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ОСВІТА КОЛЬОРУ ХАКІ СЕРЦЕ ДО ВЕЛИКОДНЯПУТІВКИ З КРИМУ
В Україні завершився перший етап часткової 
мобілізації. А «Освіта України» вирішила розібратись: 
де готують кадрових військових, при яких 
університетах діють військові кафедри, як і чому 
за останні 13 років змінилася система підготовки 
«людей у погонах» і чи стане військова освіта 
модною серед молоді?

Створити писанку – означає долучитися 
до традицій українського народу, отримати доступ 
до «банку» символічних візерунків, притаманних 
різним регіонам України. Напередодні одного 
з найбільших православних свят у Київському 
будинку вчителя навчали технік виконання писанки. 
Хто прийшов на майстер-клас і що нового 
дізнався про великодній символ – стор.

Самопроголошена влада Криму заявила 
про націоналізацію всіх здравниць і санаторіїв 
на території півострова. Українці масово 
відмовляються від придбаних путівок. Натомість 
оздоровити «своїх пільговиків» на 207 мільйонів 
рублів планує московська влада. А що буде 
з розподіленими раніше путівками для освітян, 
які мали їхати до Криму, – стор. 12
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оСВітНі РефоРми: 
ЗаКоН пРо 

ВиЩу оСВіту

Колишня директор 
НВК «українська школа
гімназія» (Сімферопольська 
українська гімназія №9)

Наталія рудеНко:
Вони викликали моїх завучів 
і повідомили, що директора – 
звільнили. Ті – в сльози. 
я подякувала підопічним, 
а наостанок процитувала 
слова з пісні «я любив 
вас усіх, та найбільше 
любив україну. Видно, в 
тому і є та найбільша 
провина моя». 
чиновники просто 
встали і пішли

8 квітня Верховна Рада 
зробила перший крок 

до розширення автономії 
вищих навчальних закладів. 

у першому читанні парламент 
ухвалив законопроект №1187-2

 «про вищу освіту». 
Які новації пропонує 

цей документ, наскільки він 
зміниться до затвердження 

в цілому і як його 
сприйняло фахове 

освітянське середовище?
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за тИЖденЬ

школа потроху вибирається з паперового виру – 
нормативних документів, що породжують неви-

правдану звітність, дедалі меншає. Відповідно до пла-
ну дій «100 днів Міністерства освіти і науки», станом 
на 11 квітня вже скасовано 7 таких нормативних та 
інструктивних документів МОН. Зокрема, накази про затвердження планів захо-
дів з виконання державних програм: підвищення якості шкільної природничо-ма-
тематичної освіти, «Сто відсотків», програми розвитку дошкільної освіти й органі-
зації харчування учнів ЗНЗ. У результаті всі школи зменшили звітність за більш 
ніж 1000 показників, окремі з яких збиралися по кілька разів на рік.

Також Кабінет Міністрів підтримав пропозицію МОН про зменшення кіль-
кості звітувань про динаміку розвитку дошкільної освіти. Відтепер керівники 
садочків і органи управління освітою подаватимуть таку інформацію не що-
квартально, а лише двічі на рік.

додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA 
SUPPLEMENT) буде видаватися тільки тим випускникам 

вищих навчальних закладів, які виявили бажання його одер-
жати. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Усі інші випуск-
ники у 2014 році отримають звичайний додаток зразка, що 
діяв до прийняття Постанови Кабінету Міністрів від 4 верес-
ня 2013 р. №655.

Після набрання чинності вказаного міністерство внесе зміни до Наказу МОН 
від 29 квітня 2010 року №365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі 
та обліку Додатка до диплома про вищу освіту». 

через ухвалення урядової Постанови №65 «Про економію державних коштів 
та недопущення втрат бюджету» вчителі ризикують не отримати доплати за 

заміни. Але особливий резонанс у середовищі освітян викликав урядовий за-
конопроект №4648 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення окремих положень соціальної політики», яким де-факто 
скасовуються доплати вчителям, наприклад, за класне керівництво і перевірку 
зошитів. Позиція МОН, профільного комітету і профспілок єдина – в такому 
варіанті цей проект закону не можна ухвалювати. 

Як не допустити звуження трудових прав педагогів? Детальний аналіз цьо-
го питання – у наступному номері «Освіти України». 

федеральна служба з нагляду у сфері освіти і на-
уки Росії закликала мешканців Криму пройти 

процедуру визнання документів про освіту, повідом-
ляє сайт «Новости Крыма» з посиланням на прес-
службу Міністерства освіти і науки РФ.

Нині для кримчан, які здобули освіту в Україні, 
Федеральна служба з нагляду у сфері освіти і науки РФ вигадала нову проблему: 
визнання іноземної освіти та іноземної кваліфікації – в цьому разі української. 

Нагадаємо, між РФ і Україною діє низка угод про взаємне визнання, що по-
ширюються на документи державного зразка про освіту, вчені ступені і зван-
ня. Проте, під дію договорів не підпадають документи, видані в Україні з 16 
травня 1992-го по 26 травня 2000 року.

за матеріалами прес-служб МОН, ВНз, урядового порталу, власних кореспондентів

ПаПеРовиЙ виР

помеНшаЄ БЮРоКРАТІЇ

ДиПломи

ЄВРододатоК – ЗА БАжАННям

коли новий Закон України «Про вищу 
освіту» буде ухвалений парламен-

том у цілому і запрацює, вітчизняні 
виші зможуть запропонувати студен-
там навчальні програми за найкращи-
ми європейськими зразками. Про це 
розповів міністр освіти і науки Сер-
гій Квіт під час зустрічі з викладачами 
і студентами Донеччини, що відбулась 
у Донецькому національному універ-
ситеті. Зокрема, за його словами, ВНЗ 
зможуть запроваджувати міждисциплі-

нарні курси, що дасть змогу отриму-
вати вищу освіту ширшого профілю. 

На зустрічі також обговорювались 
питання застосування Постанови КМУ 
№65 від 01.03.2014 р. «Про економію 
державних коштів та недопущення 
втрат бюджету» у вищих навчальних 
закладах, а також організації та про-
ведення вступної кампанії 2014 року 
у вишах Донеччини. Окрім того, не-
просту ситуацію в області міністр об-
говорив під час зустрічі з місцевим ке-
рівництвом. 

Докладніше – в наступному номері. 

ФаХове оБговоРеннЯ

ВІЗиТ до доНеЦЬКа

анонС

аНтиКРиЗоВі ЗАХоди

НеочІКуВАНА НоСтРифіКаЦіЯ

кримські випускники все-таки отри-
мають українські атестати. Минулого 

тижня міністр освіти і науки, молоді та 
спорту Криму Наталія Гончарова відпо-
віла на запит МОН України й повідо-

мила про готовність отримати і вручи-
ти українські атестати випускникам, а 
також назвала посадову особу, вповно-
важену отримати ці документи в Києві.

Раніше у МОН неодноразово заявля-
ли, що відповідно до чинного законо-
давства буде забезпечено виготовлення 
українських свідоцтв про базову серед-
ню освіту й атестатів про повну за-
гальну середню освіту всім випускни-
кам 2014 року. Нагадаємо, приводом для 
офіційного звернення стала дезінфор-
мація, що, нібито, МОН України «від-
мовляється видавати документи про 
освіту випускникам 2014 року» й укра-
їнські абітурієнти отримуватимуть лише 
російські документи про освіту.

конференція ректорів литовських уні-
верситетів висловила свою підтрим-

ку українській науковій спільноті та 
народу України, суворо засуджуючи ро-
сійську агресію проти нашої держави.

«Дії Збройних сил Російської Феде-
рації у Криму та нелегітимний рефе-

рендум, який було проведено у Криму 
з питання приєднання до РФ, порушу-
ють міжнародне право та норми, підри-
вають фундаментальні принципи демо-
кратії та брутально зазіхають на базове 
людське право обирати та діяти віль-
но» – йдеться у зверненні. 

Ректори вищих навчальних закладів 
Литви звернулася також до країн Захо-
ду щодо реакції на події в нашій дер-
жаві: «Ситуація в Україні є неприй-
нятною, і ми закликаємо вільний та 
демократичний Захід ужити жорсткі дії 
та накласти санкції до Росії, яка висту-
пає у ролі окупанта».

друк тестів для зовнішнього оціню-
вання, що відбудеться у червні-лип-

ні, відновився минулого тижня. Ця ро-
бота була зупинена 20 березня 2014 
року через брак коштів на придбання 
витратних матеріалів. 

Таким чином, найсуттєвіша загроза 
для успішного проведення ЗНО у 2014 
році усунута. В Українському центрі 
оцінювання якості освіти обіцяють, що 

всі тестові комплекти для проведення 
ЗНО будуть надруковані й доставлені 
до пунктів вчасно. 

Водночас жителям Криму для складан-
ня ЗНО потрібно перереєструватися до 
30 квітня. Про це йдеться у повідомлен-
ні УЦОЯО. Нагадаємо, основна сесія зо-
внішнього незалежного оцінювання від-
будеться 3–27 червня, додаткова – 4–11 
липня, а скорочена – 14–17 липня.

