
навчальної компетентності.

ПіДрУчНиКи 
беЗ МіНіСтерСьКого грифа
І Сергій Квіт, і Василь Кре-
мень переконані: Академія 

педнаук може й повинна 
бути найпершим помічником 
Міністерства освіти і науки. 
Наприклад, у реалізації дина
мічно змінюваних стандартів 
освіти всіх рівнів, їх програм
нометодичному забезпеченні. 
А ще – у підготовці, експери
менті та апробації шкільних 
підручників. 

– Найближчим часом МОН 
ініціює відмову від грифів на 
підручниках, – повідомив мі
ністр. – Підручники для ВНЗ 
будуть рекомендувати вче
ні ради вишів чи академічні 
установи, які беруть участь у 
написанні. Буде також створе
на незалежна інституція щодо 
підручників для середньої шко
ли. Вважаю, що частину повно
важень щодо підручників ми 
повинні передати НАПН. 

ПогляД Зі СхоДУ
На зборах обговорювали не 
тільки академічні, а й суспіль
ні проблеми. Зокрема, рек
тор Луганського національно
го університету імені Тараса 
Шевченка Віктор Курило на
голосив: на темі патріотизму 
спекулюють нині різні полі
тичні сили. Але чи організова
но патріотичне виховання? Чи 
всі педагоги є справжніми па
тріотами? Віктор Семенович 
запропонував створити і реа
лізовувати дієві програми гро
мадянської освіти, особливо на 
регіональному рівні. 

– Не можна дозволяти заби
вати мізки молоді спотворени
ми уявленнями про державну 
мову, визвольні рухи, – впев
нений Віктор Курило. – Жит
тя свідчить: немає завдання, 
актуальнішого за виховання 
патріотів.

Світлана галата, «Освіта України»

завдання на завТра

ціЛком оФіційно

Нові пріоритети Національної 
академії педагогічних наук, 
співпрацю з Міністерством 
освіти і науки та профільним 
парламентським комітетом 
обговорювали на загальних 
зборах НАПН України. 

ОСВІТА, У ЯКОЇ Є МАйБУТНЄ



5№ 14, 14 квітня 2014 року

– Юрію Павловичу, вітаємо 
Вас із призначенням на по-
саду. Нове керівництво мініс-
терства декларує, що функції 
ДІНЗ зміняться. Який це буде 
шлях – революційний чи ево-
люційний? 

– На мою думку, він пови
нен бути еволюційним: посту
повим переходом від функцій 
контролю, інспектування на
вчальних закладів до моніто
рингу, допомоги у проведенні 
самоаналізу.

Наразі інспекція працює 
над створенням нового ме
ханізму забезпечення якос
ті освіти в Україні, зокрема, 
через удосконалення системи 
державного нагляду (контро
лю), яка б відповідала прин
ципам прозорості, відкритості, 
об’єктивності, неупередженос
ті й давала можливість на на
лежному рівні контролювати 
дотримання вимог законодав
ства, але водночас не була об
тяжливою для самих навчаль
них закладів. А також – через 
розширення функцій і повно
важень інспекції у здійсненні 
не лише контрольних заходів, 
а й моніторингу діяльності на
вчальних закладів, наданні їм 
методичної допомоги з метою 
самовдосконалення. Цим пи
танням присвятили нещодав
нє засідання науковоексперт
ної ради при ДІНЗ.

Звісно, відмовитися від пе
ревірок дотримання законо
давства ми сьогодні не може
мо, адже ще зарано говорити, 
що всі навчальні заклади пра
цюють у межах законодавства, 
не відходять від нього ні на 
крок. Тож ДІНЗ і далі вико
нуватиме цю функцію. 

До речі, за останні три тиж
ні до інспекції надійшло понад 
сорок звернень і скарг на ді
яльність навчальних закладів 
та їх керівників. Більшість із 
них потребує детального ви
вчення, перевірок на місцях 
для поновлення прав студен
тів і педагогічних працівників. 
На звернення реагуємо макси
мально оперативно. До завер
шення навчального року ми 
практично відмовилися від усіх 
планових заходів. Нині прово
димо позапланові перевірки за 
зверненнями і скаргами. 

– Ви анонсували, що інспекція 
здійснюватиме функцію моні-
торингу. В чому вона поля-
гатиме? 

– Навчальні заклади заці
кавлені в об’єктивності оці
нювання результатів їх ді
яльності, що досягається 
поєднанням саме внутріш
нього (самоконтролю) і дер
жавного контролю. Цілісна 
система дій дасть змогу отри
мувати оперативну і досто
вірну інформацію про якість 
розвитку освіти. У зв’язку із 
цим і розпочато розроблення 
програмнометодичного за
безпечення проведення вну
трішнього контролю.

У ДІНЗ робоча група вже 
розробила Орієнтовні крите
рії оцінювання якості освіти 
вищих навчальних закладів і 
здійснює їх апробацію. Також 
працюємо над критеріями для 
позашкільних навчальних за
кладів. 

Крім того, створюємо мето
дику проведення самооцінки 
навчальних закладів не лише 
за критеріями, а і щодо відпо
відності власної діяльності всім 
нормам законодавства. 

У такий спосіб хочемо досяг
ти рівня, коли інспекція вла
штовуватиме перевірки лише 
в разі отримання скарг, а за
безпечення якості освіти і ді
яльності навчального закладу 
можна буде перевести у пло
щину моніторингової оцінки і 
самооцінки.

– Поговорімо про критерії 
оцінки діяльності шкіл. Від 
яких індикаторів, на Вашу 
думку, сьогодні потрібно від-
мовлятись? 

– Уже найближчим часом 
буде видано наказ МОН про 
створення робочої групи з 
перегляду процедури атеста
ції шкіл, до складу якої ввій
дуть і представники Депар
таменту загальної середньої 
та дошкільної освіти МОН, 
і ДІНЗ (розмова відбулась 8 
квітня. Того самого дня від
повідний наказ було підписа
но. – Ред.). Новий порядок 
атестації і нові критерії оцін
ки діяльності ЗНЗ будуть за
пропоновані для громадсько
го обговорення. 

Узагалі, атестація – це 
основна форма державного 
контролю за діяльністю шкіл, 
спрямована на визначення 
ефективності їх роботи, ре
зультативності процесу. Вона 
здійснюється раз на десять ро
ків, але завдяки цим критері
ям у міжатестаційний період 
навчальні заклади зможуть ро
бити самооцінювання та при
ймати відповідні рішення щодо 
усунення недоліків.

Сьогодні серед чинних кри
теріїв занадто багато таких, на 
які навчальний заклад і його 
керівник мало впливають. А 
оцінювання за цим показни
ком може суттєво знизити за
гальну оцінку.

Наприклад, забезпечен
ня харчування школярів. Цей 
важливий показник – компе
тенція безпосередньо не ди
ректора школи, а місцевих 
органів виконавчої влади й са
моврядування. 

Або інший критерій – на
явність у школі медичної се
стри. У штатному розписі 
будьякої школи такої посади 
немає, її повинні забезпечу
вати місцеві органи виконав
чої влади через медичні закла
ди. Здавалося б, показник теж 
важливий, але оцінювати ді
яльність навчального закладу і 
його керівництва за ним теж 
не варто. Від таких потрібно 
відмовлятись і більше керува
тися тими, на які школа без
посередньо впливає. 

Крім того, є показники, що 
об’єктивно не вимірюються. 
Наприклад, організація мето
дичної роботи, інноваційної 
діяльності тощо. Способом їх 
визначення є експертна оцін
ка. І в такому разі логічним 
є запитання «А судді хто?» – 
адже все залежить від того, хто 
цей експерт, який оцінювати
ме; наскільки він компетент
ний, фаховий; а також від його 
морального рівня чи неуперед
женості. 

Вважаю, потрібно макси
мально відійти від суб’єк тив
них показників оцінювання ді
яльності навчального закладу. 
Якщо це вдасться, тоді зможе
мо говорити, що критерії є та
кими, які реально характери
зують діяльність школи. 

– Як інспекція долучатиметь-
ся до контролю за проведен-
ням зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, вступної 
кампанії? Знаємо, у Вас є до-
свід співпраці з Українським 
центром оцінювання якості 
освіти.

– Ініціативу щодо залучен
ня інспекції до контролю за 
проведенням ЗНО висловлював 
 УЦОЯО. Якщо цього року но
вопризначений керівник центру 
Ігор Лікарчук запропонує нам 
таку співпрацю, ми погодимося. 

Якщо ні, то будемо долуча
тись у разі надходження до нас 
звернень чи скарг про пору
шення на пунктах тестування. 
Якщо не буде ані скарг, ані 
звернень, ані пропозицій, то 
ми зробимо зовнішній моніто
ринг, не втручаючись у процес. 

Щодо вступної кампанії – 
обов’язково будемо здійсню
вати перевірки. Як показав 
досвід попередніх років, у де
яких ВНЗ допускають пору
шення Умов прийому і влас
них правил прийому. Виникає 
чимало питань і проблем – та
ких звернень до нас надходить 
чимало. Ми аналізуємо всі, за 
потреби надаємо роз’яснення. 
Під час вступної кампанії в ін
спекції працює «гаряча лінія». 
Так буде і цього року. 

А якщо будуть скарги на не
правомірні дії навчального за
кладу чи його представників, 
то ДІНЗ негайно реагувати
ме – проводитимуться пере
вірки на місцях. У разі під
твердження порушень будуть 
вжиті відповідні заходи. 

– Сьогодні є намір створити 
громадську раду при ДІНЗ. 

Які функції, на Вашу думку, 
вона повинна виконувати? 

– Звісно ж, головною ме
тою створення громадської 
ради при Державній інспекції 
є налагодження конструктив
ного та відкритого діалогу з гро
мадськістю. Ми зацікавлені у 
вивченні думки інститутів гро
мадянського суспільства з того 
чи іншого питання та врахуван
ні її під час прийняття управ
лінських рішень. Сподіваюся і 
на певну допомогу громадської 
ради, насамперед – щодо ді
яльності інспекції, виконання 
нею своїх функцій. 

Користуючись нагодою, за
прошую читачів «Освіти Укра
їни» – представників навчаль
них закладів, методичних 
об’єднань, освітянських гро
мадських організацій – до 
співпраці. Очікуємо пропози
ції щодо вдосконалення як сис
теми державного нагляду, так 
і забезпечення реалізації прав 
кожного громадянина на отри
мання якісних освітніх послуг.

Упевнений, що завдяки вза
ємодії інспекції з громадськи
ми організаціями ми зможе
мо знайти правильний підхід 
до вирішення проблемних пи
тань освітянської сфери, під
вищення якості освіти в Укра
їні в цілому.

спілкувався Дмитро шУліКіН, 
«Освіта України»

мОва
ПряМа

Юрій ДУДНИК: СТВОРЕННЯ НОВОГО 
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ – ГОЛОВНЕ 
ЗАВДАННЯ НАШОЇ ІНСПЕКЦІЇ

біоГраФіЧна довідка 

Юрій ДУДНИК народився 14 серпня 1968 року в с. Лукаші Баришів-
ського району Київської області. У 1985–1992 рр. навчався у Київсько-
му державному педагогічному інституті ім. М.П. Драгоманова. У  2000-му 
отримав диплом менеджера освіти у Київському міжрегіональному інсти-
туті вдосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, а 2009-го – диплом юрис-
та у Міжгалузевому інституті управління. 2010 року став кандидатом пе-
дагогічних наук.
Трудову діяльність розпочав лаборантом науково-дослідного сектора Київсько-
го державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Працював майстром 
виробничого навчання, вчителем інформатики та ДПЮ у школі. У 1996–2000 
роках – начальник служби у справах неповнолітніх, завідувач відділу осві-
ти виконкому Березанської міськради. 
З 2000 року працював у Міністерстві освіти і науки на посадах провідного 
спеціаліста, головного спеціаліста, начальника відділу, заступника начальни-
ка управління ліцензування, акредитації та нострифікації, у 2010–2011 рр. – 
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 
У Державній інспекції навчальних закладів із 2011 року обіймав посаду пер-
шого заступника голови. В березні 2014-го очолив ДІНЗ.

19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів 
України призначено Юрія ДУДНИКА, який останні три роки був 
першим заступником очільника цього відомства. «Освіта України» 
поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до 
формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, 
а також про участь громадськості у вдосконаленні роботи інспекції. 

СТВОРЕННЯ НОВОГО 
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9 квітня 2014 року в Київському міському будин
ку вчителя відбулася церемонія нагородження пе
реможців Фестивалю народної творчості праців

ників установ освіти Києва «Квітучі барви таланту». 
Було представлено номінації «Образотворче мисте
цтво», «Декоративноприкладне мистецтво», «Фотомис
тецтво». А в галереї столичного освітянського дому діє 
виставка робіт лауреатів фестивалю. 

У святкуванні взяли участь вихователі дитсадків, учи
телі, керівники гуртків і мистецьких студій. Учасни
ків обирали у два етапи: перший (відбірковий) прове
ли районні організації профспілки у лютому–березні 
2014 року; другий – відбувається у формі концертів, 
фото– та виставок образотворчого і декоративнопри
кладного мистецтва. 

– Основне гасло нашої роботи – «творчий учи
тель – еліта освіти». Це наша принципова пози
ція, – розповідає Віра Єфіменко, завідувач методично
го відділу Київського міського будинку вчителя. – Ми 
вважаємо, що саме творчий учитель зможе знайти сте
жечку до душі дитини, навчити її корисного і красиво
го. Творчих педагогів у Києві дуже багато. Їхні таланти  
різноманітні, а роботи – майстерні й високопрофесійні. 

Фестиваль народної творчості працівників установ 
освіти міста Києва «Квітучі барви таланту» проводиться 
17 років поспіль. Серед номінацій: «Естрадний жанр», 
«Хоровий жанр». А 15 квітня 2014 року в Київському 
міському будинку вчителя відбудеться нагородження та 
концерт переможців у номінаціях «Вокальний жанр», 
«Авторська пісня», «Авторська поезія і проза». 

Дарина Матат, «Освіта України». Фото Андрія ШМАТОВА

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ – ЕЛІТА ОСВІТИ
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СучаСні

ігрові завдання, запитання із при
хованими відповідями, використан
ня екранних «маркера», «гумки» і 

«лупи», можливість одночасно викли
кати до дошки кількох учнів і вла
штувати змагання на швидкість ви
конання завдань, музичний супровід і 
перегляд відео онлайн – і це не весь 
перелік переваг мультимедійної до
шки. Завдяки цьому елементові про
грамнотехнічного навчального комп
лексу (до нього ще входять комп’ютер 
і мультимедійний проектор) виклада
чі значно розширюють арсенал спо
собів донесення інформації до пред
ставників «цифрового покоління», в 
яких сучасні технічні засоби викли
кають набагато більший інтерес, ніж 
пожовклі карти і портрети класиків 
на стінах. 