16 квітня наказом МОН затвер-
джено новий склад Колегії мі-

ністерства. Отже, в її складі відтепер: 
директор Міжнародного фонду «Відро-
дження» Євген Бистрицький, заступ-
ник голови ГО «Батьківський конт роль» 
Іванна Коберник, експерт Альянсу 
Програми сприяння зовнішньому тес-
туванню в Україні Володимир Ков-
тунець, голова секретаріату ВМГО 
«Українська асоціація студентського 
самоврядування» Олександр Смірнов, 
експерт з освітньої політики ГО «Центр 
дослідження суспільства» Єгор Стад-

ний, член координаційної ради ВГО 
«Громадянська мережа ОПОРА» Оль-
га Стрелюк, президент МБФ «Міжна-
родний фонд досліджень освітньої по-
літики» Тарас Фініков. 

Серед членів Колегії – і такі відомі 
люди, як віце-президент Академії наук 
вищої школи України Максим Стріха 
і старший науковий співробітник Ін-
ституту соціології НАН України Іри-
на Бекешкіна. 

Також, окрім представників освіт-
нього відомства, у складі Колегії вже 
традиційно – ректори провідних ВНЗ, 
керівники обласних органів управлін-
ня освітою тощо. 

КРимСЬКі ХРоніКи

ЗНоВу пРо атеСтати

міЖнаРоДниЙ виміР

підтРимКа З ЛиТВи

Зно

дРуКуВАННя ТеСТІВ ВідНоВЛеНо

КолегіЯ мон

НоВі оБЛиччя

єдНість країНи – це відПовідаЛьНість, яка є сьоГодНі 
На кожНому з Нас: учНях, студеНтах, ПедаГоГах, батьках, 
міНістрові. зАкликАю ВАс, дрУзі, Не піддАВАТися НА сепАрАТисТські 
зАклики, дОклАВШи НАТОМісТь Усіх зУсиль, АБи НАША крАЇНА 
зАлиШАлАся деМОкрАТичНОю, сУВереННОю, цілісНОю єВрОпейськОю 
держАВОю, В якій людськА гідНісТь, грОМАдяНські прАВА 
і сВОБОди БУдУТь гАрАНТОВАНі й зАхищеНі. україНа – єдиНа!

міністр освіти і науки україни Сергій КВіт, 
звернення до учнів, студентів, батьків і освітян, 14 квітня 2014 року

зАкликАю ВАс, дрУзі, Не піддАВАТися НА сепАрАТисТські 

зАлиШАлАся деМОкрАТичНОю, сУВереННОю, цілісНОю єВрОпейськОю 
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за інформацією облдержадміністрацій, навчальних закладів

ноВини
з оБЛастей

КРим 

ЗНо – На матеРиКу

КиЇвЩина 

БуТи добРими

оДеЩина 

ТеАТРАЛи – ЗмаЛечКу

луганЩина 

СТудеНТи – За ЄдНіСтЬ

ДонеЧЧина 

у РежимІ чеРгуВаННЯ

ЗаПоРіЖЖЯ 

майбутНЄ ПедАГоГІКи

лЬвівЩина 

На пРаКтиКу – до ПоЛьЩІ

зовнішнього незалежного оціню-
вання у Криму не буде. Те, що 

провести його на півострові немож-
ливо, визнав Український центр оці-
нювання якості освіти. І порадив абі-
турієнтам, які вже зареєструвалися 
на тестування в автономії, пройти 
його в інших регіонах України впро-
довж основної сесії. Для цього потрібно перереєструватися до 30 квітня: за-
йти на інформаційну сторінку УЦОЯО, зазначити місце свого перебування 
під час проходження ЗНО. Роздрукувати й заповнити заяву і разом із копі-
єю сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання надіслати до відповід-
ного регіонального центру. Якщо через поважні причини абітурієнт не змо-
же скласти тести впродовж основної сесії, то матиме можливість зробити 
це під час додаткової. Пункти тестування для її проведення будуть створе-
ні в кожному обласному центрі. Перереєстрацію можна буде здійснити з 1 
травня до 15 червня. Також абітурієнти зможуть узяти участь у скороченій 
сесії. Пункти тестування функціонуватимуть на базі вищих навчальних за-
кладів у кожному обласному центрі України. Перереєстрацію буде проведе-
но з 16 до 30 червня.

Підсумки Всеукраїнського конкурсу благодійних 
проектів «Добро починається з тебе» прове-

ли у столиці. Цього року в ньому взяли участь 
289 дитячих і юнацьких робіт з усіх областей Укра-
їни та Криму. У фінал вийшли 24 проекти у чо-
тирьох категоріях. Переможці у номінації «Соці-
альні проекти» – учні Криворізької ЗОШ №71 – уже 
багато років працюють задля привернення уваги гро-
мадськості до проблем дітей з особливими потребами. У номінації «Еколо-
гічні проекти» перемогли учні початкових класів Харківської ЗОШ №129 з 
планом допомоги Харківському зоопаркові. Переможцем у другій віковій 
номінації стала ініціатива студентів Харківського національного університе-
ту міського господарства імені О.М. Бекетова, який реалізовує в місті про-
ект «Помітні малюки – наша турбота», спрямований на підвищення безпе-
ки дітей на дорозі. Виконавці проекту виготовляють світловідбивні стрічки, 
які роздають маленьким пішоходам.

Настільний, тіньовий, пальчиковий, лялько-
вий – це все про театр. Дошкільнята Оде-

щини дебютували на фестивалі дитячого театраль-
ного мистецтва. У цьому творчому заході взяли 
участь діти і вихователі з 200 дошкільних закла-
дів – понад 1,8 тисячі учасників. Найактивнішими є дошкільні навчальні за-
клади Одеси й Ізмаїлу, Балтського, Кілійського, Іванівського, Красноокнянсько-
го районів. Кращими номерами стали: інсценізація української народної казки 
«Коза-Дереза» вихованців Одеського дошкільного навчального закладу №112, 
постановка казки Г.К. Андерсена «Дюймовочка» діток з Одеського дошкільно-
го навчального закладу №57. А очолив трійку лідерів дошкільний навчальний 
заклад №9 м. Ізмаїл з музично-театральною виставою «Український ярмарок», 
який представлятиме Одещину на всеукраїнському етапі конкурсу.

На акцію за єдність України, яка 
відбулася біля Луганського наці-

онального університету імені Тараса 
Шевченка, вийшли близько 2 тисяч 
студентів і викладачів. Вони тримали 

українські прапори, жовті і блакит-
ні повітряні кульки. Основні гасла 
мітингу – «Луганщина – це Укра-
їна», «Луганщина – територія без 
зброї і війни», «Україна – єдина», 
«Ми за мир» і «Ми любимо Украї-
ну». Цілі проведення акції озвучив 
ректор вишу Віталій Курило: «Це – 
демонстрація єдності і підтримка по-
рядку в нашій неподільній державі». 
Учасники мітингу назвали бандита-
ми озброєних людей, які захопили 
місцеву будівлю Служби безпеки 
України і вимагають федералізації 
країни. Акція завершилася мирно, 
без провокацій і зіткнень.

відновився у звичайному режимі на-
вчальний процес на Луганщині після 

двотижневих канікул попри напружену си-
туацію в місті. Виняток – школа №26, яка 
знаходиться безпосередньо біля захопленої 
будівлі СБУ. Але учні не байдикують, на-
вчаються вдома, завдання отримують че-
рез інтернет. В області школи працюють 
у штатному режимі, запевняє директор департаменту освіти науки, молоді 
та спорту Луганщини Ірина Цимбал. За її словами, в усіх районах каніку-
ли скінчилися ще тридцятого березня, а в Луганську, Ровеньках, Кіровську 
та Красному Лучі – тільки на минулому тижні, оскільки почались пізніше. 
Політичні події у країні та регіоні на навчальний процес, запевняє головний 
освітянин області, не впливають, підстав для скасування занять немає. Єди-
не – обмежили проведення масових заходів для дітей, оскільки освітянам 
не рекомендують перевозити дитячі колективи з міркувань безпеки. 

НАВчАННя тРиВаЄ

школи і дитячі садки Слов'янська 
працюють у так званому режимі 

чергування. Вони не відмовляють ді-
тям у заняттях, але враховуючи ситу-
ацію, що склалася в місті, відділ осві-
ти Слов'янської міськради звернувся 
до батьків з проханням не приводи-
ти дітей у ДНЗ і контролювати, щоб 

вони не знаходилися в місцях скупчен-
ня людей. Про це розповів заступник 
директора департаменту освіти і науки 
Донецької облдержадміністрації Ми-
кола Артемов. Усього у Слов'янську 
працюють 20 шкіл, в яких навчають-
ся 9500 учнів, і 25 дитячих садків, які 
відвідують 4310 малюків.

У сусідньому зі Слов'янськом міс-
ті – Краматорську – діють залеж-
но від ситуації. За словами заступни-
ка міського голови Марини Караван, 
доки ситуація в місті буде достатньо 
спокійною, школи і дитсадки працю-
ватимуть. Коли у місті з’явилися тан-
ки і БТРи, дітей із двох шкіл – №6 і 
№11 – розпустили по домівках.

25 учнів 11-х класів боролися за пе-
ремогу в Усеукраїнській учнів-

ській олімпіаді з педагогіки і пси-
хології, що відбулася у Запоріжжі. 
Теоретичний тур складався з пись-
мової роботи-есе «Все починається з 
учителя», вирішення психолого-педа-
гогічних ситуацій і тестових завдань 
із педагогіки і психології. Практич-
ний тур передбачав проведення мі-
ні-уроків.