«робочий Стіл» На СтіНі
За допомогою проектора зображення 
робочого столу комп’ютера (ноутбука, 
планшета тощо) проеціюється на по
верхню мультимедійної дошки, зв’язок 
між екраном і комп’ютером – двосто
ронній. Замість клікання «мишкою» – 
дотик пальцем, ручкою або стилусом: 
переміщувати об’єкти на екрані й пе
реходити за посиланнями можна, не 
відходячи від дошки! 

Це диво техніки у світі відоме з 
1985 року – проте перші інтерактив
ні дошки призначалися насамперед для 
бізнесу. В навчальних закладах Укра
їни вони почали з’являтися 2008го. І 
тепер – зусиллями інститутів підви
щення кваліфікації учителів і завдяки 
тренінгам безпосередньо у школах – 
навряд чи знайдеш педагога, який би 
не знав, що таке мультимедійна дошка, 
розповідає директор Методичного цен
тру інформаційних технологій в освіті 
Оболонського району м. Києва Світла-
на Литвинова. 

– Розмаїття режимів дає можли
вість одному учневі, невеличкій групі 
чи всьому класу працювати у взаємо
дії з учителем, – підкреслює Світлана 
Григорівна. – Правильну відповідь на 
запитання можна заховати за «штор
кою», за допомогою «маркера» діти 
можуть робити зіставлення… Візьме
мо для прикладу урок математики, ви
вчення функцій: на екрані з’являється 
графік, потім зникає. Коли змінюють
ся параметри функції – виникає но
вий графік. Учні пишуть, відкривають 
«шторки», вбудовують відео, різно
манітні об’єкти – мультимедійна до
шка відкриває кардинально нові мож
ливості! Завдяки їй кількість завдань, 
які можна виконати на уроці, збіль
шується на порядок. Вони заготовлені 
вчителем заздалегідь, відкриваються у 
потрібний момент – і педагог таким 
чином активізує діяльність учнів. 

Головного болю вчителям інтерак
тивна дошка не завдаватиме. За слова
ми Світлани Литвинової, аби навчити
ся користуватися пристроєм, достатньо 
невеликого тренінгу. А було б бажан
ня – опанувати девайс можна і само
стійно: програмне забезпечення в ньо
го нескладне. 

ПоВелителі еКраНіВ
Підтвердження цього – кількість і 
якість робіт учасників IV Всеукраїн
ського конкурсу педагогічної майстер
ності «Panaboard майстрів». Як голо
ва журі конкурсу Світлана Литвинова 
приємно здивована: рівень проектів 
надзвичайно високий, видно, що вчи
телі не блукають «навпомацки», а ро
зуміють, коли який інструмент вар
то використати. Багато нестандартних 
робіт – для занять за мотивами казок, 
квестів, ігор. «Це не обридла писани

на на дошці, а зовсім інший урок», – 
захоплено розповідає Світлана Григо
рівна. 

У цьому ми мали можливість переко
натись: у Києві проводилася фінальна 
частина конкурсу, де свої проекти за
хищали педагоги, яким вдалося вразити 
журі. Не дивно, що серед них – Тетяна 
Марковська, методист відділу дистан
ційного навчання Вінницького облас

ного інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників (і майбутній 
призер у номінації «Дошкільнята»). Те
тяна Василівна 27 років пропрацюва
ла в дитсадку, її проект демонструє 
можливості використання Panaboard у 
дошкільному закладі. Мультимедійна 
дошка дає змогу вдосконалювати чи
мало вмінь дошкільнят. Порядкова ліч
ба? Будь ласка: на екрані у три ряди – 
квадрати із цифрами від 1 до 9, які 
потрібно розташувати в порядку збіль
шення. На додачу – просторова орієн
тація: «Назви цифру у правому верх
ньому кутку». 

ДошКоляриК біля ДошКи
На занятті діти не лише відповідають 
на запитання, а й «виходять до дошки». 
Торкаючись екрана, пересувають тва
ринок до Рукавички – а заодно й ра
хують їх. Правильну відповідь можуть 
побачити, стерши екранною «гумкою» 
шар фарби, під яким захована цифра. 
Позначаючи відповідними символами 
голосні та приголосні, роблять звуко
вий аналіз слова – мовою майстрів 
Panaboard це називається «клонуван
ням». Користувач торкається позначки 
на екрані і, проводячи лінію по мульти
медійній дошці, розміщує на ній скіль
ки завгодно таких самих прямокутни
ків чи кружечків.

Залежно від віку вихованців завдан
ня можуть бути простішими чи склад
нішими: від посадки казкових героїв у 
вагони потяга (він рушить лише тоді, 
коли не схибиш у послідовності появи 
персонажів у казці) до підрахунку скла

дів у слові. «Коли побачила таку дошку, 
зрозуміла, що це знахідка для дитячо
го садка», – каже на останок конкур
сантка, яка здобула перемогу в номі
нації «Гуманітарні дисципліни».

КольороПиС НаСтрою
Із «діагностики» настрою восьмиклас
ників починає урок «Роль ссавців в 
екосистемах і житті людини. Охорона 

ссавців» учитель біології Вербківської 
середньої школи І–ІІІ ступенів (Пав
лоградський район Дніпропетровської 
області) Світлана Калініченко – май
бутній призер у номінації «Природни
чі дисципліни». Колір кожної фігури 
на екрані відповідає певним емоціям: 
уже відомим нам методом клонування 
кожен присутній у класі розміщує на 
вільній частині поля свій «відгук». Учи
тель завдяки «кольоропису» знатиме, 
кому приділити більше уваги, а кого 
потрібно зацікавити. 

Урок Світлани Григорівни – це «по
двійний удар» по байдужості учнів: 
окрім отримання квінтесенції інфор
мації до теми, вони і до Червоної кни
ги зазирнуть, і придивляться до гербів 
і прапорів областей України, на яких 
зображено тварин. Про палітру інстру
ментів годі й говорити: екранні мар
кери, шторки, гумка, лупа, перетягу
вання елементів, сортування... Ознаки 
класу, його місце в біологічній класи
фікації, роль ссавців у природі, поділ їх 
на родини, складання ланцюга живлен
ня – всі необхідні знання учні отри
мують упродовж екскурсії віртуальним 
музеєм, де є зали анатомії, системати
ки; тематичні – «Людина, тварина і 
природа», «Збережемо для нащадків» 
та «Ерудит». 

Торкаючись екрана, педагог вправ
но послуговується набором інструмен
тів – виникають малюнки, фотогра
фії, схеми, які без інтерактивної дошки 
учні навряд чи побачили б. Що вже го
ворити про перегляд ролика «Життя 
ссавців»: проглянути на класній дош

ці відео з YouTube – чи це не казка, 
що стала дійсністю?

МатеМатичНа гіМНаСтиКа
Урок математики в шостому класі, при
свячений колу і кругу, вчитель Оче
ретинської ЗОШ I–III ступенів (Яси
нуватський район Донецької області) 
Ірина Олейнікова розпочинає з… де
монстрації спортивних змагань: укра
їнка Аліна Максименко виконує впра
ву з м’ячем. Сенс не лише в тому, 
щоб показати предмет круглої форми. 
«Під час виступу гімнастка припустила
ся помилки – але усмішка не сходила 
з її обличчя. Це виховний момент, – 
пояснює конкурсантка. – Вона поми
лилася, але продовжила працювати – і 
завдяки цьому посіла третє місце. Пра
во на помилку має кожен, я закликаю 
дітей братися до діла без страху». 

Молода вчителька вважає: необо в’яз
ково щоразу викликати учнів до до
шки – на уроці має бути й бесіда, 
діалог із ними. Різницю між колом і кру
гом показує на прикладі знайомих пред
метів – печива, диска, автомобільного 
керма тощо. І просто незрівнянно озна
йомлює з поняттям «довжина кола» – 
за допомогою мультфільму «38 папуг»:

– Коли ми скрутимо удава в «бу
блик», вийде коло – отже довжина 
удава і буде довжиною кола, – роз
повідає Ірина Валеріївна. – З огля
ду на дитяче світосприйняття приклад 
дуже вдалий – так їм набагато прості
ше зрозуміти, ніж оперувати абстракт
ними поняттями. 

КлоНУВати КВаДрат
Так само нестандартно її учні засвою
ють формулу S=πr2. За словами при
хильниці інновацій, раніше школярам 
роздавали круги, дитина брала ниточ
ку, прикладала спочатку до краю фі
гури, а потім – до лінійки. Таким чи
ном вираховували значення числа π. З 
появою інтерактивної дошки підхід до
корінно змінився: оскільки площа – 
це кількість одиничних квадратиків, 
на екран виводяться різні зображен
ня (приміром, жучка, сонечка, рибки, 
черепахи) й одиничний квадрат на до
дачу. Шляхом його «клонування» та 
накладання на фігуру учень може ді
знатись, якою є приблизна площа зо
браження. 

Учителі та члени журі після презен
тації проекту енергійної вчительки по
жвавішали. Секрет її майстерності – 
доступність матеріалу та яскравість 
подання – «спрацював» і для дорос
лих, які дякували: мовляв, за 10 хви
лин усі формули освіжили в пам’яті!

Спеціаліст компанії Panasonic Мак-
сим Волинець, який регулярно про
водить безкоштовні майстеркласи із 
роботи з мультимедійною дошкою, ви
їжджає в регіони по кілька разів на 
місяць – виступає в інститутах підви
щення кваліфікації. Запевняє: тема ін
терактивного обладнання зараз дуже 
актуальна – бо це не примха, а вимо
га часу. В Донецьку і Дніпропетровську, 
наприклад, майстеркласи проходять з 
аншлагом, одним днем там не обходить
ся. Кілька годин Максим ознайомлює 
з тео рією, потім приблизно стільки ж 
часу учасники мають на те, щоби по
практикуватися. Той, хто мав грандіозні 
плани тишкомнишком займатися свої
ми справами, іде «розчарований»: було 
так цікаво, що жодного зошита переві
рити не вдалося! Попит на мультимедій
ні дошки, за словами Максима Волин-
ця, набирає обертів. Причина зрозуміла: 
вони цікаві й учням, і вчителям.

Валентина СКалига, «Освіта України» 
Фото Андрія ШМАТОВА

КОЛО ЯК «БУБЛИК» 
ІЗ… УДАВА

«Якщо сьогодні ми будемо вчити дітей як учора – вкрадемо в них завтра»: такий 
неписаний девіз прогресивних педагогів, які опановують можливості мультимедійної 
дошки для використання в дитячому садку, школі, виші. Безліч інструментів і 
керування одним дотиком до сенсорної поверхні – вже не фантастика, а реальність.

Мультимедійні 
дошки 

для навчання – 
це здивовані 

очі учнів 
замість ледь 
стримуваних 

позіхань
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–реакція на новації у світі справ
ді блискавична, – каже нау
ковий співробітник відділення 

стратегії розвитку освіти Інституту ін
новаційних технологій і змісту освіти 
Оксана Войтко. – У Скандинавських 
країнах, наприклад, коли одна з дер
жав досягає успіху, інші швидко ви
вчають її досвід і намагаються запро
вадити його в себе. 

Рівень знань визначають рейтинги. 
Одне з найкращих світових досліджень 
рівня знань учнів – PISA, в якому бе
руть участь 67 країн. 

– У першій десятці PISA в остан
ньому дослідженні – Китай, Південна 
Корея, Фінляндія, Японія, Канада, Ав
стралія, Нова Зеландія. «Замикає» де
сятку Королівство Нідерланди, – роз
повідає Оксана Василівна. – До речі, 
Нідерланди, опинившись на десятому 
місці, кинули всі сили на підняття рів
ня освіти в країні. Один з пріоритетів 
там – заохочення до читання. 

УСПішНіСть люДиНи 
Залежить ВіД читаННя
Міжнародні дослідження твердять: рі
вень успішності людини визначається 
потребою читати. У країнах Західної 
Європи (Фінляндії, Норвегії, Нідерлан
дах) читання є пріоритетом в освіті. 
Діють державні програми, громадські 
ініціативи на місцевому і національ
ному рівнях. 

– Наберіть у Google – EU reads 
(«Європа читає»), – продовжує Окса-
на Войтко. – Ви побачите море інфор
мації за цими проектами! Таку ініціати
ву підтримують майже півтора десятки 
країн Західної Європи, що оголосили 
читання національним освітнім прі
оритетом. Переконана, що такий до
свід був би надзвичайно корисний і 
для України. 

Особлива увага до читання – в Япо
нії та Китаї. В Японії, наприклад, ухва
лено закон про поширення читання як 
окремого виду діяльності для дітей. 
Спеціальні газети для школярів різно
го віку популяризують його.

Надзвичайно тісна – взаємодія шко
ли і батьків. Навіть дуже забезпечено
му японцю і в голову не прийде просто 
віддати дитину в дорогу школу і вва
жати, що там її всього навчать. Допо
магають удома з уроками, пояснюють 
завдання. Це – обов’язково!

ріВНіСть – У хатах і Палацах
У Західній Європі освіту використову
ють як інструмент для зменшення со
ціальної нерівності й забезпечення рів
них прав дітей і молоді. 

– Нещодавно в Комітеті Верховної 
Ради України з питань науки і освіти 
розглядали питання про нові підходи в 
подоланні бідності в нашій країні, – 
каже Оксана Войтко. – Відзначали, 
що сільські школи скоро можна буде 
заносити до Червоної книги. Говори
ли про розрив рівня освіти між ви
пускниками сільських шкіл і міських, 

про проблеми отримання якісної освіти 
дітей з малозабезпечених родин. Цей 
розрив потрібно долати! І саме євро
пейський досвід може стати в пригоді. 

Особливо цікава – практика фін
ських шкіл, де освіта в найвіддаленішо
му селі є нічим не гіршою за столичну. 
У Скандинавських країнах є «залізне 
правило»: розгледіти сильні сторони 
кожної дитини. Там просто знають: 
немає дурних чи тупих учнів. Якщо 
дитина не встигає – їй дають легші 
завдання, працюють з нею додатково. 

раДіСть ВіД НаВчаННя 
Стару освітянську істину «Хто хоче 
навчатися – той навчатиметься» у 
країнах Європи розуміють букваль
но. Тому роблять усе, щоб здобувати 
знання було цікаво, а діти отримува
ли радість від навчання. Дуже поши
рені, зокрема, інтегровані уроки у по
чатковій школі.

– Об’єднують читання, лічбу, малю
вання, природознавство, – розповідає 
Оксана Войтко. – Йдуть на прогулян

ку до парку – малюють паличками. 
Зустрічають тваринку – обговорю
ють, чим вона харчується, чого потре
бує. Дуже добре налагоджені міжпред
метні зв’язки. Освітяни розуміють, що 
коли дитина пізнає світ, вона стає вну
трішньо багатшою. До цього майбутніх 
учителів готують ще у вишах. В укра
їнській освіті також є традиція шкіл 
радості. У деяких закладах викорис
товують досвід Василя Сухомлинсько-
го, Шалви Амонашвілі. Більше того, це 
відбувається і в інших країнах. В Япо
нії, наприклад, порадами Василя Су-
хомлинського активно послуговують
ся у дошкільній освіті. Переконана, що 
нам варто «і чужому научатись», і кра
щий вітчизняний досвід використову
вати більш широко. 

– Для побудови української ефек
тивної моделі освіти зовсім не обов’яз
ко во просто копіювати зарубіжну 
практику, – переконана Оксана Войт-

ко. – Краще влаштовувати експери
ментальні майданчики чи проекти. Тоб
то впроваджувати новації на місцевому 
рівні, а позитивний досвід потім мо
жуть перейняти й інші. У Києві, напри
клад, є чимало шкіл, навчання в яких 
відбувається в рамках експерименту. 
Наприклад, у колегіумі «Олімп» про
водять дуальні, двомовні уроки. Крім 
того, дватри предмети інтегровані в 
один. 

НаУКа: МеНше теорії, більше – 
ПраКтичНих ДоСліДжеНь
Країни, які входять до першої десят
ки освітніх рейтингів, можуть похва
литися також серйозними науковими 
дослідженнями. 

– У тій самій Фінляндії, наприклад, 
дуже тісний зв'язок між науковими до
слідженнями і їх впровадженням, – 
продовжує Оксана Войтко. – Вони 
зазвичай мають прикладний, практич
ний характер і дуже часто виконують
ся на замовлення великих компаній. У 
Великій Британії підприємства щодва 

роки змінюють набір компетентностей, 
а університети розробляють під це про
грами. Дуже багато людей навчаються 
з допомогою грантів. 

грУЗія: гроші хоДять За ДитиНою

У багатьох країнах застосовують сис
тему «гроші ходять за дитиною». Дуже 
цікавий досвід – у Грузії. 2005 року 
там розпочали ваучерну реформу, яку 
Всесвітній банк визнав однією з най

успішніших у сфері освіти, що дозво
лила фінансувати конкретних людей, 
а не навчальні заклади. Учні приноси
ли ваучери до шкіл для отримання від
повідних коштів. Згодом з’ясувалося, 
що така формула дає змогу активува
тися людському факторові. Деякі ди
ректори не змогли встояти перед спо
кусою і брали на роботу родичів. У 
2010 році систему модифікували, ввів
ши третій компонент – систему за
охочення за результатами атестаційних 
іспитів. Кращі 10 відсотків шкіл отри
мують додаткові кошти, а в 10 відсотків 
з найгіршими показниками постає пи
тання про звільнення директора. Онов
лена система фінансування виключає 
кумівство, створює конкуренцію між 
публічними школами, стимулює засну
вання приватних навчальних закладів. 

– У багатьох містах побудовані бу
динки вчителя, що працюють 24 го
дини на добу, – розповідає «Освіті 
України» працівник Міністерства осві
ти Грузії Леван Кебурія. – Кожен учи
тель може прийти туди в будьякий час, 
скористатися інтернетом, комп’ютером 
чи біб ліотекою і підвищити свій про
фесійний рівень.

– У 2012 році система ваучерів вве
дена і в професійних коледжах. Вау
чери отримують школярі з малозабез
печених родин, – розповідає Леван 
Кебурія. – Інші також їх отримають, 
якщо добре складуть іспити. 

У вищій освіті працює і система 
грантів. 

фіНляНДія: НаВчаННя У шКарПетКах

У кожному шкільному кабінеті у Фін
ляндії є велика карта Європи, на якій 
яскравою цяткою позначено саме цю 
школу. Карта дуже символічна: діти на
віть із найвіддаленішого села почува
ються рівноправними з ровесниками 
зі столиці.

– Де б не навчалася дитина – в 
університетському містечку чи наймен
шому селі на півночі, – її освіта буде 
такою ж якісною, як у ровесників із 
Гельсінкі, – розповідає голова Това
риства українців у Фінляндії Юліана 
Білякович.

Останнє дослідження Організації 
економічного співробітництва й роз
витку Європи показало: різниця між 
найслабшими й найсильнішими учня

І ЧУЖОМУ НАУЧАйТЕСЬ

Освітні новації у світі поширюються 
миттєво. Країни із сильною економікою 
мають хорошу освіту і сміливо 
експериментують. В Америці реформують 
публічні школи, які, за національним 
планом, мають бути такими ж сильними, 
як і приватні. В Європі бурхливо 
оновлюється середня освіта, акцент 
роблять на інновації, зв'язок із життям 
і виробництвом. «Азійські тигри» 
вкладають мільярди в розвиток шкіл 
та університетів. Які освітні системи 
дають найкращі результати і чий досвід 
може бути корисним для України?

Для пОбУДОВи еФекТиВНОї МОДелі ОсВіТи 
В УкрАїНі ЗОВсіМ Не ОбОВ’яЗкОВО 
прОсТО кОпіюВАТи ЗАрУбіжНий ДОсВіД. 
Краще ВлаштоВУВати еКСПериМеНтальНі 
МайДаНчиКи чи ПроеКти. ПоЗитиВНий 
ДоСВіД ЗМожУть ПерейНяти ВСі
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ми в Фінляндії справді – найменша у 
світі. Школи невеликі, іспитів під час 
переходу з класу в клас немає. 

Фінські педагоги вважають, що зна
ють про своїх учнів набагато більше, 
ніж можуть показати тести. «Сортуван
ня» школярів за успішністю скасували. 
Всі діти – і більш, і менш розумні – 
навчаються в «одному потоці».

З тими, хто має труднощі в навчан
ні, у фінських школах працює педагог 
«зі спеціальних випадків». Проблеми 
з поведінкою, швидкістю читання чи 
запам’ятовуванням не «лікують» двій
ками й запрошенням батьків до шко
ли. Навпаки – вчитель намагається 
подружитися і знайти підхід до кож
ної дитини.

Шкільний день там починаєть
ся звично: діти залишають у шаф
ках речі та взуття і йдуть до класу у 
шкарпетках. Так і чисто, й тихо! Біль
ше того, ніжки стільців і парт підби
ті м’якою тканиною. Перерва – 15 
хвилин. Під час неї за будьякої по
годи учні виходять на вулицю. Але 
дзвінка на урок немає. Так школярів 
привчають стежити за часом. Домаш
ніх завдань майже не задають. Зате 
є час для ігор!

Освітня реформа у Фінляндії розпо
чалася з рішення парламенту зробити 
освіту головною умовою економічного 
відновлення. Нині це називають Вели
кою мрією фінської освіти. Основна 
ідея: в кожної дитини має бути якіс
на й безкоштовна освіта. 

У середині 80х років нові ініціати
ви «струсили» останні залишки цен
тралізованої регуляції згори. Контроль 
над роботою шкіл передали міським 
радам. Національна програма перетво
рилася на вільні рекомендації. Напри
клад, програма з математики для пер
шого – дев’ятого класів скоротилася 
до десяти сторінок. 

З 1991 року в країні не залишило
ся жодного шкільного інспектора. Пе
ревірки й оцінювання доручили самим 
учителям і директорам. 

«Якщо постійно щось зважувати, то чи 
стане воно важчим?» – люблять повто
рювати фіни. Безперервний конт роль (і 
учнів, і педагогів) породжує тільки страх 
і тривожність. Учителі повинні генеру
вати нові ідеї, а не культивувати страх. 
Час, який раніше педагоги витрачали на 
написання довжелезних звітів, нині від
дають дітям. А ще – створюють нові 
навчальні програми. Кожна школа Фін
ляндії має право розробляти власні. Їхнє 
гасло: не «багато знань», а «багато ко
рисних знань». Діти зі шкільної лави зна
ють, що таке податки, банки, довідки. 

До речі, обов’язковою умовою для 
кожного вчителя є магістерський ди
плом і практика в одному з восьми 
державних університетів.

1 КВітНя – Не ДеНь СМіхУ, 
а ПочатоК НаВчальНого роКУ
У Японії фінансовий рік починається 
з 1 квітня. Так само і в системі осві
ти – навчання у школах і більшості 
ВНЗ стартує на початку квітня і три
ває до кінця березня.

При переході з початкової школи до 
середньої необхідно складати іспити. 
Особливо важкі екзамени – при всту
пі з неповної середньої школи до по
вної, коли в учнів суворо і прискіп
ливо перевіряють знання з японської, 
іноземної мов, математики, природо– і 

суспільствознавства. Про те, що укра
їнська державна підсумкова атестація 
«відпочиває» порівняно з японськими 
іспитами, свідчить факт, що в тамтеш
ній пресі прижилося висловлювання, 
яке можна перекласти як «пекло іспи
тів». Ідеться про вкрай завищені екза
менаційні вимоги, про прагнення вчи
телів давати дорогу до знань лише тим 
юнакам і дівчатам, які справді мають 
здібності й цілеспрямованість. Окрім 
екзаменаційних оцінок, ураховують і 
результати навчання з першого класу. 
Тому з перших кроків найкращі учні 
стають кандидатами на здобуття вищої 
освіти і на подальший успіх у житті. 

А слабких у японській школі не «ви
тягують за вуха». Чимало вчителів на
віть не задають домашніх завдань. «Да
моклів меч» іспитів такий гострий, що 
батьки не зупиняються перед тим, аби 
найняти репетиторів, пише публіцист 
Владислав Дунаєв у книжці «Діти Фу
дзіями». Мабуть, у цьому пеклі й «ви
ковуються» люди, які вивели японську 
економіку на одне з перших місць у 
світі за ВВП. 

оСВіта яК «ВажКа ПроМиСлоВіСть»

Британська освіта вже давно ста
ла брендом. Насамперед – завдяки 
«трьом китам», на яких вона базу
ється: високому рівню ІТоснащеності 
шкіл і ВНЗ, прогресивним іннова
ційним освітнім технологіям і відмо
ві від пасивної системи навчання на 
користь активної самостійної робо
ти. Британські дипломи і сертифікати 
визнають у всіх країнах, випускників 
вищих навчальних закладів із радістю 
беруть на роботу провідні компанії. 

Тож недарма родини з усього світу 
(зокрема, й чимало українців) обира
ють для своїх дітей школи і виші Ту
манного Альбіону.

Власну систему освіти британці на
зивають «важкою промисловістю». На
вчання у ВНЗ (і для британців, і для 
іноземців) – недешеве, але бажаючих 
вступити все одно дуже багато. 

20 найпрестижніших університетів 
Англії – Russel’s group – орієнтують
ся на наукові дослідження. Найбільш 
рейтинговими є так звані «старовинні 
університети», засновані ще в середні 
віки чи в епоху Відродження. Це – 
університети в Оксфорді, Кембриджі, 
Глазго, Абердині, а також Единбурзь
кий і СентЕндрюський. 

Середню освіту можна здобути і 
в публічних, і приватних школах. У 
«золотій десятці» – школи Royal 
Foundation (королівського заснування), 
які створив і курує один із членів ко
ролівської родини. 

– Одна з особливостей британської 
освіти – окремі школи для хлопчи
ків і дівчаток, – розповідає представ
ник освітнього агентства «БізнесЛінк» 
Іван Гузенко. – Багато англійців пе
реконані, що так майбутні леді не від
волікаються на хлопців і краще на
вчаються. Питання спірне. Але за 
академічними рейтингами високі ре
зультати дають саме школи для дівчат! 
Їх випускниці вступають до Кембри
джу, Оксфорду, з них виростають ви
датні молоді вчені. 

НаУКоВі шКоли У «КраїНі КохаННя»
Шкільна освіта у Франції триває 12 ро
ків. У ліцеях (аналогах нашої старшої 
школи) відбувається розподіл за про
фільними класами, наприклад, літера
турними, економічними тощо. Найпре
стижнішими є наукові класи. До якого 
б університету не планував вступати 
школяр, найкраще закінчувати саме 
науковий клас. 

– На відміну від України, у Фран
ції немає вступних іспитів і можна хоч 
щороку переводитися до іншого уні
верситету на ту саму чи суміжну спе
ціальність, – розповідає координатор 
стипендіальних програм Французько
го інституту в Україні Оксана Ландо. 

Традиційним попитом у французів і 
в іноземців (до речі, у Франції навча
ються більш як півтори тисячі студен
тів з України) користуються паризькі 
виші. Проте це зовсім не означає, що 
в регіонах немає престижних ВНЗ. На
приклад, у Греноблі є потужний техно
логічний центр, до якого входить і Уні

верситет Жозефа Фур’є. Це об’єднання 
називають «європейською Кремнієвою 
долиною».

Але чи не найцікавіші і найбільш 
сучасні в освіті Франції – так звані 
вищі школи. 

– Їх започаткували як альтерна
тиву університетській освіті, – роз
повідає Оксана Ландо. – Потрапити 
до них складніше, ніж до університе
ту. Диплом вищої школи дає найшир
ші можливості, адже ці заклади зазви
чай тісніше, ніж класичні університети, 
спів працюють з роботодавцями, тому 
й рівень праце влаштування вищий. Є 
інженерні, аграрні, мистецькі, бізнес
школи, архітектурні тощо. 

І хоча такі заклади не посідають про
відні місця в освітніх рейтингах, але, 
якщо подивитися, хто очолює найбіль
ші світові корпорації, там буде дуже 
багато випускників французьких ви
щих шкіл.

оДиН елеКтроННий щоДеННиК 
На ВСю КраїНУ

Дуже цікавим для України є досвід Ес
тонії – держави, якій також довелося 
долати рудименти радянського минуло
го. Вона зробила ставку на високі тех
нології, насамперед – у системі освіти. 

Населення цієї найменшої балтій
ської країни за кількістю можна зі
ставити, наприклад, з мешканцями До
нецька або правого берега Дніпра у 
Києві. 

– З 1 по 9 клас учні здобувають 
базову освіту, – розповідає дирек
тор гімназії містечка Сауе Яан Па-
луметс. – Далі – навчання в гімна
зії, професійному навчальному закладі, 
університеті. 

Місцевому самоврядуванню в Есто
нії надано широкі можливості. Його 
представники, наприклад, можуть ви
значати наповнюваність класів. Вони 
беруть участь і у фінансуванні шкіл. 