Для другого туру більшість конкур-
сантів обрали міні-уроки з предме-
тів «Основи здоров’я» і «Громадян-
ська освіта». Під час їх проведення 
юні вчителі намагалися враховувати 
вікові й індивідуальні психологічні 
особливості учнів початкової школи. 
Більшість учасників змогли встанови-
ти емоційний контакт із дітьми. 

За підсумками теоретичного і прак-
тичного турів Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з педагогіки та пси-
хології журі одноголосно визначило 
переможців:

Диплом І ступеня отримали Єли-
завета Горецька і Олександра Сидо-
ренко, учениці 11 класу ліцею №17 з 
міста Хмельницького і ліцею при Ні-
жинському державному університеті 
імені Миколи Гоголя. 

Національний університет «Львів-
ська політехніка» відвідала делега-

ція польського міста Гданьська на чолі 
з мером міста Павелом Адамовичем. 
Гості запропонували ректору універси-

тету Юрію Бобалу допомогти органі-
зувати практику студентів Львівської 
політехніки на підприємствах і в ор-
ганізаціях Гданьська. Поляки не ма-
ють сумніву у тому, що Україна стане 
повноправним членом Європейської 
спільноти, і готові долучитися до під-
готовки менеджерів широкого профі-
лю, які здатні працювати у правовому 
полі Євросоюзу. Польська сторона за-
прошує по 10 студентів-п'ятикурсників 
з Львівської політехніки та Університе-
ту імені Івана Франка. Головна вимога 
до претендентів – добре знання ан-
глійської мови. Студенти-практикан-
ти будуть на повному утриманні ме-
рії Гданьська.

289 дитячих і юнацьких робіт з усіх областей Укра-
їни та Криму. У фінал вийшли 24 проекти у чо-
тирьох категоріях. Переможці у номінації «Соці-
альні проекти» – учні Криворізької ЗОШ №71 – уже 
багато років працюють задля привернення уваги гро-
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Гостра

Про те, як вони адаптуються у сто-
личному університеті, про свої 
проблеми і тривоги новачки го-

ворять під час зустрічі з головою Комі-
тету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти Лілією Гриневич, заступ-
ником міністра освіти і науки України 
Павлом Полянським, ректором КНУ 
Леонідом Губерським. Більшість ново-
прибулих, хоча й побоюються наван-
таження, але раді, що продовжать на-
вчання у столичних вишах.

Не бійтеся, Приїжджайте!
Студент із Ялти Олег Панін навчався 
у Кримському гуманітарному універ-
ситеті. До Києва приїхав 30 березня. 

– Я вивчаю англійську і французь-
ку філологію, – розповідає Олег. – 
Після окупації Криму навіть не сумні-
вався: звісно, обираю Україну. Думав, 
що довго звикатиму до групи і ново-
го графіка навчання. Але приїхав ніби 
додому. Батьки погодилися з моїм рі-
шенням. Нині спілкуюсь із ними по 
телефону, дуже хвилююся за них. Бо-
ляче чути, що все українське витісня-
ється з півострова. 

Вивчав перську філологію в Таврій-
ському національному університеті но-
воспечений студент КНУ Олексій Ден-
щик. Першокурсник приїхав до столиці 
4 квітня. 

– Я вступив до вишу, щоб отрима-
ти український диплом, – розповідає 
Олексій. – У Севастополі залишились 
батьки. Вони були категорично проти, 
але я наполіг. Зателефонував до КНУ, 
методист мені відповіла: нічого не бій-
теся, приїжджайте, ми вас приймемо. У 
студмістечку зустріли як героя, хоча ні-
чого героїчного я не зробив… Не знаю, 
чи зможу поїхати до Криму хоча б на 
вихідні – з батьками побачитись і літ-
ній одяг узяти. 

Вирішили продовжити освіту в 
Україні й студенти, які не є кримчана-
ми, але навчалися у вишах автономії. 
Наприклад, Юлія Кваскова – родом 
із Запорізької області. У Таврійсько-
му національному університеті вивча-
ла арабську філологію. 

– Для мене Україна – Батьківщи-
на, – пояснює свій вибір Юлія. – На-
віть думки не було залишитись, як вони 
кажуть, у Росії. У Криму живуть мої 
друзі, їм дуже нелегко: з ранку до ве-
чора російські канали розповідають ні-
сенітниці про Київ. Абсолютні дурниці! 
Дивно, що люди в це вірять. Мої бать-
ки мене підтримують. На жаль, пере-
живаю вже й за них. Розповідають по 
телефону новини про сепаратистські 
напади на Східній Україні, лаються. 

Вікторія Чуприна – першокурс-
ниця, родом з Донеччини. Вивча-
ла перську філологію у Таврійському 

національному університеті ім. В.І. Вер-
надського. До Києва приїхала 4 квітня. 

– Хочу мати український диплом і 
можливість працювати в Україні, – каже 
Вікторія. – Звісно, пропонували залиши-
тися, розповідали про «неймовірні» мож-
ливості подальшого праце влаштування 
в Росії. Але я – за Україну. І батьки 
мене підтримують. Написала на елек-
тронну адресу Київського національно-
го, що хочу сюди перевестися. І мене 
одразу взяли! Допомагають із влашту-
ванням, підтримують. Трохи переживаю 
за академічну різницю із чотирьох пред-
метів: фізкультури, країнознавства, зару-
біжної літератури і мовознавства. 

Майже з поїзда завітала на зустріч 
і Інна Софієнко. Дівчина – з Криво-
го Рогу, вивчає турецьку мову та літе-
ратуру. За кілька годин її без проблем 
поселили у гуртожитку. 

– У мене не було іншого вибору, – 
каже Інна. – Це моя Батьківщина, 
батьки, як і я, розмовляють україн-
ською. Багато друзів – російськомов-
ні, але вони також за Україну. У Києві 
ще нічого не бачила – щойно приїха-
ла. Переконана, що все буде добре. До 
речі, друзі в Криму попросили запита-
ти, чи можна буде перевестися після 
закінчення навчального року. 

ГромадяНський вибір
Заступник міністра освіти і науки Пав-
ло Полянський пояснює: студенти мо-
жуть закінчити навчальний рік у Криму, 

а потім перевестися на навчання до ма-
терикової України. Головне – щоб вони 
залишалися громадянами нашої країни.

– Переведення студентів – процес 
безперервний, – каже Павло Бронісла-
вович. – Ми зацікавлені, щоб якомо-
га більше мешканців півострова закін-
чували українські університети, навіть 
якщо вони потім повернуться на по-
стійне проживання до Криму.

Неважка адаПтація 
Ректор КНУ Леонід Губерський дякує 
кримчанам за громадянську позицію і 
підбадьорює: академічну різницю можна 
скласти до літньої сесії, час іще є. Каже, 
що студентам-кримчанам, які перевели-
ся до вишів Києва, вже почали випла-
чувати стипендії. Усі отримали місця у 
гуртожитках, а студентське самовряду-
вання допомагає кожному адаптуватися 
до нових умов навчання і повсякдення.

– Молодь із Криму зустрілася з 
деканами факультетів, директорами 
інститутів. Студентів ознайомили з 
особ ливостями навчального процесу, 
розпорядком дня, побутовими умова-
ми, – зауважує ректор. – Ми зроби-
мо все, аби ті, хто приїхав із Криму, 
відчували себе, як удома.

Він наголошує, що попри відмінності 
у навчальних програмах панікувати но-
вим студентам не варто. До речі, уні-
верситет може допомогти й виклада-
чам вишів, якщо у цьому буде потреба. 
Нещодавно роботу в КНУ запропону-
вали російському професорові Ан-
дрію Зубову, якого звільнили з МДІВ 
 (МГИМО) через критику дій російсько-
го президента. 

стусаНи за... мову 
На навчання до КНУ приїхали і крим-
ські татари. За них у Києві вболіва-
ють особливо. 

Мемед Емірамзаєв із Сімферополя 
вивчав математику на першому кур-
сі ТНУ, до Києва приїхав наприкін-
ці березня. 

– Своє майбутнє бачу в Україні і 
Європі, а не в Росії, – пояснює Ме-
мед. – У Криму залишилися батьки, 
брати, сестри. Дуже за них пережи-
ваю. На півострові, на жаль, знову не-
безпечно кримським татарам. 

Про ці проблеми розповідає і пред-
ставник кримськотатарського земля-
цтва у Києві Таміла Ташева. Уже два 
місяці, майже без сну і відпочинку, 
вона займається влаштуванням крим-
ських татар у столиці. Таміла озвучує 
питання, що найбільше хвилюють її 
земляків: 

– Ми написали лист ректорові КНУ, 
щоб кримські татари мали можливість 
вивчати рідну мову на кафедрі тюрко-
знавства, – каже Таміла. – В універ-
ситеті, до речі, давно про це думали. 
Адже студентів, які вивчають крим-
ськотатарську мову, дуже багато. А 
за мову вже починають бити на ву-
лицях півострова. Нещодавно, напри-
клад, в одній зі шкіл хлопчика, який 
говорив кримськотатарською, побили 
після уроків. 