В Естонії створено спеціальну елек
тронну систему «ексюї», в якій відо
бражено всю інформацію про оцінки, 
відвідуваність, і не тільки. Вона вико
ристовується в усіх школах.

– У нас навіть класних журналів у 
звичайному розумінні немає, – роз
повідає Яан Палуметс. – Починалося 
все з експерименту в 7–9 класах, по
тім долучились і молодші. Оцінили пе
реваги і батьки – справді зручно поди
витися розклад занять, оцінки дитини. 
До речі, весь документо обіг у нас та
кож відбувається в електронній формі.

Минулого року в Естонії набрав чин
ності закон про реформу системи осві
ти. Громадське обговорення під час 
ухвалення було бурхливим. Студентам
бюджетникам, зокрема, не дуже подо
бається норма, згідно з якою щосеме
стру вони мають набирати не менш як 
30 залікових балів, інакше їх можуть 
перевести на платну форму. Зате ця 
норма – чудова мотивація до сумлін
ного навчання. 

підготувала Світлана галата, «Освіта України»

У кОжНОМУ ШкільНОМУ кАбіНеТі 
У ФіНляНДії є ВеликА кАрТА єВрОпи, 
НА якій яскрАВОю цяТкОю пОЗНАчеНО 
сАМе цю ШкОлУ. кАрТА ДУже сиМВОлічНА: 
Діти НаВіть іЗ НайВіДДалеНішого Села 
ЗНають, що їхНя оСВіта – таКа ж яКіСНа, 
яК і В роВеСНиКіВ іЗ ВелиКих МіСт
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щоб дійти до фіналу, 
кожному школяреві 
довелося конкурувати 

майже із сотнею однолітків – 
адже в районних, міських та 
обласних етапах конкурсу 
взяли участь сто двадцять ти
сяч юних науковців! У фінал 
змагань вийшли 1300 школя
рів. Завершальний етап зма
гань триватиме місяць. Учні 
готові здивувати членів журі 
яскравими проектами та ори
гінальними дослідження
ми. Наприклад, техніки гото
ві продемонструвати макети 
приладів, які створювали для 
розв’язання актуальних про
блем країни. Ярослав Моря 
з Харківщини покаже при
стрій, що запобігає коливан
ню мостів. Сергій Желізний 
з Волинської області привезе 
на конкурс пристосування для 
пошуку підземних кабельних 
трас. Юний еколог з Вінниці 
Наталія Бурковська не лише 
розкаже, в якому стані питна 
вода в її регіоні, а й запропо
нує шляхи її очищення. 

рУшійНа Сила 
СУСПільНих ЗМіН 
Першими до столиці приїха
ли юні фізики, математики, 
астрономи та економісти. 

Під час відкриття конкурсу 
директор МАН Оксен Лісовий 
наголошує: молодь не тільки 
веде Україну до наукового лі
дерства у світі, а є рушійною 
силою суспільних змін. 

– Саме молодь повстала 
першою, – звертається Оксен 
Васильович до юних науков
ців. – Ви допомогли старшо
му поколінню скинути з себе 
панцир конформізму та подо
лати інерцію страху. Симво
лічно, що серед переможців 
є юні науковці, які разом із 
батьками приїжджали підтри
мати Майдан. 

УСе – чеСНо!
Переможці конкурсу отрима
ють серйозні преференції при 
вступі до ВНЗ – по 50, 40 і 
30 додаткових балів за перше, 
друге і третє місця відповідно. 
Але в МАН – усе чесно! 

– Багато років ми роби
мо все, щоб ці змагання були 
чесними й прозорими, – за
певнила начальник відділу по
зашкільної освіти, виховної ро
боти та захисту прав дитини 
Міністерства освіти і науки 
України Алла Середницька. – 
Сьогодні ми будуємо нове сус
пільство, в якому не буде ко
рупції та брехні. На вашому 
прикладі можна переконатися, 
що чесність і розум можуть і 
повинні перемагати. 

СоНце череЗ фУтболКУ

Змагання проходять у два 
етапи: спочатку учні пишуть 
контрольні, а потім захища
ють наукові роботи. А ще – 
спілкуються з викладачами 
вишів, академіками НАН Укра
їни. Під час перерви найбіль
ше школярів – біля першого 
космонавта України, члена пі
клувальної ради МАН Леоніда 
Каденюка. Він розповідає, як 
виглядають зорі, якщо дивити
ся на них із космосу, радить в 
усіх ситуаціях бути винахідли
вими. Каже: щоб подивитися 
на Сонце з ілюмінатора зоре

льоту, використав як «фільтр» 
чорну футболку – і все одно 
світило було надто яскравим. 

– Космос – не просто по
рожнеча, – наголошує пер
ший космонавт. – Вона запов
нена величезною кількістю 
запитань. Щоб відповісти на 
них, потрібні знання. 

Він розповідає про білі пля
ми в астрономічній галузі, ра
дить юним науковцям вивча
ти природу гравітаційних сил. 
Адже коли людина вивчить 
силу гравітації, то зможе бу
дувати зовсім інші зорельоти. 

З МайДаНУ – В НаУКУ
Леонід Каденюк вручає пере
можцям подарунки й символіч
ні медалі. За дослідження тен
денцій інноваційного розвитку 
в системі соціальноекономіч
них змін (секція економічної 
теорії та історії економічної 
думки) нагороду отримує Бог-
дан Лозін з Тернополя. Хло
пець приїхав до Києва не 

вперше. Разом з батьком і вчи
телями він три тижні перебу
вав на Майдані: на його очах 
захоплювали будівлю КМДА, 
йшло жорстке протистоян
ня мітингувальників і силових 
структур. Окрім науки, юнак 
професійно займається спор
том. Його кредо – слова Тара
са Шевченка «Борітеся – по
борете!». 

– Я трохи нервував, – зі
знається хлопець. – Завдання 
контрольної роботи були дуже 
складні. Технічними інновація
ми цікавлюся давно, вважаю, 
що Україна може досягти ус
піху в багатьох галузях еко

номіки. Потрібні інвестори: і 
закордонні, і вітчизняні. Я на
магався проаналізувати – як 
краще знаходити інвесторів, 
які напрями економіки є най
більш перспективними. 

еКоНоМія еНергоНоСіїВ
Чимало учнівських проектів 
присвячені одній з найакту
альніших проблем держави – 
енергозбереженню. Найкраща 
робота – школярки з Хер
сонщини Оксани Челпанової. 
Вона розглянула можливості 
використання реального газу 
в системах опалення. 

– За моїми розрахунка
ми використання, наприклад, 
водню в системах опалення 
може дати дуже суттєву (май
же в два рази!) економію, – 
пояснює Оксана. – Планую 
дослідити енергоефективність 
інших газів. Переконана, що 
моїми розрахунками зацікав
ляться промисловці. Адже 
це – вигідно. 

ВіДКрити аСтероїД 
Може КожеН шКоляр

Для багатьох досліджень не по
трібні складні лабораторії. Ва-
силь Дюлай з Ужгорода пе
реконаний: спостерігати за 
космосом можна за допомо
гою звичайної цифрової фо
токамери. У секції астрономії 
і астрофізики він виборов пер
ше місце. 

– Я хотів показати, що зви
чайний учень може робити на
укові дослідження, – розпові
дає Василь. – І навіть відкрити 
астероїд! Я розробив метод, як 
це можна здійснити. До речі, 
участь у конкурсі МАН беру 
вперше. Аж не віриться, що 
переміг. 

ДоПоМогти арМії
Дослідники в усіх секціях на
магалися запропонувати рі
шення першочергових про
блем країни. Василь Новак із 
ІваноФранківська, наприклад, 
отримав перше місце за робо
ту «Перспективи росту ринку 
цінних паперів в Україні» (сек
ція «Фінанси, грошовий обіг і 
кредит»).

– Я проаналізував досвід 
іноземних держав щодо за
лучення коштів населення на 
ринку боргових цінних папе
рів, – розповідає хлопець. – 
Наприклад, тридцять відсотків 
боргу США – це борг перед 
жителями країни. В Україні 
цей відсоток – близько нуля. 
Коли держава знайде можли
вість залучати кошти населен
ня – вона зможе забезпечи
ти новою технікою, наприклад, 
Збройні сили. Армії потрібні 
нові види озброєння! Дуже 
радий перемозі, тепер точно 
вступлю до Київського націо
нального університету імені 
Тараса Шевченка. Коли поба
чив своє прізвище у списку пе
реможців, одразу зателефону
вав мамі, порадував. 

ДоСліДжеННя 
«ВоДНого МоСтУ»
Допомогти учням краще розу
міти матеріал на уроках фізи

ки прагне Микола Криворуч-
ко з міста Запоріжжя. У Києві 
він представив роботу «Над
звичайні досліди зі звичайною 
водою» (секція «Експеримен
тальна фізика»). 

– Частина роботи присвя
чена дослідженню «водного 
мосту», – каже Микола. – Фі
зики знають, що коли до двох 
склянок з водою підключити 
різні «полюси» напруги, між 
ними виникне водний місточок 
у вигляді циліндру. Цей ефект 
відомий, але поки що його ніх
то не описав. У своїй роботі 
я пояснюю, чому це відбува
ється. Хочу, щоб учні розумі
ли: фізика – це дуже цікаво!

бориСлаВ раДіє
Уперше бере участь у конкур
сі МАН і школярка з Борисла
ва на Львівщині Христина Під-
лубна. І одразу – «золото».

– Я спробувала проаналізу
вати соціальноекономічні про
блеми молоді та їх вирішення 
на прикладі мого міста, – по
сміхається Христина. – Робо
ту захищала у секції мікро– й 
макроекономіки. Я представ
ник молодого суспільства і в 
мене виникла ідея дослідити 
проблеми зсередини, подума
ти, як знайти нові, оригіналь
ні шляхи їх розв’язання. Ді
йшла висновку – потрібна 
нова правова база. А ще – 
дієвість самої молоді. Тільки 
з її допомогою можна збуду
вати справжнє громадянське 
суспільство. Мої друзі й рідні 
дуже радіють, що я перемогла. 
Телефонують, вітають. 

лаКМУСоВий ПаПірець 
Крім упевненого життєвого 
старту для юних дослідників 
конкурс – ще й чудовий лак
мусовий папірець стану «моло
дої науки» в областях. 

– Змагання для нас – мож
ливість проаналізувати, як пра
цюють відділення Малої ака
демії наук у різних регіонах 
України, – розповідає Оксен 
Лісовий. – Наприклад, діти 
з Дніпропетровська отрима
ли три перших місця. Здава
лося б – перемога! Але ми 
розуміємо, що ці нагороди – 
заслуга директора Дніпропе
тровського обласного ліцею 
фізикоматематичного профі
лю Олега Полякова. Але ж 
один ліцей не може «витяг
нути» всю область! А в Лу
ганській, Харківській, Херсон
ській та інших областях багато 
переможців – з віддалених сіл 
та райцентрів. Саме так по
трібно працювати. 

І Оксен Лісовий, і члени 
журі бажають юним інтелек
туалам працювати далі в укра
їнській науці.

– Останніми роками я пе
рестав вірити, що потенціал 
наших вихованців потрібен 
країні, – зізнається Оксен Ва
сильович. – Нині ж я щиро 
кажу школярам, що вони не
обхідні Україні. Переконаний, 
що у нас розвиватимуться ви
сокотехнологічні підприємства 
й буде велика потреба в нау
ковцях. 

Світлана галата, «Освіта України»

ЩОб ДійТи ДО ФіНАлУ кОНкУрсУ 
МАН, кОжНОМУ ШкОляреВі 
ДОВелОся кОНкУрУВАТи МАйже 
іЗ сОТНею ОДНОліТкіВ – АДже 
В райоННих, МіСьКих та облаСНих 
етаПах ЗМагаНь УЗяли УчаСть Сто 
ДВаДцять тиСяч юНих НаУКоВціВ!

ВІДКРИТИ АСТЕРОЇД 
І ЗБУДУВАТИ «ВОДНИЙ МІСТ»
У Києві триває фінальний етап Всеукраїнського конкурсу МАН

Юні конструктори, хіміки, 
екологи, астрономи та інші 
розумники захищають у квітні 
свої роботи на фінальному 
етапі Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт Малої академії 
наук. До Києва з усіх областей 
приїжджає справді «золота 
молодь» – уже наступного року 
«малі академіки» працюватимуть 
в університетських лабораторіях, 
а потім – і в дорослій науці. 

юних
творчіСть
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В аудиторії, де проводиться зу
стріч, – тихо. Всі уважно слухають 
доповідача – і журі, і конкурсан

ти. Ідеї учасників – найрізноманітніші, 
але обов’язково пов’язані з удоскона
ленням. У секції «Технологічні проце
си та перспективні технології» учень із 
Ніжина Андрій Єрофеєв презентує про
ект шкільної котельні. Говорить, узяв
ся за цю тему, бо у школі не працює 
басейн, а спорудження котельні дало б 
змогу його відкрити. До того ж, роз
мірковує Андрій, впровадження проек
ту, крім користі, дасть ще й неабияку 
економію. Його котельня працювати
ме на альтернативному паливі, а не на 
газі, що нині стрімко дорожчає. Мак-
сим Ющик, який захищав власну техно
логію сушіння деревини ультразвуком, 
запитує: чи була врахована питома те
плота згорання палива в котельні, чи є 
альтернативою проекту утеплення бу
дівлі гімназії? Розпочинається справжнє 
наукове обговорення. 

– Фіналісти під час захисту дуже ак
тивно беруть участь у дискусії, – роз
повідає Олег Степанов, член журі секції 
технологічних процесів та перспектив
них технологій, – не кожен науковий 
семінар проходить так жваво. 

Куратор відділення технічних 
наук – директор Інституту гідромеха
ніки Націо нальної академії наук Украї
ни Віктор Грінченко переконаний: для 
розвит ку науки і творчості надзвичайно 
важливим є спілкування між ученими. 

– Під час захисту робіт я відвіду
вав різні аудиторії і переконався, яки
ми важливими є контакти і наукової 
молоді, – каже Віктор Тимофійович. – 
Це – вияв творчого спілкування справ
жніх дослідників! 

легше, Коли ціКаВо
Робота Олега Курінного «Метод поділу 
на рівні метаграфа, що представляє базу 
нечітких знань» стала кращою у секції 
«Інформаційні системи, бази даних та 
системи штучного інтелекту».

– Основним об’єктом дослідження 
були бази нечітких знань, – розпові
дає хлопець. – Простіше кажучи, це 
структури, яким ми надаємо початко
ві дані, а вони роблять висновки. Мета 
моєї роботи – зробити такий висновок 
ефективнішим, швидшим, більш нагляд
ним. Для цього ми відшукали спосіб, як 
представити базу нечітких знань у ви
гляді метаграфової структури, і розро
били алгоритм оптимізації процесу ло
гічного висновку. 

Олег розповідає, що такі розробки бу
дуть корисними у багатьох сферах, на
приклад – у медичному діагностуван
ні: ознаки хвороб закладаються до бази 
і на їх основі можна отримати діагноз. 
Або ж у галузі бізнесадміністрування, 
коли потрібно моделювати складні біз
неспроцеси. Хлопець – не новачок на 
захистах Малої академії наук. Торік він 
теж брав участь у фіналі, третьому етапі 
конкурсузахисту, однак призового міс
ця не виборов. Цьогоріч ретельніше під
готувався до базової контрольної роботи 
і це допомогло отримати медаль. Од
нак, зізнається, перемоги досягти було 
досить важко. 

– Це потребує значної роботи над со
бою. Треба мати фундаментальні знан

ня, обрати науковий проект і ретельно 
над ним працювати. Має бути ідея, тре
ба знайти те, що є цікавим саме для тебе. 
Для мене це – дискретна математика. 
Так, на цей процес витрачається бага
то часу. Але ж я не займаюся нісеніт
ницею! До того ж це мені подобається. 

Костянтин Михаленков, голова журі 
секції технологічних процесів та пер
спективних технологій, переконаний, що 
працю над власною темою можна вва
жати своєрідною підготовкою до навчан
ня у ВНЗ. Адже досить часто до вишів 
потрапляють студенти, не вмотивовані 
навчатися. А випускники МАН хочуть 
і вміють це робити, говорить він.

МіСія – еНергоЗбережеННя
Костянтин Михаленков збільшен
ня кількості робіт у галузі енергозбе
реження вважає тенденцією. Суддям 
дуже важко обрати кращих, бо всі пра
ці є цікавими. Наприклад – «Розроб
ка та втілення в практику новітньо
го процесу виробництва біодизельного 
палива за допомогою універсальної 
установки» Тетяни Косташ чи «Впро
вадження технологій точного земле
робства в рослинництві» Олександра 
Морозова. Тож оцінки робіт були дуже 
щільними, учасників, скоріше, розділи
ло оцінювання контрольних з базової 
дисципліни, а не результат захисту на
укової роботи. 

– Є і такі роботи, що вже можна за
стосовувати на практиці, а ще – винят
ково учнівські, далекі від технологій. Але 
й останні не зайві, – каже Олег Степа-

нов, член журі. – Пошук власної, уні
кальної теми приводить до ще більшого 
зацікавлення учня. А вже для досліджен
ня своєї «цікавинки» підбираються і ме
тодики, і керівники робіт. 

іДея – З жартУ
А ідеї щодо дослідження можуть бути 
зовсім поруч. Киянин Дмитро Гуменюк 
розповідає, що вони із сім’єю кілька ра
зів купували нестиглі кавуни, і хтось 
жартома запропонував науково визна
чати цю стиглість. Жарт перетворив
ся на… роботу «Дослідження фізичних 
основ створення приладу для неруйнів
ного визначення ступеня стиглості ка
вунів».

– Коли я вивчав існуючі способи, 
звернув увагу на цікавий метод визна
чення ступеня стиглості за висотою від
скоку кульки від поверхні. Зосередився 
на інтервалах між відскоками і в резуль
таті визначив «коефіцієнт стиглості», – 
розповідає Дмитро. 

Серед переможців – і надзвичайно 
актуальні проекти. Наприклад, Олексій 
Петренко презентував роботу, присвя
чену автоматизації аналізу тріангульова
них моделей під друк на 3Dпринтерах.

– Після доопрацювання програми для 
аналізу тривимірних моделей у форма
ті STL можна вбачати її як обов’язковий 

елемент між етапом проектування та 
безпосередньо друком. Це унеможли
вить помилки при тріангуляції і підви
щить ефективність технології 3Dдруку, 
зменшить кількість бракованих дета
лей, – розповідає Олексій Петренко. 

На ДоПоМогУ шКолі
Багато серйозних робіт юних «академі
ків» присвячено освіті. Наприклад, Влад 
Дзюба із Дніпропетровська переміг у 
секції «Технології програмування», пре
зентувавши програмуконструктор орга
нічних молекул. 

– Школярам дуже важко опанувати 
таку складну науку, як хімія, – каже 
хлопець. – Тож я вирішив допомог
ти їм. Бо ж узагалі це – дуже цікавий 
предмет, що дає змогу робити справ
жні дива. Моя програма показує роз

ташування атомів у молекулах. Школя
рі можуть повернути, перемістити різні 
молекули, майже відчути їх! 

Учениця столичного ліцею «Голосі
ївський» Віра Родіонова теж перейма
ється педагогічними проблемами. Вона 
розробила навчальноігрову музичну 
програму «Сольфеджіо для початків
ців» для дітей, які навчаються у пер
шому класі музичної школи. Мама Віри 
викладає в такому закладі, тож дівчина 
знає про нюанси навчання майже все. 
Створена програма буде використову
ватись як додаток до занять, передба
чає вивчення теоретичного матеріалу та 
складання тестів.

– Я маю намір розвивати свою про
граму, вона розпізнаватиме голос – аби 
перевіряти чистоту виконання співу, – 
ділиться планами Віра. – Схожі проекти 
вже є, але вони орієнтовані на випускни
ків музичних шкіл. Однак саме новач
кампершачкам дуже важко засвоюва
ти цей складний предмет – сольфеджіо. 

Андрій Коротков привіз із Криму 
сконструйованого робота, яким мож
на керувати завдяки Bluetooth та WiFi:

– Застосовувати цю модель можна 
в освіті, навчаючи дітей програмуван
ня, зокрема об’єктноорієнтованого, й 
елементів робототехніки, – захоплено 
розповідає хлопець. – Звісно, схожі 

пристрої уже використовуються, напри
клад – у Росії, але їхня ціна відрізня
ється від собівартості моделі майже в 
тридцять разів! А після доопрацюван
ня цей комплекс можна використовува
ти з безкоштовним потужним програм
ним забезпеченням. 

Андрій – одинадцятикласник, хоче 
навчатися у Київській політехніці, на 
факультеті інформаційних технологій. 
Зізнається, що навіть не думав вступа
ти до російських вишів. Зауважує, що 
нині ніхто не розповідає про можли
ві механізми реалізації обіцянок тако
го навчання. 

Колеги аКаДеМіКіВ 
Михайло Згуровський, ректор НТУУ 
«КПІ», вітає МАНівців під час нагоро
дження фіналістів і називає їх своїми 
колегами. 

– Я називаю вас так, бо ви цікавите
ся технічними науками, інформаційни
ми технологіями, а КПІ – це те місце, 
де робилися великі відкриття і створю
валася новітня техніка. Ви – дуже ба
жані наші колеги і партнери. Щороку 
понад сто випускників Малої академії 
наук стають студентами КПІ. Вони не 
лише добре навчаються, а й здійсню
ють винахідницьку діяльність і вже зі 
студентської лави вчаться створювати 
нову техніку, – говорить він. 

Усі учасники третього етапу конкур
су з напряму «Технічні науки» пред
ставляли свої напрацювання на рівні 
кваліфікаційних робіт студентів вишів. 
На цьому наголосив голова журі відді
лення технічних наук, декан інженер
нофізичного факультету НТУУ «КПІ» 
Петро Лобода:

– У них були й актуальність, і на
укова новизна, і практичне значення. 
Якби всюди так розв’язувалися сьо
годенні проблеми техніки, економіки, 
промислового виробництва, я переко
наний, що Україна була б найуспішні
шою і найбагатшою державою, – роз
мірковує Петро Іванович. 

НатхНеННя об’єДНУє 
Де саме можна виражати свою твор
чість? На це запитання під час фіна
лу конкурсузахисту відповів випускник 
МАН, а нині – студент КПІ Дмитро 
Румянцев. У новому молодіжному кон
структорському бюро Geek Workspace 
працюють і студенти, і учні – члени 
МАН. Їх об’єднує інтерес до науково
технічних та інформаційних технологій 
і природничих наук. За словами Дмитра, 
кожен студент чи школяр може зверну
тися у бюро по допомогу з юридичних 
чи економічних питань, а також щодо 
створення якісного прототипу винахо
ду. Хлопець упевнений, що винаходи 
і розробки молодих науковців можуть 
зацікавити виробництво. Нині робо
та над розвитком бюро ще триває, але 
тут уже працюють конференцзал, кім
нати для проектної роботи, створюють
ся лабораторії математичного моделю
вання і високоточного прототипування, 
майстерні робототехніки. Нині у моло
діжному бюро, зокрема, працюють над 
розвитком «зелених» технологій: ство
ренням портативних вітрогенераторів і 
сучасного біопалива, енергоефективніс
тю будинків тощо. Тож Дмитро Румян-
цев закликає до співпраці насамперед 
тих фіналістів МАН, чиї роботи присвя
чені цій тематиці. Бо переконаний, що 
ідея однієї людини може змінити жит
тя кожного.

Максим КороДеНКо, «Освіта України». Фото автора

ВІД СТИГЛОСТІ КАВУНА – ДО ТОЧНОСТІ 3D-ПРИНТЕРА
Діапазон тематики робіт фіналістів Усеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук вражає. Їх називають 
бажаними студентами в кожному виші й молодою надією науки України. Днями 
у Національному університеті «Київський політехнічний інститут» відбувся фінал 
інтелектуального змагання школярів у відділенні технічних та комп’ютерних наук. 

якби ВсюДи ТАк рОЗВ’яЗУВАлися 
сьОгОДеННі прОблеМи ТехНіки, екОНОМіки, 
прОМислОВОгО ВирОбНицТВА, УКраїНа бУла б 
НайУСПішНішою і Найбагатшою ДержаВою
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Сама ідея проведення квесту 
для України не нова. Запо
зичений із комп’ютерних 

ігор, він стає популярним. У 
дещо спрощеному перекла
ді квест – це «пригодницька 
гра». Нині він відбувається час
то – такий собі модний спосіб 
міських розваг... Та використа
ти його для популяризації нау
кових знань із біології виріши
ли вперше. 

НаУКоВий КВеСт
Під керівництвом одного з 
докторів наук Інституту біо
логії КНУ імені Тараса Шев
ченка Ганни Толстанової (див. 
«Освіта України» №7 за 2014 
рік. – Авт.) команда студен
тів здійснила унікальний захід. 
На базі Київського природни
чонаукового ліцею №145 було 
проведено гру на тему «Як ула
штований наш мозок та органи 
чуття, завдяки яким ми сприй
маємо світ довкола?». 

Два дні поспіль – у свої 
вихідні – викладачі, студен
ти, вчителі ліцею «гралися» з 
більш як сотнею учнів 10–12 
років, передаючи їм знання, 

які здатен засвоїти не кожний 
старшокласник. 

Що являв собою цей квест? 
Усі учасники ділилися на гру
пи по 5–7 учнів. На установ
чій зустрічі їм розповідали про 
тему та завдання гри. Далі – 
вони розходилися по «станці
ях», на кожній з яких завдя
ки серії експериментів самі 
опановували знання з того, 
як працює та чи інша систе
ма органів чуття. Їхніми «про
відниками» у світ фізіології 
були студентибіологи. Прой
шовши всі «станції», команди 
мали на швидкість зібрати паз
ли. На малюнку були схема
тично представлені всі органи 
чуття та їхній зв'язок із голов
ним мозком. 

ДраКоН, яКий «Стежить» 
За ВаМи 

Тепер наведемо приклади! Про 
оптичні ефекти чули всі. Та 
чи можете ви пояснити: чому 
кілька паперових драконів по
стійно дивляться на вас, в який 
куток класу ви би не відійшли? 
Чому ми бачимо предмети 
об’ємними? Як незрячі набу

вають незбагненної здатності 
читати шрифтом Брайля? 

На ці запитання діти отри
мували відповіді, проходячи 
«станціями», які вигадали для 
них розробники квесту. Ска
жімо, «Подорож наосліп». Ви 
навіть уявити не можете, яку 
жваву реакцію дітей викли
кало розуміння того, що ли
мон або яблуко важко відріз
нити одне від одного, коли очі 
зав’язані, а рука – в гумовій 
рукавичці. І саме в такий спо
сіб учасники гри засвоювали, 
що системи аналізаторів люди
ни пов’язані між собою. Якщо 
на мозок не впливають світ
ло та колір, підсилюється чут
ливість до інших подразників. 
Ключову роль починають віді

гравати рецептори, що знахо
дяться на долонях. 

Або ще один експеримент. 
Чи знаєте ви, чому так див
но сприймається записаний на 
плівку власний голос? Бо іс
нує кісткова й повітряна про
відності звуку. Коли ви говори
те, ці два «канали» зливаються 
в єдине ціле. А коли слухаєте 
свій голос, записаний, скажі
мо, на відео, то звуки доходять 
до вас тільки через повітря. 

McDonalD’s ВиКрито 
А що ви чули про смак «ума
мі»? Учасники квесту дізнали
ся, що це так званий «п'ятий 
смак», який здатні «вирізняти» 
смакові рецептори. Його ма
ють білкові речовини, м'ясо. 
Відчуття «умамі» створюють 
розчинні амінокислоти та їхні 
аніони, зокрема, глутамат на
трію. Саме тому в сучасні про
дукти його так часто додають, 
маркуючи як харчову добав
ку Е з відповідною цифрою. 
Тож учасники експериментів 
тепер можуть і батькам пояс
нити: чому в «бульйонних» ку
биках насправді немає м’яса, а 
під час нежитю будьяка їжа 
видаватиметься прісною! Це 
відбувається тому, що зони 
запаху та смаку в головному 
мозку людини знаходяться по
руч і можуть підсилювати одна 
одну. 

– Ми довго вирішували, що 
саме розказати учням та яки
ми експериментами це проілю
струвати, – говорить Влади-
слав Бондаренко, студент 2го 
курсу КНУ імені Тараса Шев
ченка, майбутній молекуляр
ний біолог. – Радились, тес
тували все на молодших братах 
та сестрах! І хоч у кожного з 
наших учасників свій харак
тер, працювалося дуже легко. 

Діти дуже комунікабельні й 
позитивні! Такий заряд хоро
ших емоцій від чогось іншого 
не отримаєш! Подібний захід 
проводиться вперше в Украї
ні, принаймні, зі школярами 
такого віку. Тож було особли
во важливим не тільки цікаво 
й зрозуміло все пояснити, а 
і зробити так, аби вони щось 
запам’ятали. І, звісно, потім 
«ішли» в нашу професію! 