Таміла розповідає: з перших днів де-
стабілізації ситуації у Криму татар за-
прошували і кияни, і львів’яни, і терно-
поляни. Багатьом безкоштовно надали 
помешкання, допомогли з роботою. Та-
міла разом з волонтерами організації 
Крим-SOS уже два місяці допомагає 
сотням людей. Знаходить житло, до-
помагає з реєстрацією, поліклінікою. 
А ще – із влаштуванням дітей у шко-
ли й дитсадки. 

– Людям старшого віку складно 
адаптуватися, – каже Таміла. – Вони 
звикли до маленьких селищ, губляться 
у великому місті. Молодь хвилюється 
за батьків, не знає, що робити далі. 
Втім, масового виїзду татар із Криму 
не буде. У людей немає іншої землі й 
іншої Батьківщини! Особливо складно 
тим, хто повернувся на півострів піс-
ля депортації. Дехто ще пам’ятає, як їх 
вивозили у вагонах для худоби… Вони 
кажуть: ми не можемо ще раз покину-
ти цю землю. 

Як допомогти кримським татарам, 
міркують і фахівці МОН. 

– Нас дуже непокоїть доля 15 шкіл з 
кримськотатарською мовою навчання, 
які працюють у Криму, – каже Пав-
ло Полянський. – Ми вже надруку-
вали підручники кримськотатарською 
для третьокласників, готові це зроби-
ти для учнів шостих класів. Питання у 
тому, як окупаційні структури і само-
проголошена влада Криму будуть вико-
нувати зобов’язання щодо захисту прав 
на освіту мовою національних меншин. 

учиНок, Про який 
розПовідатимуть дітям
Студенти з Криму розповідають свої 
історії просто, буденно. Трохи сором-
ляться. Але їм є чим пишатися, переко-
нана голова парламентського Комітету 
з питань науки і освіти Лілія Гриневич. 

– Сьогодні наша країна перебуває в 
дуже складній ситуації, – каже Лілія 
Михайлівна. – Але, мабуть, у найваж-
чій ситуації громадянського вибору опи-
нилися кримчани. Студенти здійснили 
мужній вчинок – вибір на користь сво-
єї Батьківщини. Впевнена, що вони не 
пошкодують і в майбутньому з гордістю 
розповідатимуть про нього своїм дітям. А 
нині наша держава зобов’язана допомог-
ти кожному студентові, який хоче продо-
вжити навчання на материковій Україні. 

світлана ГаЛата, максим кородеНко,  
«Освіта України»

З дому – додому
Студенти з Криму переводяться  
до вишів материкової україни. Новоприбулим 
створюють максимально сприятливі умови

Нині 105 студентів із вищих навчальних 
закладів півострова Крим вирішили 
продовжити навчання у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка. Найбільша кількість 
перевелася до Інституту філології, на 
географічний i біологічний факультети. 
у КНу навчатиметься третина від тих, 
хто вирішив змінити звичний ритм життя, 
полишити свої домівки і перевестися 
до ВНЗ материкової україни.

До теми

На материк
Кримські студенти вже навчаються у вишах Львівщини, 
Херсонщини, Вінниччини, дніпропетровщини

Станом на 15 квітня до вищих навчальних закладів Львівської області з питанням щодо умов 
переводу звернулися 287 студентів з Автономної Республіки Крим. Із них 224 вже приступи
ли до навчання. молодь продовжуватиме здобувати вищу освіту в 13 ВНЗ, найбільше осіб на
вчатиметься у Львівському медичному університеті імені данила Галицького, Львівському націо
нальному університеті імені Івана Франка і Національному університеті «Львівська політехніка».
до херсонських вишів перевелись 28 кримчан, лідером за кількістю прийнятих на навчання є 
Херсонський державний аграрний університет – 15 осіб. 
Станом на 14 квітня виші Вінниччини прийняли на навчання 28 студентів з Криму. Найбільше – 
до Вінницького національного медичного університету імені миколи Пирогова. 
до вищих навчальних закладів дніпропетровської області зараховано 35 студентів із Криму. 
Вони продовжують здобувати освіту в 11 вишах. Ще більш як сотня студентів звернулася до 
ВНЗ регіону з питаннями щодо умов переводу. В гуртожитках вищих навчальних закладів дні
пропетровщини залишається більше тисячі вільних місць, тож за потреби кримчан поселять 
туди без перешкод. Кількість осіб, які виявили бажання навчатися на материковій україні, по
стійно збільшується. 
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пряма

сімнадцять років тому вчи-
телька української мови і 
літератури з нуля створила 

українську гімназію. Перші при-
міщення, в яких навчалися діти, 
розмістили при німецькій церкві. 
Прохідні класи без зручних парт, 
без дошки, без посібників – та 
батьки все одно вели туди своїх 
дітей. Вели, бо там із них вихо-
вували патріотів України. Хто б 
міг подумати, що у 2014-му їхню 
директорку звинуватять у підри-
ві революційної діяльності у Кри-
му? А колишні грамоти і подяки 
за роботу зміняться доганами і 
спробами відправити у відстав-
ку. З болем і страхом Наталія 
Руденко розповідає – як україн-
ська гімназія виживала у Криму.

– Наталіє Іванівно, Ви погоди-
лись піти з гімназії за власним 
бажанням. Що змусило Вас на-
писати таку заяву? 

– Прийшло кілька батьків, 
серед них – представник само-
оборони Криму, обурювалися, 
сварилися. Заявляли, що гімна-
зія і я особисто саботуємо рево-
люцію в Криму. Кричали: чому 
немає російських прапорів, не 
замінили підручники на росій-
ські? Не подобалось їм навіть 
те, що в гімназії висять портре-

ти українських гетьманів. Само-
оборонівець заявив, що україн-
ська мова його дітям більше не 
потрібна, нехай учні вивчають 
китайську, російську, англій-
ську. Він показав заяви бать-
ків, які хочуть перевести дітей 
на російську мову навчання, і 
переконував, що може ще та-
ких «назбирати». Моїх пояснень 
він абсолютно не хотів слухати. 

Знаєте, ми тут живемо в об-
становці дуже важкій, напруже-
ній. В Україні відчували захище-
ність, нині її тут немає, на жаль. 
І я погодилась написати заяву. 

– Як відреагував колектив?
– Вони викликали моїх за-

вучів і повідомили, що директо-
ра – звільнили. Ті – у сльози. 
Я подякувала підопічним, а на-
останок процитувала слова з пісні 
«Я любив вас усіх, та найбільше 
любив Україну. Видно, в тому і є 
та найбільша провина моя». Чи-
новники просто встали і пішли. 

– Відстоювати українське у Кри-
му так страшно?

– Я працювала у Севасто-
полі, відкривала гімназію – і 
робила це впевнено, ніколи не 
боялася. Але цього разу було 
справді страшно. Я лякаюсь лю-

дей, які називають себе самообо-
роною Криму. Вони звинувачу-
ють мене в саботажі революції, 
а що далі – викрадення, торту-
ри? Так, мені стало страшно. Я 
тепер сама містом не ходжу і на-
віть удома не ночую.

– Чи бачите для себе освітян-
ське майбутнє у Криму? Що пла-
нуєте робити далі?

– Я для себе давно виріши-
ла – допрацювати цей рік і виїж-
джати в Україну. Тому що школа 
наша – українська, ми працюва-
ли в системі координат «Украї-
нознавства». По іншому – я не 
вмію. Тому вирішила поставити 
крапку. Я планую їхати на ма-
терик. Єдине, що потрібно ви-
рішити – житлове питання, бо 
сімферопольську квартиру ніхто 
купувати не хоче. Щодо робо-
ти – я не хвилююся, бо маю ба-
гато друзів в освіті. Думаю, вони 
допоможуть. 

Недовіра –  
через кіНо та сПіви 
– Коли почалося таке викорі-
нення українського? Як було ра-
ніше?

– Десь нас підтримували, десь 
ми плили проти течії. Гімназію 
неодноразово нагороджували, і 
мене особисто. Українська гімна-
зія посіла перше місце по Криму 
серед навчальних закладів. Але 
водночас були три спроби мене 
звільнити.

Перша така спроба: у гімна-
зії відбувався фестиваль україн-
ських фільмів і серед них був 
фільм про Романа Шухевича – 
тоді депутатський корпус мені 
висловив недовіру. Але громад-
ськість відстояла. 

Друга спроба – після концер-
ту кобзаря Василя Нечепи у січ-
ні. Довелося показати у главку 
запис концерту, щоб довести, що 
жодної політики там не було. 

Третя спроба – нині. Вона ви-
явилася успішною.

– Що змінилося у школі-гімна-
зії після референдуму? Люди зі 
зброєю – часті відвідувачі гім-
назії?

– На базі закладу проводи-
ли референдум. І керівництво 
дало вказівку – забезпечити му-
зичний супровід волевиявлення. 
Ми й увімкнули – одну пісню 
українську, одну російську. Та 
коли зазвучала «Пісня про руш-
ник» – миттєво налетіли люди 
зі зброєю і заборонили: «Немед-
ленно выключить». Така нетер-
пимість, ненависть. Як не боя-
тися? 

Вони постійно стежать за 
нами. Були прапори на щоглах 
перед закладом – України, Кри-
му та гімназії. Я зняла їх уночі, 
щоб ніхто не бачив, відчувала, 
що щось назріває. Прибігли якісь 
люди і почали кричати: «Где фла-
ги? Только посмейте повесить 
украинский, ми будем следить». 

криму ПотрібНа 
україНська шкоЛа?

– Міністерство освіти Криму по-
казує заяви батьків, які хочуть 
зміни статусу гімназії на росій-
ську. До вас такі заяви надхо-
дили?

– Міністерство справді збира-
ло заяви, та ми про це й не зна-
ли. Вони запрошували батьків і 
переконували. Начебто було 57 
таких заяв. Інші батьки почули 
і почалася паніка. Тепер є тен-
денції, що дехто з них хоче пе-
ревести дітей на російську. Вони 
бояться, що не зможуть їх захис-
тити. Окрім того, екзамени ЄДЕ 
попереду, російська мова навко-
ло. Вони й пишуть. 

– Як у вашій гімназії виклада-
лася російська мова?

– Її не вивчали. План укра-
їнської школи переобтяжений 
предметами і там немає росій-
ської. Але це батьків не хвилю-
вало. Ми неодноразово пропону-
вали їм відкрити факультатив. Та 
вони не хотіли писати заяв. Нема 
заяв і все – отака комедія. За-
раз усе змінюється.

– Наталіє Іванівно, як вважаєте, 
Сімферополю і сімферопольцям 
потрібна українська гімназія?

– Попит на українську осві-
ту був завжди. З першого року 
заснування і дотепер. Щойно 
гімназія оголошує про набір до 
першого класу – люди вишико-
вуються у ряд. Чергують вночі. 
Проводять переклички. А вран-
ці несуть заяви. Потрапляє той, 
хто попереду у списку, в живій 
черзі. Лише уявіть: набір у пер-
ші класи в нас триває всього до 
двох годин. Більше місць немає.

– Скільки дітей сьогодні навча-
ється в гімназії?

– У зв’язку з останніми поді-
ями учнів поменшало. Сім’ї ви-
їхали в Україну. Було 950, те-

пер – 906. Однак серед них 
левова частина українців (при-
близно 65%), є росіяни (приблиз-
но 28%), 12% – кримських та-
тар. Решта – грузини, вірмени, 
євреї…

– Учителів, які залишаються 
працювати у Криму, відправ-
ляють на курси перекваліфіка-
ції. Що з вашим колективом – 
вони підуть за Вами чи будуть 
підлаштовуватися?

– Управління освіти уже зі-
брало списки вчителів укра-
їнської мови та літератури. Їх 
перевчатимуть на вчителів ро-
сійської або психологів. Але ж 
вони вже зробили свій вибір, 
закохані в українську літера-
туру, перечитали безліч творів, 
критику, вони – «ходячі енци-
клопедії». І тепер замість літ-
ньої відпустки, яку скоротили 
до 32 днів, мають вивчити те, 
що не є близьким їхньому сер-
цю. Чи буде від цього натхнення 
до роботи? Якою буде користь 
від уроків, чи слухатимуть тако-
го вчителя?

– Батьки учнів вимагають збе-
реження статусу гімназії, органі-
зовують збори, пишуть петиції. 
Вони хочуть, щоб Ви поверну-
лися й обіймали посаду дирек-
тора. Ви готові до цього?

– Якщо я потрібна людям – 
так! Я хочу працювати в укра-
їнській школі. І законодавчо 
це можливо. Нині українська 
мова – державна у Криму, як і 
кримськотатарська, і російська. 
Наведу приклад: Україна свого 
часу дозволяла функціонування 
в Севастополі російських вишів. 
Є навіть московський дитячий 
садочок, з російським фінансу-
ванням та програмою. Чому та-
кого не може бути тепер, уже 
для української гімназії?

катерина риборак-біЛіНська,  
для «Освіти України»

ТРичІ НАмАГАЛиСя ЗВІЛьНиТи, 
Аж уРеШТІ ЗАЛяКАЛи

Наталія 
РудеНКо:

Як «пішли» з посади директора української гімназії у Сімферополі

Щоранку перед уроками у цій школі лунав гімн україни. 
А після так званого референдуму про статус Криму, який відбувся 
16 березня, слова Павла чубинського взагалі не сходили з вуст 
учнів єдиної української школигімназії у Сімферополі. За два тижні 
після «волевиявлення» під дулами автоматів гімн зазвучав востаннє. 
Гімназисти, приклавши долоню до серця, плакали. Трохи згодом 
установа зняла зі щогли жовтоблакитний прапор. А за кілька днів, під 
тиском і залякуванням, заяву на звільнення подала директорка гімназії 
Наталія РудеНКо.

КолонКа віДгуКів

Катерина КоСоЛапоВа, випускниця
можу сказати тільки добре про Наталію Іванівну. Вона дуже 
людяна. Завжди підтримувала талановитих учнів, допомогала 
їм. Про це свідчить і започаткування премії «Ластівка. Кращі з 
кращих», якою нагороджувалися найкращі учні гімназії і педаго
ги. Завдяки Наталії Іванівні у гімназії з’явився ансамбль сопілка
рів (єдиний у Криму на той час). А чого тільки вартувала сама ідея створення 
нашого навчального закладу! Це було так сміливо і так важливо для нас усіх.

оксана міРошНичеНКо, випускниця
Разом з учнями та викладачами Наталія Іванівна пройшла важкий 
шлях, щоб наша школа стала такою, якою є тепер. Тому вона, 
безперечно, чудовий лідер та керівник. Ніхто не уявляє гімназію 
окремо від Наталії Іванівни. Більшість учителів та завучів працюють 
тут від самого початку під її керівництвом... Не дивно, якщо піде 

вона, то й колектив викладачів буде у дуже сумнівному стані… 

Віктор КоРміЛКіН, учитель історії
Враження від співпраці з пані Руденко – чудові. я їй дуже дя
кую за те, що багато чого навчився, багато де побував і вза
галі – отримав належний рівень самостійної підготовки. Вона – 
хороший керівник.

P.S.

емоції довкоЛа єдиНої україНської 
ГімНазії Не вщухають 
Батьки учнів Сімферопольської гімназії не здаються і вимагають поновлення на 
посаді директора української школигімназії у Сімферополі Наталії Руденко. На 
початку минулого тижня вони провели загальношкільні збори. 
Кримчани просять у місцевої влади забезпечити конституційне право дітей на на
вчання державною у Криму українською мовою. «700 тисяч українців, які живуть 
у Криму, мають право на одну українську школу. Лише у Сімферополі діє 60 ро
сійських шкіл різних форм власності» – пролунало на шкільних зборах. 
окрім того, батьки вимагають найближчим часом оприлюднити принципи держав
ної політики Республіки Крим у сфері освіти – про це йдеться у зверненні бать
ківського комітету гімназії до управління освіти та профільного міністерства Криму.
ексдиректор гімназії Наталія Руденко події довкола гімназії назвала «уроком 
громадянської освіти». А заступник міністра освіти і науки україни павло полян-
ський на своїй сторінці у соцмережі побажав учасникам руху опору громадянської 
мужності, людської порядності й любові до власних дітей і своєї країни – україни. 
Нагадаємо, що раніше у моН звільнення пані Руденко назвали «актом репресії оку
паційних структур та самозваної влади півострова Крим, виявом переслідування укра
їнських шкіл та вчителів». І запевнили, що досвід Наталії Руденко та її громадян
ська позиція потрібні україні. Тож міністерство не залишиться байдужим до її долі. 
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комП’ютерНик у ПоГоНах 
Питання «куди вступати після 
школи?» для випускника Олек-
сандра Юртова не було. Батько 
і дід юнака – військові, отже, 
своє життя він бачив лише «в 
погонах». Тим більше, до 17 ро-
ків жив із сім’єю у військовому 
містечку. 2008-й – час закінчен-
ня школи – став першим роком 
упровадження в Україні зовніш-
нього незалежного оцінювання. 
Олександр складав українську 
мову і літературу й математику. 
За кількістю балів проходив до 
всіх ВНЗ рідного Кіровограда, 
тож спочатку зупинив свій ви-
бір на Кіровоградській льотній 
академії, на спеціальності дис-
петчера. Але коли свої вимоги 
до вступу оприлюднили київські 
виші, зрозумів, що проходить до 
Національного авіаційного уні-
верситету. Отже хлопець ви-
рішив податися до столиці на 
навчання в НАУ на факульте-
ті комп’ютерних технологій. Із 
третього курсу в майбутніх ІТ-
спеціалістів розпочалася вій-
ськова підготовка. Пари були 
один раз на тиждень. За сло-
вами Олександра, опановували 
приблизно 8 дисциплін, а також 
училися стріляти. «Мені це поки 
що в житті не знадобилось і, дай 
Боже, не знадобиться, – каже 
Олександр Юртов. – Але не 
завадить точно». Після навчан-
ня на кафедрі військової під-
готовки юнак отримав звання 
лейтенанта запасу за спеціаль-
ністю «Зв’язківець». Зізнаєть-
ся, що багато однокурсників 
ішли на «воєнку», аби «відко-
сити» від армії, але вважає це 
неправильним. «Кожному хлоп-
цю необхідно побувати або в 
армії, або на кафедрі військо-
вої підготовки, – переконаний 
він. – Навіть якщо не збира-
єшся пов’язувати життя з вій-
ськовою спеціальністю». 