Ще одна активна учасниця 
й організатор заходу, Дарина 
Савицька, яка вчиться на 4му 
курсі біофаку, вважає: зна
ння зайвими ніколи не бува
ють! Як майбутній фахівець із 
нейробіо логії, упевнена: мозок 
потрібно тренувати! 

– Усі ми люди, і в кожного 
з нас є мозок! Тож такі знання, 
як мінімум, не будуть зайвими! 
А якщо зацікавити людину чи
мось у дитинстві, це захоплю
ватиме її усе життя. Знаю по 
собі! І, навпаки, якщо вже у 
школі ніщо не цікавить, чого 
можна навчитися в універси
теті? 

– Це було дуже цікаво, вза
галі захоплююче, просто супер! 
Усе, що розповідали, звісно, є 
корисним. Утім, навіть про
сто взяти участь було приєм
но, весело та класно! – ділить
ся своїми враженнями одна з 
учасниць квесту Катерина Дег-
тярьова. – Мені найбільше 
сподобалося на «станції», де 
розповідали, як працюють ор
гани смаку, і коли ми із за
критими очима тестували іжу! 

Ще одна учасниця, команда 
якої, до речі, виборола призо
ве місце, вважає гру дуже ко
рисною для себе. 

– Особисто я хочу бути біо
логом у майбутньому! – гово
рить Дарина Білецька. – Мені 
найбільше сподобалося на стан
ції, присвяченій вивченню за
пахів! Ми нюхали різні арома
ти. Вони були дуже приємні! 

фіЗіологи ВСіх КраїН, 
єДНайтеСь!
Як розповіла доктор наук Ган-
на Толстанова, захід було про
ведено в рамках Усесвітнього 
тижня BAW. Brain Awareness 
Week – глобальна кампа
нія, мета якої – підвищува
ти інформованість суспільства 
щодо питань розвитку та пере
ваг досліджень мозку. 

Як член Британського фізіо
логічного товариства пані Ган
на активно стежить за конкур
сами проектів цієї наукової 
спільноти. Орієнтує на це й 
студентів. 

– Ми живемо в часи доволі 
жорсткої конкуренції, зокрема 
й у науковій сфері, отже по
винні бути готові до цього! – 
говорить вона. 

Тож, коли Британське фізіо
логічне товариство оголосило 
конкурс на гранти з популяри
зації науки, Ганна Толстанова 
розповіла про це своїм студен
там, спільно з якими, врешті, 
реалізувала цей проект. 

Організаційну підтримку на
дав і природничонауковий лі
цей, на базі якого відбулася гра. 

За словами доктора наук 
Ганни Толстанової, в Україні 
це чи не перша спроба займа
тися саме популяризацією на
уки. Втім, пані Ганна сподіва
ється, що й не остання. Адже 
якщо йдеться про розвиток на
уки, – вважають організатори 
квесту, – слід одразу подбати 
про кадровий потенціал. 

Дмитро грУЗиНСьКий, «Освіта України»

В УКРАЇНІ ПРОЙШЛИ 
ПЕРШІ «Brain Games»

Навіть у дослівному перекладі 
ця назва не втрачає тієї 
бажаної багатозначності, на яку 
розраховували автори ідеї. Адже 
«Ігри розуму» – так можна 
перекласти фразу в заголовку – 
це і яка будова нашого мозку 
та органів чуття, і про те, на 
що, власне, спроможна людина. 
Команда біологів з Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка довела: наука 
починається не в кабінетах 
та лабораторіях, а у шкільних 
класах. 

ректора Національного університету  
водного господарства та природокористування.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють укра-
їнською мовою, мають учене звання професора, науковий ступінь доктора або 
кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, мають подати до міністерства 
такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотографією, ав-
тобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів 
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, паспорта та трудової книж-
ки, завірених у встановленому порядку, список друкованих праць і винаходів.

Строк подання документів –  
місяць із дня опублікування оголошення.

Документи надсилати на адресу: 01135, місто 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:

Ц
іл

ко
м

 о
ф

іц
ій

но

наука
ПоПулярна



13№ 14, 14 квітня 2014 року
із пиСьменникОм

ЗуСтріч

За словами Надії Гуменюк, 
римувати вона почала ра
ніше, ніж навчилася пи

сати:
– А коли навчилася, зано

товувала все до зошита. Мій 
«поетичний дебют» відбувся у 
всеукраїнській газеті «Зірка». 
І в наступні роки я надсилала 
в газету нові твори, їх частень
ко друкували. А одного зимо
вого дня до нашої школи – у 
селі Онацьківці Полонського 
району Хмельницької облас
ті – прийшов… голова сіль
ської ради і сказав: з Києва на
дійшло повідомлення, що мене 
нагороджено двомісячною пу
тівкою до «Артеку» – за пере
могу в Усеукраїнському літе
ратурному конкурсі з нагоди 
ювілею «Зірки». 

– На ті часи це, мабуть, було 
нечуване везіння – отримати 
путівку, тим більше – як на-
городу… 

– Це була сенсація! А для 
мене – ще і справжній по
дарунок долі. Впродовж тих 
двох місяців в «Артеку» про
водили Всесоюзний зліт об
дарованих школярів. З нами 
зустрічалися відомі письмен
ники, журналісти, художники, 
актори, режисери, співаки… І 
саме там я вперше почула, що 
з мене міг би вийти журналіст. 
Але вступила до Хмельницько
го педагогічного училища: мрі
яла працювати вчителькою, як 
моя старша сестра. В учили
щі відвідувала і літературну, 
і журналістську студії. І піз
ніше вступила на факультет 
журналістики Львівського уні
верситету.

– Ваше прізвище можна було 
побачити в журналах, зокре-
ма, в «Україні» й «Радянській 
жінці», потім виходили збір-
ки віршів, роман… А коли й 
чому почали писати книжки 
для дітей? 

– Письменники знають, як 
важко було в середині 90х ви
дати книжку, особливо дитя
чу. З’являлися якісь суржи
комовні проекти комерційних 
підприємств, які намагалися 
заповнити порожню нішу су
часної дитячої літератури. Я 
тоді працювала редактором 
відділу культури Волинської 
обласної газети «Віче», час

тенько робила огляди книжко
вих крамниць, яток, написала 
серію гострих матеріалів… А 
тоді сказала собі: «Ти ж пись
менниця, от і спробуй сама». 

– Що стає поштовхом до на-
писання нової книжки? По-
бачене-почуте? Чи просто в 
уяві починає закручуватися 
сюжет?

– Без уяви письменникові 
ніяк не можна, але для мене 
дуже важливими є цікаві де
талі з реального життя, від 
яких відштовхуюся. Першу 
свою прозову книжку для ді
тей, «Силует на вежі», я на
писала на основі реальних 
подій, трішки приправлених 
фантазією. Якось узимку по
чула:  голосно мекає… ворона. 
Разом з перехожими і поди
вувалася, і посміялася. А по
тім здогадалась: мабуть, «по
ліглотка» чимало часу провела 
біля приватного будиночка не
подалік нашої багатоповерхів
ки, де мешкає бабуся з трьома 
козами, – слухала те мекан
ня, та й сама замекала. Мені 
це здалося цікавим, написа
ла оповідання – дітям спо
добалося. Вирішила записува
ти такі нестандартні випадки, 
з’явилася серія оповідань про 
дітей і братів наших менших.

– Чи правда, що повість «Ле-
леча фортеця» виникла за-
вдяки новинам на телебачен-
ні (йшлося про стареньку, яка 
приватизувала залишки ста-
родавньої фортеці, аби вря-
тувати їх від «опіки» бізнес-
мена, котрий хотів викупити 
земельну ділянку)? 

– Справді, все почалося 
з коротенького сюжету – я 
«спіймала» тільки завершаль
ну частину і не знала, де саме 
його знімали. За кілька днів 
потому була на Волині й по
чула досить сумну розповідь 
тамтешніх учителів: у селі без
перебійно працює кілька пи
лорам, деревину продають за 
кордон, а в лісі вже скоро й 
чорниць ніде буде назбирати… 
Ці дві історії, до яких додали
ся легенда про лелек і пере
каз про співаючу гору, пере
плелись у «Лелечій фортеці», 
юні герої якої рятують і ліс, і 
фортецю, і бабусю, котра в ній 
оселилася. До речі, коли книж

ка побачила світ, я дізналася, 
що героїня телесюжету і зараз 
живе у фортеці в селищі Ми
кулинець на Тернопільщині.

– Старовину ви поєднуєте 
із сьогоденням – аби при-
вернути увагу до історії? 
Паралельна Україна з ко-
заком Мамаєм, в яку ге-
рой книжки потрапляє через 
комп’ютерну гру, – це спо-
сіб ненав’язливого занурення 
в сиву давнину? 

– Жанр роману «Білий 
вовк на Чорному шляху» дех
то визначає як історичну фан
тастику. Переміщення голов
ного героя Маркіяна в минуле, 
його активна участь у тих по
діях, про які він сьогодні може 
тільки прочитати, намаган
ня змінити хід історії – це, 
звісно, фантастичний прийом. 
Але про козацьку добу, січові 
школи, характерництво, побут 
і традиції писала, дотримую
чись історичної правди, пе
речитала все, що стосувало
ся теми. Та пригоди в романі 
не заради самих лише пригод. 
На початку твору Маркіян – 
трішки брехунець, трішки бо
ягуз, який прикидається хво
рим, аби не йти до школи, де 
на нього чекають хлоп’ячі роз
бірки. А зі своєї уявної ман
дрівки в минуле він поверта
ється зовсім іншим і відважно 
йде назустріч неприємностям. 
Історія має виховувати...

– Чи вважаєте за потрібне 
«дозувати» історію, щоб ху-
дожній твір не перетворив-
ся на шкільний підручник? 
Маю на увазі вашу «Таємни-
цю Княжої гори».

– Ця повість – історія під
літка, що разом з батьками по
вертається у дім своєї бабусі, 
яку ще дитиною виселили на 
північ Росії. Таких вигнанців 
(я вже не кажу про кинутих 
до таборів) після Другої світо
вої війни тільки на маленькій 
Волині було понад сто тисяч! 
Це дуже гірка сторінка істо
рії, яку в нас знає кожна ди
тина – не так з підручників, 
як із розповідей рідних. Я та
кож чула про ці долі з пер
ших вуст – написала про них 
сотні журналістських матері
алів. Мені хотілося показати 
пробудження генетичної ро
дової пам’яті у хлопчика, що 
повернувся до своїх витоків. 
Що ж до «дозування» історії… 
Так, треба враховувати вік ди
тини, але не можна затуляти її 
від світу – їй у ньому жити. 

– У чому ваш секрет напи-
сання цікавої книжки? Те, що 
маєте педагогічну освіту, до-

помагає в роботі над твора-
ми для дітей?

– Роки навчання в педа
гогічному училищі, звісно, не 
минули даремно. Знання дитя
чої психології, володіння мо
вою  дітей – це те, без чого 
не може бути дитячого пись
менника. А щодо секрету – 
завжди відштовхуюся від того, 
чи цікаво це самій, тема має 
захопити насамперед мене. 
Люблю перемежовувати ча
сові пласти, реальне й уявне. 
Надзвичайно вимогливо став
люся до мови, використовую 
легенди, перекази, прислів’я 
і приказки… Я люблю писати 
про дітей, тварин, про всіх, 
хто має душу, – навіть якщо 
це вигадані істоти. Писати про 
порвані шкарпетки чи відірва
ний ґудзик не змогла б, бо 
мені це нецікаво.

– Гумор, на вашу думку, – 
неодмінна складова книжки 
для дітей? 

– Звісно, діти люблять, 
коли написано весело. Але 
це не означає, що вони по
винні тільки сміятися. Дити
на має пізнавати всі сторони 
життя: і смуток, і жаль, і спів
чуття, і навіть втрати. Книж
ка – це ще й життєвий до
свід, якого бракує маленькій 
людині, і виховання почуттів, 
і наука спілкування, розумін
ня інших людей.

– Нещодавно ви стали лауре-
атом премії імені Лесі Укра-
їнки за книжку «Шуршик В. 
та інші: Казки з Яринчиного 
саду». Що означає для вас ця 
нагорода?

– Я народилася в селі непо
далік міста Полонного Хмель
ницької області, яке ще з 1195 
року належало до Галицько
Волинського князівства, а по
тім – до Великої Волині. У це 
містечко до дядька Григорія 
Косача приїжджала Леся. У 
тринадцятирічному віці, коли 
мені довелося пережити важ
ке випробування долі, я пе
речитала всі твори Лесі Укра-
їнки, неймовірно захопилася 
нею самою – її талантом, ви

соким духом, надзвичайною 
працьовитістю. Відтоді вона 
для мене та постать, за якою 
я звіряю все своє життя... Пре
мія імені Лесі Українки для 
мене дуже дорога. Це нагоро
да не за один твір, береться до 
уваги весь внесок у дитячу лі
тературу. Він у мене немалий: 
понад двадцять книжок.

– І насамкінець – несерйоз-
не запитання: як воно – бути 
дружиною письменника? 
Особливо коли й сама – 
письменниця. Багатьом у та-
кій іпостасі доводиться ство-
рювати комфортні умови для 
чоловіка, оберігати від теле-
фонних дзвінків, коли він 
працює… У вашому з Воло-
димиром Лисом тандемі хто 
кого «оберігає»?

– До недавнього часу ми 
не мали такого щастя – за
йматися тільки літературою. 
Обоє працювали в журналіс
тиці. А вона привчає до робо
ти в будьяких умовах: коли 
в редакційному кабінеті один 
колега бере інтерв’ю по теле
фону, інший розмовляє з від
відувачем, коли вдома поруч 
бігають діти, а тобі треба на
писати терміново в завтраш
ній номер… Тому до комфорту 
не звикли. Я взагалі на чимало 
років «випала» з літпроцесу, 
коли підростали діти: сім’я – 
це обов’язок, робота – хліб 
насущний, довелося поступи
тися літературою. Володимир 
писав завжди, він без цьо
го просто не зміг би жити. 
Зараз усе простіше. Але ми 
так звикли бути поруч (разом 
іще з університету), що може
мо водночас працювати в од
ній кімнаті: я сиджу за сто
лом, набираю текст одразу на 
комп’ютері, чоловік за півме
тра від мене мережить папір 
ручкою – він любить працю
вати так і вперто не визнає 
комп’ютера. Ми ніколи не за
важаємо одне одному, не на
рікаємо на труднощі письмен
ницької долі – робимо те, що 
любимо і вміємо. 