«Військова кафедра цивіль-
ного університету – це, крім 
звання офіцера запасу, додат-
кова спеціальність», – пояс-
нює завідувач сектора спеці-
альної освіти Департаменту 
вищої освіти Міністерства 
освіти і науки Юрій Євич. Ті, 
хто отримав підготовку на вій-

ськовій кафедрі, мають зван-
ня лейтенанта запасу і вважа-
ються військовозобов’язаними. 
Згідно із законом, у разі ого-
лошення часткової військо-
вої мобілізації в країні офіце-
ри запасу призиваються до лав 
Збройних сил так само, як і ті, 
хто проходив строкову служ-
бу в армії. Але за умови, що 
їхня спеціальність – затребу-
вана. Наприклад, Олександр 
Юров із військовою спеціаль-
ністю «Зв’язківець» під першу 
хвилю часткової мобілізації не 
потрапив. 

Нині навчання студентів ВНЗ 
за програмою підготовки офіце-
рів запасу проводять 35 вищих 
військових навчальних закладів 
і військові навчальні підрозді-
ли ВНЗ. Окрім вищих військо-
вих НЗ (Міноборони) і вищих 
навчальних закладів (МОН), це 
здійснюють 3 медичних універ-
ситети (Тернополя, Запоріж-
жя, Харкова), Академія Держ-
прикордонслужби, Академія 
Служби безпеки України, Уні-
верситет Державної податко-
вої служби, Харківській націо-
нальний університет внутрішніх 
справ та Академія внутрішніх 
військ МВС. 

військові виші й кафедри: 
ПоЛовиНа – «На дембеЛі»
Юрій Євич розповідає, що за 
період із 2001 до 2012 року було 
ліквідовано 29 військових на-
вчальних закладів різних типів, 
зокрема, 23 кафедри військової 
підготовки. Це пов’язано, на-
самперед, з оптимізацією, що 
розпочалась у 2005 році. У Мі-
ністерстві оборони підрахували, 
що чисельність підготовлених у 

попередні роки військових фа-
хівців значно перевищує потре-
бу держави. У зв’язку з цим із 
2005 року державне замовлен-
ня на військові спеціальності у 
цивільних ВНЗ було скасовано, 
а набір студентів на військові 
кафедри відбувається лише на 
платній основі. Крім того, була 
проведена інтеграція військо-
вих і цивільних ВНЗ. Як по-
яснюють спеціалісти сектора 
спеціальної освіти Департамен-
ту вищої освіти МОН, було за-
проваджено систему «студент-
курсант»: 4 роки студент ВНЗ 
навчається за цивільною спеці-
альністю, а до початку п’ятого 
курсу, тобто напередодні отри-
мання диплома бакалавра, скла-
дає присягу і далі навчається 
вже за військовою спеціаль-
ністю й отримує звання лейте-
нанта. «По-перше, це набагато 
здешевлює освітню підготов-
ку, передусім для Міністерства 
оборони, – пояснює Юрій 
Євич. – По-друге, це робить-
ся для соціальної страховки. На-
приклад, звільниться людина з 
армії у званні майора чи підпол-
ковника і вже має готову цивіль-
ну спеціальність, за якою може 
працювати після відставки». 

справа
ВійськоВа

оСВІТА КоЛЬоРу ХаКі 
де і як в україні готують кадрових і військових запасу 
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Починаючи з 2012 навчально-
го року, ректорам ВНЗ дали «зе-
лене світло» на підписання дого-
ворів із будь-якими військовими 
вишами чи військовими кафед-
рами для військпідготовки сту-
дентів, але лише за резуль-
татами конкурсного відбору. 
Важливу роль відіграє фізич-
не здоров’я абітурієнта та його 
фізпідготовка. Не на останньо-
му місці – мотивація студента 
щодо проходження військової 
підготовки та його психологіч-
ний стан. «Дуже важливо зна-
ти, чи готовий юнак тримати 
в руках зброю, чи не напра-
вить він її на однокурсників 
або на викладача», – зауважує 
Юрій Євич. До того ж, необхід-
но розуміти, чи співставна гро-
мадянська спеціальність із вій-

ськовою. «Не може бухгалтер 
стати ракетником», – кажуть 
спеціалісти сектора спеціальної 
освіти. 

у строю – тіЛьки дівчата 
До речі, дівчатам зовсім не забо-
ронено навчатись у військовому 
виші чи проходити військпідго-
товку на кафедрі. Головні умо-
ви: фізична і психологічна го-
товність і споріднена цивільна 
спеціальність. За словами Юрія 
Євича, до оптимізації військової 
освіти в багатьох медичних і пе-
дагогічних вишах були військо-
ві кафедри, тому дівчата мали 
змогу отримувати військпідго-
товку. Сьогодні таких залиши-
лося тільки три медичні інсти-
тути. Тому в березні цього року 
Спілка ректорів вищих навчаль-
них закладів України звернула-
ся до міністра освіти і науки, в.о. 
міністра оборони, голови Комі-
тету Верхов ної Ради з питань 
науки і освіти та голови Коміте-
ту Верховної Ради з питань на-
ціональної безпеки і оборони з 
пропозицією відновити військо-
ву освіту студентів за програ-
мою підготовки офіцерів запасу 
та медичних сестер запасу. За-
лучення цивільних навчальних 
закладів до підготовки військо-
вих кадрів і медичних сестер за-
пасу, на думку президії Спілки 
ректорів, сприятиме не лише їх-
ній якісній підготовці, а й поси-
ленню військово-патріотичного 
виховання молоді.

марина баЛабаН, «Освіта України»

справа
ВійськоВа

СиСтема оСВіти ВійСЬКоВиХ фоРмуВаНЬ і пРаВооХоРоННиХ оРгаНіВ уКРаїНи
міНіСтеРСтВо 

обоРоНи 
уКРаїНи

державна 
служба 

спеціального 
зв’язку 

та захисту 
інформації

Служба безпеки україни державна спеціальна 
служба транспорту 

україни

управління 
державної 

охорони україни

Служба 
зовнішньої 

розвідки україни

міністерство 
внутрішніх 

справ україни

академія 
внутрішніх 

військ мВд

Харківський 
національний 

університет ВС

Національна 
академія 

внутрішніх справ 
(м. Київ)

дніпропетров-
ський дер-
жавний уні-
верситет ВС

Львівський 
державний 

університет ВС

Луганський 
державний 

університет ВС

одеський 
державний 

університет ВС

донецький 
Юі ВС

Національна 
академія дпС

інститут 
кримінально-
виконавчої 

служби

інститут СЗРінститут удо КНу 
ім. т.г. шевченка

Кафедра військової 
підготовки дНу 

залізничного транспорту

Національна академія Сбу

інститут підготовки 
слідчих кадрів для Сбу 
НЮау ім. Я. мудрого

інститут 
дСЗЗі Нтуу

Національний 
університет 

оборони україни

Військова 
дипломатична 

академія

академія 
сухопутних 

військ

Харківський 
університет 

повітряних сил

Військова 
академія 

(м. одеса)

українська 
військово-
медична 
академія

Віті дут

Житомирський 
Ві дут

Ві Київського 
національного 
університету

інститут державного 
управління 
у сфері ЦЗ

Національний 
університет цивільного 

захисту україни

черкаський інститут 
пожежної безпеки

Львівський 
ду безпеки 

життєдіяльності

Вище професійне 
училище

Військовий коледж 
сержантського 

складу

Військовий коледж 
сержантського 

складу

Військовий коледж 
сержантського 

складу

ФВП НТу «ХПІ» Військовоюридичний факультет 
НЮАу ім. я. мудрого

Запорізький дму Тернопільський дму Харківський Нму

Ну державної податкової служби україни
Ну біоресурсів 
і природокористування україни
донецького НТу
Запорізького НТу
ІваноФранківського НТу нафти і газу
миколаївського національного університету
Національного гірничого 
університету україни
Ну водного господарства 
та природокористування
чернівецького Ну
Сумського ду
Кіровоградської льотної академії НАу

Східноукраїнського Ну
одеського державного 
екологічного університету
одеської національної морської академії
одеської національної юридичної академії
Кам’янецьПодільського Ну
Національного авіаційного університету
одеського національного 
політехнічного університету
Вінницького національного 
аграрного університету
Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Військові факультети

Кафедри медицини катастроф

Кафедри військової підготовки

ДПЮ 

до Призову – через Гру
довійськова підготовка у школі може бути веселим, 
пізнавальним і спортивним уроком 
На сьогодні в україні створені мережа військових ліцеїв і з посиленою вій
ськовофізичною підготовкою, ліцей мВС, кадетські класи. 
допризовна підготовка юнаків здійснюється у 19 військових ліцеях із посиле
ною фізичною підготовкою у найбільших обласних і районних центрах україни. 
Головні завдання дПЮ реалізуються у загальноосвітніх навчальних закладах 
різного типу через навчальні програми, підручники, методичні рекомендації, 
у міжпредметних зв’язках, секціях, гуртках, позакласній і позашкільній роботі. 
у загальноосвітніх навчальних закладах початкова військова підготовка про
водиться за державною програмою «Захисник Вітчизни» в усіх ЗНЗ у  10–11 
класах. Заняття проводять, згідно з методичними рекомендаціями, одну го
дину на тиждень. 
останніми роками виникли нові форми навчальної організації дПЮ: шко
ли з допризовної підготовки, де учні отримують додаткові знання, вміння 
та навички у військовопатріотичній роботі. деякі абітурієнти вступають до 
таких закладів як Національна юридична академія імені ярослава мудрого 
(військовоюридичний факультет), Академія сухопутних військ імені гетьма
на Петра Сагайдачного, Військовий інститут Київського національного універ
ситету імені Тараса Шевченка, Академія прикордонних військ україни імені 
Богдана Хмельницького тощо. 
у різних регіонах виникли нові організаційні форми позашкільної військово
спортивної роботи: «Пласт», «молодий прикордонник», «Соколята», «Січ», 
«Луг»; військовоспортивні змагання: «Сокіл» або «джура», «Зірниця», «Ко
зацькі ігри». Впроваджуються гуртки, зокрема: «Юний стрілок», «Боївка», 
«Сержант», «Юні друзі прикордонників», військовотопографічний, «Військо
ве багатоборство», «Історія українського війська», «Гетьманська булава». 
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реформа 
в «Першому читаННі» 

Харків став першим містом, 
куди заради обговорення нова-
цій у вищій школі вирушило ке-
рівництво Міністерства освіти і 
науки. На зустріч із Сергієм Кві-
том й Інною Совсун прийшло 
близько шестисот викладачів, 
ректорів, студентів та пред-
ставників профспілок. У своєму 
вступному слові міністр окрес-
лив основні напрями, за якими 
мінятимуть систему вищої осві-
ти. А потім майже півтори го-
дини відповідав на запитання і 
репліки присутніх. 

– Принциповим сьогод-
ні є питання зміни якості ви-
щої освіти, – наголосив Сергій 
Квіт. І нова редакція Закону про 
вищу освіту, на думку міністра, 
має стати імпульсом для струк-
турних перебудов. 

Які саме принципові зміни 
закладено в новому документі 
й навіщо треба міняти чинний, 
який було ухвалено 2002 року? 
Бо він «не відповідає сучасним 
реаліям і суспільним запитам», 
ідеться у пояснювальній запис-
ці до законопроекту №1187-2. 
За логікою авторів докумен-
та (який розроблений групою 
під керівництвом ректора На-
ціонального технічного універ-
ситету України «Київський по-
літехнічний інститут» Михайла 
Згуровського), через надмірну 
централізацію системи вищої 
освіти і тотальний контроль з 
боку МОН, українські виші не 
можуть розвиватися за сучасни-
ми європейськими стандартами. 
Вони, так би мовити, зв’язані по 
руках і ногах. А відтак, опиня-
ються у своєрідній ізоляції й не 
мають стимулів. 

автоНомія =  
скорочеННя + фіНаНсуваННя 
Дати університетам свободу, 
зробити їх справді автономни-
ми – ось той імпульс та голов-
ний інструмент, за допомогою 
якого відбуватимуться рефор-
ми. Тож ідею широкої універ-
ситетської автономії можна вва-
жати наріжним каменем нового 
закону про вищу освіту. 

– Це проблема – комплек-
сна. Це має бути автономія ака-
демічна, організаційна, фінан-
сова. Остання – це, звичайно, 
одне з ключових питань, – го-
ворить Сергій Квіт. – Нам тре-
ба дати можливість універси-
тетам самим розпоряджатися 
своїми коштами. І я вбачаю роль 
міністерства в тому, що воно 
має переходити до партнер-

ських стосунків з університе-
тами. Реформа вищої освіти – 
це насамперед «перебудова» 
вищих навчальних закладів. 
Ми повинні мати сильні уні-
верситети! Що це означає? Це 
якісні ВНЗ, які були би конку-
рентноздатними на глобально-
му рівні. На такі навчальні та 
наукові заклади спираються всі 
розвинені країни. Тобто універ-
ситети й вища освіта взагалі – 
це основа для всебічного розви-
тку держави й суспільства. Тут 
твориться якісно нове знання, 
яке потім перетворюється на ін-
новації. Саме тут виховуються 
молоді фахівці, які потім при-
ходять у державне управління, 
бізнес, індустрію. Тобто на вищі 
навчальні заклади держава по-
винна спиратися, а не дивити-
ся як на споживача частини бю-
джетних коштів, – наголосив 
Сергій Квіт. 

Тож на відміну від нинішніх 
правил, за якими ВНЗ тільки 
де-юре мають автономію в де-
яких питаннях, новий законо-
проект пропонує де-факто від-
пустити їх у вільне плавання. 
Зокрема, й надати їм право на 
власний розсуд об’єднуватися, 
проводити спільні дослідження 
тощо. І все це без дозволу та 
вказівки з Києва. За новим за-
коном, усі укрупнення ВНЗ від-
буватимуться не як раніше, за 
наказами міністра освіти, а ви-
ключно на підставі рішень ке-
рівників вишів та університет-
ських учених рад. У тому, що 
мережу вищих навчальних за-
кладів доведеться скоротити, не 
сумніваються ані міністр осві-
ти, ані керівники потужних уні-
верситетів. 

– Цей законопроект варто 
було приймати 23 роки тому! – 
емоційно коментує результа-
ти зустрічі із міністром Вале-
рій Головко, ректор Харківської 
зооветеринарної академії. – 
Раніше було три наукових цен-
три – Москва, Ленінград, Хар-
ків. Це – міста, де готували 
фахівців для всіх радянських 
республік. Потім, коли все роз-
валилося, тягар ліг на Україну. 
І пішли перекоси. От і маємо 
вищу освіту: грамотних багато, 
а розумних замало. 

Власні висновки щодо ново-
го законопроекту зробив і рек-
тор Національного юридичного 
університету імені Ярослава Му-
дрого Василь Тацій. Разом з ко-
легами він уважно перечитав до-
кумент і впевнено заявляє: якщо 
він скерований на підвищення 
ефективності системи ВНЗ, їхню 
мережу треба оптимізувати. 

«Це необхідно, зокрема, і для 
консолідації бюджетного фі-
нансування вищих навчальних 
закладів. Нині у нас бюджет-
не фінансування є майже най-
більшим у Європі щодо ВВП, 
але велика кількість вищих на-
вчальних закладів не дозволяє 
забезпечити ефективність ви-
користання ресурсів та якість 
освіти» – йдеться в аналітич-
ній записці Василя Тація. 

фіНаНсова автоНомія – 
ПитаННя №1 
Під час обговорення нової ре-
дакції Закону України «Про 
вищу освіту» в Харкові цен-
тральним питанням була фінан-
сова автономія вишів. Адже і 
керівники МОН, і керівники на-
вчальних закладів уже відчули 
на собі наслідки тотальної за-
лежності від Держказначейства. 

– Ми вже звикли до недофі-
нансування, але ніяк не можемо 
призвичаїтись до того, що казна-
чейство не пропускає наші гро-
ші! Паралізовані фінансові від-
носини. Чи багато може зробити 
паралізована людина?! Нам на-

віть не дозволяють розпоряджа-
тися нашими ж грошима, які ми 
заробили на контрактниках – 
говорить ректор Харківської 
державної зоо ветакадемії Вале-
рій Головко. 

Тож і він, і його колеги гаря-
че вітають закладену в новому 
законі норму про те, що універ-
ситети мають право зберігати 
гроші на депозитних рахунках у 

банках. І розпоряджатися ними 
на власний розсуд. 

– Гроші, зароблені універси-
тетами, як і передбачено в новій 
редакції Закону «Про вищу осві-
ту», справді мають «іти» через 
банки, а не казначейства! – го-
ворить керівник Харківської зо-
оветакадемії. – Держава до за-
роблених нами коштів жодного 
стосунку не має. Тільки такий 
варіант нам розв’яже руки. Тож 
зараз я б навіть не акцентував 
уваги на можливих слабких міс-
цях нового закону. Дай Боже ре-
алізувати хоча б половину з того, 
що вже записано в документі, 
і тоді вища школа обов’язково 
підніметься. 

А от представники Національ-
ного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого вважа-
ють: хоч у новому законі і декла-
рується повна фінансова само-
стійність ВНЗ, насправді вона є 
лише частковою. І не може бути 
стовідсотковою, доки в законі не 
пропишуть гарантії на право ко-
ристування землями, що нале-
жать вишам, та зберігатиметь-
ся бодай мінімальний контроль 
казначейства за бюджетними 
коштами університетів. 

Та в міністерстві, схоже, це і 
так добре розуміють. Аби раз і 
назавжди розв’язати проблему, 
потрібно запроваджувати нові 
принципи взаємодії у фінан-
сових питаннях між міністер-
ством та університетами, впев-
нений Сергій Квіт. 

– Звісно, коли йдеться про 
справжню університетську ав-
тономію, нам треба прийняти 
закон у тому вигляді, в якому ми 
хочемо його бачити. І наступний 
крок ми зможемо зробити, коли 
будемо говорити не про лімі-
ти, які «спускає» вишам казна-
чейство, а про те, що універси-
тети повинні розміщувати свої 
кошти в банках на депозитних 
рахунках. Нам треба відірвати 
фінансову систему університе-
тів від казначейства! Без цього 
говорити про університетську 
автономію, навіть академічну, 
буде дуже важко! Міністерство 
фінансів і уряд розуміють усе 
це. І дійсно, останній це при-
ймає. Тепер нам треба знайти 
шляхи: в який спосіб можемо 
реалізувати заплановане? Нині 
є багато перепон суто законо-
давчого характеру. На щастя, у 
нас є дуже позитивний досвід 
співпраці з профільним коміте-
том Верховної Ради. 