Валентина СКалига, «Освіта України» 

Надія ГУМЕНЮК:  
ЛЮБЛЮ ПИСАТИ ПРО ВСЕ, 
ЩО МАЄ ДУШУ
У цьому номері «Освіти України» – інтерв’ю з письменницею, 
поетесою, журналісткою, яка нещодавно стала лауреатом премії 
імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей 
та юнацтва. Перелік нагород цього автора починається з… 
путівки до «Артеку», якою школярку відзначили за перемогу 
в Усеукраїнському конкурсі газети «Зірка». Тепер у її доробку – 
сотні статей, збірки поезій і книжки для дітей.
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Концептуальну основу для 
створення інтернету за
кладено на дослідниць

кій конференції. Є три осо
би, кожна з яких змінила хід 
розвитку технологій, прогно
зованих у майбутньому.

Ванневар Буш – перший, 
хто описав потенційне засто
сування інформаційних тех
нологій в автоматизованій бі
бліотечній системі Memex;

Норберт Вінер винайшов 
кібернетику, надихаючи май
бутніх дослідників викорис
тати технології розширення 
людських можливостей.

У 1956 році на Дартмут
ській конференції із питань 
штучного інтелекту створено 
концепцію поліпшення тех
нологій у геометричній про
гресії.

Маршалл Маклюен розро
бив ідею глобального села, 
тобто взаємозв’язку елемен
тів нашої культури завдяки 
електронним засобам.

лише три СиМВоли
Ідея «лежала» на поверхні. 
З’явилися перші комп’ютери, 
і майже одразу – пробле
ма зв’язку між ними. Було 
це 1957 року, після того, як 
СРСР відправив на навколо
земну орбіту перший штуч
ний супутник. Це був час 
ядерних перегонів двох над
держав, тож американські 
військові надзвичайно стур
бувались. Бо справа не в су
путнику, а в ракетоносії, який 
вивів цей космічний апарат 
на орбіту, отже міг достави
ти у будьяку точку планети 
ядерну боєголовку. На часі 
постало питання терміново
го створення системи реа
гування, яка б значно випе
реджувала реакцію людини. 
Американське військове ко
мандування вирішило розро
бити ефективний засіб обмі
ну даними у разі війни. Ця 
система мала набагато швид
ше передавати будьяку ін
формацію, ніж радіо, телефон 
або телеграф. Міністерство 
оборони США доручило гру
пі вчених цим зайнятися. В 
результаті для гарантії збере
ження відкритого зв'язку під 
час ядерного нападу і створи
ли комп'ютерну мережу, відо
му під назвою Мережа Агент
ства Проектів Перспективних 
Досліджень (US Advanced 
Research Project Agency) – 
ARPANET. Перша спроба 
з'єднати два комп'ютери і 

дати їм можливість підтри
мувати зв'язок була зроблена 
дослідниками в Каліфорній
ському університеті в Лос
Анджелесі і Стенфордському 
дослідницькому інституті. До 
того це робили шляхом за
пису інформації на магніт
ну стрічку або перфокарту і 
фізичним перенесенням цієї 
стрічки на іншу машину. 

І ось 29 жовтня 1969 року 
о 21:00 між двома вузлами 
мережі ARPANET – у Ка
ліфорнійському університе
ті ЛосАнджелеса (UCLA) і у 
Стенфордському дослідниць
кому інституті (SRI) – на від
стані 640 кілометрів провели 
сеанс зв’язку. Чарлі Клайн 
намагався виконати віддале
не під’єднання до комп’ютера 
в SRI. Успішну передачу кож
ного символу його колега Білл 
Давалі зі SRI підтверджував 
телефоном. З першого разу 
вдалося відправити всього три 
символи <LOG>, після чого 
мережа перестала функціо
нувати. Це мало бути сло
во LOGON, тобто команда 
входу в систему. В робочий 
стан систему повернули уже 
за півтори години і наступ
на спроба виявилася успіш
ною. Це і було народженням 
інтернету.

Першим «батьком» інтер
нету вважають Вінтона Сер-
фа. Разом з колегою Бобом 
Каном вони вигадали цю на
зву. А за п’ять років той са
мий Боб Кан винайшов засіб, 
за допомогою якого дані мо
гли бути передані глобальною 
мережею комп'ютерів.

640 КілобайтіВ ДоСтатНьо?
А до цього… «Я думаю, що на 
світовому ринку може бути 
попит на 5 комп’ютерів» – 
висловився у 40х роках ми
нулого століття Том Ватсон, 
засновник фірми IBM. «Не

має ніяких підстав вважати, 
що хтонебудь захоче мати 
комп’ютер у себе вдома» – 
був упевнений 1977 року Кен 
Олсон, фундатор корпорації 
Digital Equipment. «640 кіло
байтів пам’яті більш ніж до
статньо для будького» – був 
переконаний у 1981му за
сновник і голова корпорації 
Microsoft Білл Гейтс.

Та повернімося у шістдеся
ті. Тоді, як уже було сказано, 
в уряді США зрозуміли значен
ня комп’ютерів і обміну інфор
мацією на практиці не лише у 
військовій справі, а й у сфе
рі освіти, науки. І ця мере
жа мала додавати нові вузли 
і зв’язувати між собою різні 
комп’ютери. У 1973 році агент
ство DARPA розпочало втілен
ня програми Internetting Project. 
Десять років потому Агент
ство зв’язку Міністерства обо
рони США ухвалило рішення 
про використання протоколів  
TCP/IP на всіх вузлових маши
нах ARPANET. Так було вста
новлено стандарт, за яким мо
гла розвиватися мережа. 1 січня 
1983 року вважають офіційним 
днем народження інтернету. 
До речі, ARPANET припинила 
існування лише у червні 1990 
року, передавши свої функції 
все світньому павутинню. 

А тепер – про «батьківза
сновників». 

«Ви створюєте свій власний 
світ, і ви є володарем цього 
світу. Комп’ютер буде роби
ти все, що ви запрограмуєте. 
Ви маєте справу з чудовою 
пісочницею, в якій кожна пі
щинка знаходиться під вашим 
контролем» – це слова Він-
тона Серфа, одного з перших.

Він народився 23 червня 1943 
року в НьюХейвені. Згодом 
його батьки переїжджають до 
ЛосАнджелеса. Мати – Мюрі
ель (уроджена Грей), домогос
подарка, батько – Вінтон Тер-

стон Серф, авіаційний інженер. 
Хлопчик добре навчався у шко
лі, виявив прекрасні здібності 
до математики. Однокласни
ки пригадують, що він завжди 
приходив на уроки, одягнений 
бездоганно – чиста сорочка, 
костюм, краватка. Вінтон і сьо
годні дотримується вишуканого 
стилю, любить ошатні костю
митрійки. А ще хлопець обож
нював фантастику, зокрема Рея 
Бредбері. 

Вінтон вступає до Стен
фордського університету. 
Перше місце роботи Серфа 
після отримання ступеня ба
калавра математики було в 
IBM, де той працював упро
довж двох років (1965–1967) 
системним інженером під
тримки інтерактивної мови 
програмування QUIKTRAN. 
Потім залишив IBM і вступив 
до аспірантури в Каліфорній
ському університеті, де 1970
го року отримав ступінь магі
стра і за два роки – доктора 
філософії. Під час навчання 
в аспірантурі під керівни
цтвом професора Джеральда 
Естріна він також працював 
у групі професора Леонарда 
Кляйнрока, що займалася пе
редачею пакетів даних у ме
режах і з’єднала перші два 
вузли того самого ARPANET. 
Ще навчаючись у Каліфор
нійському університеті, він 
познайомився з Робертом 
Каном, який розробляв апа
ратну архітектуру ARPANET 
і зробив внесок у створен
ня «hosttohost протоколу», 
що його випробували у 1977 
році. Він і досі забезпечує ко
мутацію основних пакетів ін
тернету. Саме цей протокол 
дозволив під’єднати різні не
залежні мережі разом в одну 
велику –інтернет. І що ціка
во – Серфові належить ідея 
абсолютно безкоштовного ко
ристування нею. 

Для СПілКУВаННя 
З іНоПлаНетяНаМи?

Отримавши ступінь доктора 
філософії, Серф став асис
тентом професора Стенфорд
ського університету. У 1976 
році перейшов до DARPA і 
працював там до 1982го.

Коли інтернет розпочав 
комерційну діяльність, Серф 
перейшов до MCI Inc. Там він 
розробляв першу комерцій
ну систему електронної по
шти (MCI Mail), під’єднаної 
до інтернету. Серф є одним 
із засновників ICANN (інтер
неткорпорація з присвоєння 
імен та номерів). Він чекав 
свого часу впродовж року, 
перш ніж увійшов до складу 
Ради ICANN. Згодом став її 
головою і працював до лис
топада 2007го.

Він створить і очолить ін
тернеттовариство, його наго
родять почесними ступенями 
і відзнаками – Національною 
медаллю технології, Прези
дентською медаллю Свободи 
і премією Тюрінга, яку нази
вають «Нобелівською премі
єю комп’ютерних наук». Ра
зом із Робертом Каном Серф 
був уведений до Зали націо
нальної слави винахідників 
у 2006 році. Обраний пре
зидентом Асоціації обчислю
вальної техніки (Association 
for Computing Machinery, 
ACM) у травні 2012го. А з 
2010 року працює уповнова
женим Комісії з широкосму
гового зв'язку для цифрово
го розвитку – органу ООН, 
що прагне зробити широкос
мугові інтернеттехнології до
ступнішими.

Ще 1997 року Серф увій
шов до складу Ради пі
клувальників університету 
Галлодет, першого вищого на
вчального закладу для глухих 
і слабочуючих. Згодом отри
мав нагороду від Олександр 
Грем Белл Асоціації для лю
дей, що мають проблеми зі 
слухом. Бо Серф… не чує! 

Але прекрасно мислить. 
Сьогодні він – віцепрези
дент Google. І головний кон
курент Білла Гейтса. При
чому – вдалий. Але про 
це – згодом. А сьогодні на
уковець прогнозує, що тех
нологія всесвітньої мере
жі дозволить забезпечити 
інтерактивне спілкування 
людини з тваринами, а у 
майбутньому – і з представ
никами позаземних цивіліза
цій. Таку думку він висловив 
на щорічній конференції TED 
(Technology, Entertainment, 
Design), що завершилася 
у березні минулого року в 
ЛонгБіч (Каліфорнія). 

– Спочатку ми думали, 
що побудували систему для 
під’єднання комп’ютерів. Але 
тепер розуміємо, що це – 
система для спілкування 
всього живого, – сказав він.

Сьогодні Вінтон Серф ра
зом із дружиною і сином 
живе у штаті Вірджинія. 

(Продовження – 
у наступному номері)

ольга КоВалеНКо, «Освіта України»

ТАКЕ ЧАРІВНЕ ПАВУТИННЯ…

Інтернет – це один 
із найважливіших винаходів, 
що вплинули на розвиток нашої 
цивілізації. Коли почалася його 
історія, кому спала на думку 
ідея всесвітнього павутиння? 
Різні джерела називають кілька 
прізвищ і дат. За різними 
даними, мережі – від 25 до 
56 років. І за свідченням різних 
авторів, «батьків-засновників» 
у нього – декілька. І всі вони 
сьогодні живі-здорові! То як 
і де, а головне – хто подарував 
нам це досягнення технології, 
що об’єднало весь світ? 
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Михайло Остроградський наро
дився у селі Пашенна Кобеляць
кого повіту Полтавської губернії 

1801 року в родині незаможного по
міщика. Рід Остроградських бере по
чаток від запорізького козака Івана. А 
вже його син Матвій розпочав дорос
ле життя у чигиринському поході 1678 
року і завершив у званні полковника 
в Миргороді, де й написав яскраві ме
муари про бойові походи та про свої 
мандри. Син його сере дульший, Фе
дір, теж дослужився до полковника, а 
онук Федора, Матвій, за подвиги у ві
йні з Наполеоном 1812 року був наго
роджений золотою шаблею (загалом їх 
було 241). 

УКраїНець
Михайлові Остроградському взагалі 
у житті довелося зустрічатися з ве
ликою кількістю видатних і геніаль
них учених, але нас у його біографії 
цікавлять зустрічі з людьми ЗНАКО
ВИМИ. З тими, чиї імена мають осо
бливе значення для історії науки та 
культури самої України. Сталося так, 
що у 9річному віці Михайла (який 
був фізично дуже міцним хлопчи
ком) віддали до пансіону при полтав
ській гімназії, а вихователем у нього 
був не хто інший, як Іван Котля-
ревський – сам у минулому блис
кучий офіцер. Михайло замислився 
було про військове майбутнє, але – 
не склалося… 

Ще зустрічі… Мабуть, найголовні
ша у житті – з Тарасом Шевченком. 
Звісно, Михайло Остроградський і 
гадки не мав, що нащадки вважа
тимуть їхнє знайомство знаковим. 
Але це вже був СанктПетербург, де 
українці тоді обіймали багато чинов
них посад в адміністративних орга
нах влади імперії, а серед учених різ
них галузей їх було не менше, аніж 
росіян разом з німцями та францу
зами. І письменників чимало, і по
етів, і художників, тож знайомство 
молодого, але вже видатного мате
матика з популярним у ті роки в 
російській столиці українським по
етом і художником Тарасом Шев-
ченком стало просто невідворотним. 
(Коло людей, яких ми сьогодні нази
ваємо «бомондом», було вельми об
меженим). Вони сподобалися одне 
одному, і Тарас Григорович потім 
не одноразово згадував про Михайла, 
а у своєму «Журналі» (щоденнику, 
якщо хтось забув) 1857 року заноту
вав (мовою оригіналу): «От Н.Д. Се
рова мы с Семеном (тобто Гулаком
Артемовським. – Ред.) переехали к 
М.В. Остроградскому. Великий мате
матик принял меня с распростертыми 
объятиями как земляка и как надол
го отлучившегося своего семьянина. 
Спасибо ему. Остроградский с се
мейством едет на лето в Малорос
сию. Принял бы, говорит, и Семена 
со мной, но боится, что в Полтавской 
губернии сала не хватит на его до
вольствие…».

Після заслання одним із перших, 
до кого завітав Тарас Григорович, був 
той самий Остроградський. Сиділи, 
читали вірші, Шевченко вмовляв Ми
хайла поїхати на Полтавщину, дати 
своїм кріпакам волю. Той заприсяг
нувся виконати заповіт Кобзаря і по
їхавтаки на Батьківщину, але сталося 
так, що 1861 року гримнув «височай
ший» царський Указ про скасування 
кріпацтва. Того ж року помер і Шев

ченко… У ті петербурзькі дні Михай
ло Васильович бачив, наскільки хво
рий його друг, але допомогти не міг.

Теоретичні побудови Остроград
ського у математиці завжди виріз
нялися і широтою поглядів, і безод
нею можливостей, що відкривалися 
за формулами, і дивною елегантні стю, 
суто природною красою. Це визнано 
ще тоді, у ХІХ столітті, сотнями вче
нихматематиків світу. 

А українцем Михайло Васильович 
був завжди, до самого скону. Він на
віть, аж доки не переїхав до Петер
бурга, не дуже добре володів росій
ською, а коли читав лекції, то 
пересипав їх українськими 
прислів’ями та слівцями. 
З Петербурга щорічно 
приїздив до свого маєт
ку в Пашенній і від ши
роти душі влаштовував 
бенкети для селян. Сво
їм українським походжен
ням пишався завжди.

герой ПариЗьКих 
бариКаД 
Малим Мишко Остроград-
ський полюбляв усе вимі
рювати і вивчати – як воно 
працює? Водяний млин і вітря
ки – він ретельно вивчив їх роботу. 

При собі постійно мав мотузку, якою 
міряв то глибину криниці, то висоту 
дерева… А щодо вибору майбутньої 
професії – родина схилялася всетаки 
до військової кар’єри, та й знайомство 
з Котляревським подіяло на хлопця. І 
повезли його до Петербурга, до гвар
дійського полку – починати службу. 
Все вирішила зупинка у Чернігові, у 
гостях в одного з маминих родичів, 
який наполіг, аби Михайла віддали до 
університету. Поблизу був відомий на 
ті часи – Харківський. 

І про Париж… Російську імперію 
трусило «волелюбними» ідеями, де
кабристи збиралися бити монархістів, 
ті били, кого впіймають. В освітян
ському середовищі шукали «матері
алістичних антихристів» і знайшли 
одного такого в особі видатного мис
лителя, математика Тимофія Осипов-
ського, а заодно і його улюбленого 
і відданого учня – Михайла Остро-
градського, котрий виявив неабиякі 
здібності в математиці й навіть блис
куче склав іспити на звання кандида
та наук (у 18 років!). Але знайшовся 
такий собі прихильник ідеалізму, ви
кладач філософії Дідрович, який «на
катав» донос на Остроградського – 
нібито той неприхильно ставиться 
до християнського вчення, пропускає 
лекції з філософії. Князь Голіцин, мі
ністр освіти та релігійних віроспові
дань, велів відібрати у здібного юнака 
диплом… Та Михайло і сам прийшов 

і кинув документ на стіл начальства, 
а також велів викреслити його з усіх 
університетських списків. Загралата
ки гординя родова козацька… 

Він поїхав із Росії, яка потім так 
пишатиметься «своїм» громадянином. 
До Парижа. А там – такі постаті! 
Лаплас, Пуассон, Ампер, Коші… Він 
кидається у математику, ніби у вир, 
його успіхи помічають одразу і почи
нають називати «лицарем безкінечно 
малих величин», а сам великий Ла
плас перед смертю промовить Ми
хайлові своє знамените: «Те, що ми 
знаємо – ніщо порівняно з безмеж
жям непізнаного…». 

Наукові успіхи Михайла перемішу
ються з неймовірними пригодами – 
дорогою його обкрадають, у самому 
Парижі він опиняється у в’язниці 
через фінансові проблеми («витя
гує» його Огюстен Коші, хоча сам 
мав скромні статки) і навіть потра
пив на барикади під час чергового по
встання, і йому вибухом снаряда по
шкодило око. Ця вада залишилася на 
все життя. Але, перебуваючи у борго
вій в’язниці, Остроградський робить 
перші нотатки до своєї «проривної» 
роботи – «Дослідження з розповсю
дження хвиль на поверхні рідини». 

Паризький період виявився дуже 
плідним. Там він напрацював авто
ритет серед ученихматематиків Єв
ропи, започаткував свої найвидатні
ші роботи. 

титаН МатеМатиКи 
беЗ ДиПлоМа Про оСВітУ

Чому всетаки Остроградському керів
ництво Харківського університету не 
повернуло диплома, хоча б із підлабуз
ництва, коли його ім’я гриміло у нау
ковому світі не лише Європи, а й Ро
сійської імперії? Адже князя Голіцина 
на той час уже «витурили» з поса
ди, а сам Остроградський, працюючи 
у Росії, викладав предмети, що мали 
неабияке значення для обороноздат
ності держави. А з переїздом науков
ця до СанктПетербурга математика 
країни досягла найвищого рівня, він 
став засновником російської матема
тичної школи. 

Його роботи і лекції з небесної ме
ханіки, балістики, фізики пружного 

тіла, термодинаміки стали осно
вою наукових напрямів; ви

ведені формули застосо
вуються й сьогодні. 

Кілька поколінь ін
женерів шляхів 
сполучень, офіце
рів армії і флоту, 
артилеристів, пе
дагогів завдячу
вали славетному 
вченому глиби
ною знань. Бути 

учнем Остроград
ського (а згодом – 

хоча б учнем когось 
з його учнів), слухати 

лекції видатного матема
тика вважалося за велику 

честь. Ось цитата зі спога
дів одного з його учнів – інжене
ра В.А. Панаєва: «Остроградський чи
тав у нас аналітичну механіку, його 
улюблену науку, в якій завдяки йому 
розв'язано головну її задачу загально
го руху… Остроградський був твор
цем не в одній тільки науці про рух… 
Як геометрфілософ він не терпів 
окремих вирішень питань: його геній 
вів до розв'язків загальних, абсолют
них. Уся зовнішність Остроградсько
го справляла враження сили. Дивля
чись на його благородне високе чоло, 
на його приємне обличчя, що вира
жало глибокий розум і твердість, ви 
відчували, що бачите перед собою мо
гутнього мислителя…». 

Цей українець чимало зробив для Ро
сійської імперії. Чим відповіли імпер
ські чиновники? А ось чим – упро
довж усього життя Росія не випускала 
Михайла Остроградського зпід полі
цейського нагляду. А єдиний син після 
смерті батька невдовзі помер у полтав
ському домі для безпритульних дво
рян – нікого не турбували ні його 
хвороба, ні матеріальний стан…

Сьогодні квантова фізика, кванто
ва механіка – лідери серед наук про 
Всесвіт. І саме Остроградський зро
бив у своїх працях перші кроки до 
початку розуміння квантових проце
сів. Свого часу, до речі, він не захо
тів прийняти знаменитого геометра 
Лобачевського, вважав, що його тео
рія хибна. Але з іншого боку Остро
градський уже зазирнув у безодню 
квантової фізики і механіки. Може, 
він якось краєм підсвідомості відчу
вав, що у Всесвіті, де панує кванто
ва механіка, у багатовимірному про
сторі закони геометрії Лобачевського 
втрачають сенс?

ольга КоВалеНКо, «Освіта України»

імена
Забуті

УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧИВ КВАНТОВУ МЕХАНІКУ
Ім’я Михайла Остроградського заслужено стоїть поряд з іменами Лапласа, Пуассона, 
Планка та інших великих математиків. 
«Культура, яка від часів Петра І живе і розвивається в Росії, є органічним і 
безпосереднім продовженням не московської, а київської української культури…»

Князь М. Трубецькой

УпрОДОВж УсьОгО жиТТя роСія  
Не ВиПУСКала Михайла оСтрограДСьКого 
З-ПіД ПоліцейСьКого НагляДУ
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# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

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

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

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?
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ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, 
ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

НАЙМОЛОДШОМУ СТУДЕНТОВІ – 14 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

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

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

Щороку в Україні на автодорогах 
гинуть і калічаться близько чотирьох 
тисяч дітей. Аби юні пішоходи 
почувалися безпечніше і знали правила 
дорожнього руху, МОН разом із МВС 
презентували спеціально розроблені 
навчальні посібники
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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?
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ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!С ердечно  вітаю  всіх  вас  із  Днем  знань  та 

початком  нового  навчального  року!

День  знань  –  це  свято  всіх,  хто  вчиться  і 

навчає,  хто  виряджає  до  школи  і  зустрічає  з 

неї,  хто  щодня  везе  шкільним  автобу-

сом,  хто  спонукає  до  творчості  та 

спортивних  перемог,  хто  допомагає 

зрозуміти  прості  та  вічні  істини, 

завдяки  яким  з  маленької  людини 

формується  особистість.
У  ці  дні  урочисто  лунає  знайо-

ма  і  дорога  всім  мелодія  Першо-

го  дзвоника. Надзвичайно  хвилююче  вона 

звучить  для  першокласників,  які  в  цей  святковий  день  ступають  на 

дорогу  Знань.  З  особливим  трепетом  звертаюся  до  першокласників: 

нехай  ваш  шлях  буде  захоплюючим,  цікавим  та  надзвичайно  пізнаваль-

ним.  Гарної  вам  подорожі  Країною  знань!

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

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

ня  –  студент.  Сьогодні  ви  починаєте  рух  сходинками  професійного 

розвитку.  Всім  студентам  бажаю  наснаги,  наполегливості  та  на-

тхнення  для  досягнення  поставлених  життєвих  цілей.  Упевнений,  що 

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

мадянською  позицією  здатна  розвивати  економічний  та  інтелекту-

альний  потенціал  держави,  зберегти  надбання  поколінь  та  забезпе-

чити  гідне  майбутнє  України.

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

святив  своє  життя  нелегкій  педагогічній  та  освітянській  справі. 

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

вдяки  вашій  щоденній  праці  твориться  майбутнє  країни. 

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

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

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

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

завдання,  що  стоять  перед  сучасною  українською  освітою  та  наукою. 

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

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

дістю,  щастям  і  теплом  людської  подяки  за  добрі  справи.

Нехай  2013  –  2014  навчальний  рік  стане  роком  нових  професійних 

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

ставляє  лише  гарні  оцінки!

З повагою,

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

НАЙМОЛОДШОМУ СТУДЕНТОВІ – 14 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Де межа між благодійністю 
і поборами? Що таке 

благодійний внесок у сучасній 

системі освіти і чому в світовому 

й українському досвіді благочинна 

діяльність є невід’ємною складовою 

фінансування освіти 

Юрій Шиховцев, який склав ЗНО 

на 200 балів, став першокурсником 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в 14 років. 

Як виховати генія – ексклюзивне 

інтерв’ю з мамою підлітка 
Людмилою Шиховцевою 

Щороку в Україні на автодорогах 

гинуть і калічаться близько чотирьох 

тисяч дітей. Аби юні пішоходи 

почувалися безпечніше і знали правила 

дорожнього руху, МОН разом із МВС 

презентували спеціально розроблені 

навчальні посібники
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Освіта України 

40123 
48 

42,72 

256,32 

Інформаційний збірник та коментарі 

Міністерства освіти і науки України 

68832 
36 

42,50 

255,00 

Cпецвипуск газети «Освіта України» 

68836 
12 

134,44 

80 ,6  

Українська мова й література в сучасній школі 
22677 

12 
29,41 

176,46 

Всесвітня література в школах України 

68829 
12 

18,93 

1 ,  

Історія в сучасній школі 

74644 
12 

29,25 

175,50 

Математика в сучасній школі 

74326 
12 

29,25 

175,50 

Біологія і хімія в сучасній школі 

74643 
6 

44,45 

133,35 

Географія та економіка в сучасній школі 

74636 
12 

29,25 

175,50 

Іноземні мови в сучасній школі 

23761 
6 

43,56 

130,68 

Фізичне виховання в сучасній школі 

74639 
6 

44,45 

133,35 

Трудова підготовка в сучасній школі 

74646 
12 

29,25 

175,50 

Фізика та астрономія в сучасній школі 

74637 
8 

29,25 

117,00 

Русская словесность в школах Украины 

40428 
6 

26,71 

80,13 

Професійно-технічна освіта 

48764 
4 

60,51 

121,02 

Педагогіка і психологія. Вісник Академії 

педагогічних наук України 

74105 
4 

60,51 

121,02 

Дефектологія. Особлива дитина: навчання

і виховання 

74635 
4 

60,51 

121,02 

Вища освіта України 

23823 
4 

60,51 

121,02 

Педагогічна газета 

30670 
12 

4,15 

24,90 
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ІНДЕКС

НАЗВА ВИДАННЯ

Періодичність виходу на рік 1 міс.
3 міс.

6 міс.
12 міс.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

40123
ГАЗЕТА «ОСВIТА УКРАЇНИ»

4 pази на мiс.
51,85

155,55
311,10

622,20

30670
ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА

12

5,84
17,52

35,04
70,08

68832 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

36

47,02
141,06

282,12
564,24

68836
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

12

151,72
455,16

910,32
1820,64

68828
БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

23823
ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

68829
ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,35
91,05

182,10
364,20

68830
ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68831
ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6
2 міс.45,85 4 міс.91,70

137,55
275,10

68833
ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68834
МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68835
ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

61,60
123,20

246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ 

ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

48764
ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНА ОСВIТА

4

—

61,60
123,20

246,40

40428
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68837
ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68838
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,85
92,55

185,1
370,2

68839
ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68840
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

Індекс

НАЗВА КОМПЛЕКТУ

Вартістьна I півріччя,грн

89381 ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА: всі видання

4848,02

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

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

«Освіта України»

2150,91

98964

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

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

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

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

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

2906,42

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

Всеукраїнська нарада для
завідувачів кабінетів (методистів) 

світової літератури інститутів

післядипломної освіти
«Світова література в дискурсі

XXI століття: літературознавчий та

методичний аспекти»Виховання творчої особистості

школяра
Сценарії позакласних заходів

Грудень, 2013

ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

УЧИТЕЛІ Й УЧНІ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ХВОЩІ – НЕЗВИЧАЙНІ
РОСЛИНИ

МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ

БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У НОМЕРІ:

ДЕТАЛЬНІШЕ НА PEDPRESA.COM.UA

У НОМ
ЕРІ:

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників

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

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

завдання стоять перед освітянами – на

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

8

ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ

«НАША ГАЛАКТИКА –

ЧУМАЦЬКИЙ  ШЛЯХ.

У НОМЕРІ:

Грудень, 2013

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

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОКЛАДНІШЕ НА САЙТІ PEDPRESA.COM.UA

Продовжуємо 
нашу 

рубрику. 
Цього разу 
пропонуємо 

лист 
від хлопчика-

киянина. 
Лист 

не смішний, 
а дуже 

зворушливий.

«сміХоТа»

Видається
з 1920 року.
Виходить тричі
на місяць.

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

Ціна
47,02 грн
на місяць

 

Передплатний
індекс: 68832   

редакція газети «Освіта України» оголошує конкурс «Сміхота». За
прошуємо читачів надсилати нам найяскравіші уривки зі шкільних 

творів, записів 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 та
кож малюнки і фото публікуватимуться на 16й шпальті нашої газети. 
Надсилайте ваші матеріали на адресу: konkursOu@pedpresa.com.ua.

об’ява

УВАГА, КОНКУРС!