Водночас на ситуацію впли-
ває і загальна економічна кри-
за в Україні, визнає Сергій 
Квіт. Міністр сподівається, що 
вже наприкінці цього року стан 
справ зміниться. Цьому, на його 
думку, мають сприяти надхо-
дження кредитних коштів від 
світових фінансових установ та 
реалізація антикризового паке-
ту заходів, ухваленого урядом 
та парламентом. 

оСВІТНІ РеФоРми:  
ЗаКоН пРо ВиЩу оСВіту

8 квітня Верховна Рада зробила перший крок до розширення 
автономії вищих навчальних закладів. у першому читанні парламент 
ухвалив законопроект №11872 «Про вищу освіту». до остаточного 
затвердження документа в професійному освітянському середовищі 
почалося масштабне обговорення майбутніх змін. 

тоП-10 

Новації закоНоПроекту 
«ГруПи зГуровськоГо»
1.  Новим законом значно розширюєть

ся автономія ВНЗ. Так, виші матимуть 
право розпоряджатися заробленими ко
штами на власний розсуд, визнавати 
вчені ступені, отримані в іноземних 
ВНЗ, самостійно визначати організа
цію навчального процесу тощо. 

2.  ЗНо законодавчо закріплено як основ
ний критерій при вступі до вишів. Ко
жен сертифікат повинен становити не 
менш як 20 відсотків конкурсного бала.

3.  Встановлюються такі освітньоквалі
фікаційні рівні і ступені: «молодший 
спеціаліст», «бакалавр», «магістр», 
«доктор філософії» і «доктор наук». 
«Спеціаліст» і «кандидат наук» у за
коні відсутні й будуть прирівняні до 
«магістра» і «доктора філософії» від
повідно. 

4.  ВНЗ можуть видавати дипломи держав
ного зразка, а також власні докумен
ти про вищу освіту, причому останні і 
за акредитованою, і за неакредитова
ною спеціальністю, крім того – спільні 
дипломи з іноземними вишами. 

5.  доступ до Єдиної державної електрон
ної бази з питань освіти має здійсню
ватися через офіційний вебсайт моН. 
до ЄдеБо вноситься вся інформація 
про видані дипломи. 

6.  Буде створено Національне агентство з 
якості вищої освіти, яке проводитиме 
ліцензійну експертизу, а також акреди
тацію спеціальностей. до складу цієї ін
ституції повинні увійти всі ВНЗ україни. 

7.  Вищі навчальні заклади поділятимуть
ся на три типи: університети, академії 
й інститути, а також коледжі. Інститути 
й академії, на відміну від університетів, 
можуть бути лише галузевими ВНЗ. 

8.  Законом встановлюється новий поря
док присудження вишу статусу націо
нального й дослідницького. Хоча статус 
націо нального, як і раніше, присвою
ватиме Президент україни, але це він 
буде робити за поданням Національ
ного агентства з якості вищої освіти. 

9.  Прописано розмір мінімальної стипен
дії: для бакалавра і магістра – не мен
ше прожиткового мінімуму, для молод
шого спеціаліста – не менше третини. 

10.  у законі відсутні будьякі норми щодо 
відпрацювання для студентів ВНЗ, які 
навчались за рахунок державного чи 
місцевого бюджетів.
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кЛасифікація освіти 

Законопроект №1187-2 пропо-
нує і дещо відмінну від сьогод-
нішньої систему класифікації 
ВНЗ. Відтепер поняття «вищий 
навчальний заклад ІІІ-ІV рівня 
акредитації» не буде. Усі вищі 
навчальні заклади поділятимуть-
ся на інститути, академії, уні-
верситети та коледжі. Перші 
два займатимуться підготовкою 
за окремими галузями, а в ко-
леджах можна буде отримати 
лише ступінь молодшого спеці-
аліста. 

Фахові юристи з Національ-
ного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого заува-
жують: визначення інституту як 
типу вищого навчального закла-
ду, а не структурного підрозділу 
університету чи академії є не-
виправданим. Вони вважають, 
що в законопроекті, який має 
створити нові принципи функ-
ціонування вищої освіти в Укра-
їні, не відповідає світовій прак-
тиці й визначенню коледжу як 
закладу, що готує лише молод-
ших спеціалістів. Мовляв, мо-
лодших спеціалістів повинні го-
тувати професійні коледжі, а 
коледжі – бакалаврів, себто лю-
дей з вищою освітою. 

Що стосується університетів, 
тут, на думку ректора Василя Та-
ція, також потрібні уточнення. 

«Автори законопроекту класи-
фікують університети за двома 
основними типами: класичний і 
технічний, хоча поняття «техніч-
ний» може бути ознакою про-
фільного університету. Водночас 
поняття профільного універси-
тету в запропонованій редакції 
наповнено зовсім іншим зміс-
том» – йдеться в уже згаданій 
доповіді ректора юракадемії. 

Ще одна новація – двосту-
пенева система отримання ви-
щої освіти. На практиці це озна-
чає, що «спеціалістів» ВНЗ у 
перспективі взагалі не випус-
катимуть. Лише бакалаврів та 
магістрів. Частині науковців 
доведеться забути про звання 
«кандидат наук». Адже його та-
кож немає в новому переліку. 
Натомість запропоновано зван-
ня «доктор філософії», аналог 
прийнятого у всьому світі PhD. 

Утім, міністр одразу заспоко-
їв усіх: у процесі переходу на 
нові стандарти не буде жодних 
дискримінацій і нікого не по-
збавлять ані освітнього рівня, 
ані вченого ступеня! 

– Тут усе буде йти на під-
вищення! – заявив Сергій 
Квіт. – Кандидатські дипло-
ми прирівняють до «доктора 
філософії», так само «спеціа-
ліст» буде прирівнюватися до 
«магістра»! 

Новації законопроекту рек-
тор Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя 
Стефаника Ігор Цепенда нази-
ває європейськими. Однак має 
і свої пропозиції для вдоскона-
лення: 

– У документі визнана авто-
номія університетів як головна 
запорука розвитку. Визначена 
і двоступенева система отри-
мання вищої освіти. Це справді 
важливо для співпраці із закор-
донними науковими центрами. 
У такому разі не завадило би 
конкретно прописати, зазначи-
ти терміни здобуття такої осві-
ти. Якщо ми подивимося на 

приклади центрально-європей-
ських країн, скажімо, Польщі, 
то побачимо, що там це питан-
ня чітко регламентоване: спочат-
ку навчання на отримання сту-
пеня бакалавра, потім – два 
роки – магістратура. У нас же, 
якщо взяти нинішню ситуацію, 
навчання в магістратурі три-
ває рік або півтора. Незбіг оче-
видний. І це може створювати 
певні труднощі, якщо, скажімо, 
йдеться про реалізацію програм 
з отримання подвійних дипло-
мів, каже Ігор Цепенда. 

відПовідаЛьНий за якість
Аналізувати рівень освіти, за-
йматися ліцензуванням, акреди-
тацією, формувати єдину базу 
спеціальностей, затверджувати 
стандарти вищої освіти буде но-
востворена Національна агенція 
з якості освіти. Планується, що 
до її складу увійдуть усі без ви-
ключення вищі навчальні закла-
ди незалежно від форми влас-
ності. Складатиметься вона із 
15 членів і раз на рік звітувати-
ме про результати своєї роботи. 
Тобто все, що донині робило й 
робить Міністерство освіти і на-
уки, перейде до окремої структу-
ри, сформованої із представни-
ків університетської спільноти. 
Ректор Прикарпатського націо-
нального університету імені 
Василя Стефаника вважає це 
однозначно позитивним ново-
введенням. Адже, на думку Іго-
ря Цепенди, це сприятиме ре-
альній незалежності та автономії 
університетів і зніме всі підста-
ви для можливих зловживань у 
процесі ліцензування та акреди-
тації спеціальностей. 

А от на думку ректора Наці-
онального юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого 
Василя Тація, статус Національ-
ного агентства якості освіти є 
якраз одним зі спірних питань. 
Далі – цитата з аналітичних ма-
теріалів, підготовлених до зу-
стрічі з міністром: «Покладення 
відповідальності за формування 
та діяльність системи забезпе-
чення вищої освіти, освітньої 
діяльності вищих навчальних 

закладів та атестації при при-
судженні наукових ступенів на 
Національне агентство з якості 
вищої освіти як державну не-
прибуткову організацію, що ви-
ступає одночасно і як юридична 
особа, і як громадський коле-
гіальний, орган, суперечить За-
кону України "Про Кабінет Мі-
ністрів України". Яким чином 
будуть реалізовані владні повно-
важення органу, статус якого не 
визначено?» Крім того, фахівці 
з Академії правових наук Украї-
ни звертають увагу й на те, що 
ідея утримувати це агентство за 
гроші самих університетів су-
перечить Бюджетному кодек-
сові. Бо за його вимогами, ко-
шти від видачі дозволів, ліцензій 
або проведення експертиз пере-
раховуються виключно до держ-
бюджету. Втім, це лише озна-
чає, наголошують юристи, що до 
другого читання проект закону 
потрібно вдосконалити. Однак 
приймати його – неодмінно! 
Василь Тацій у своєму виступі 
навіть зазначив, що керівники 
ВНЗ повинні обов’язково зустрі-
тися з парламентарями, обрани-
ми від їхніх областей, аби вони 
підтримали законопроект «Про 
вищу освіту» в другому читанні. 

кадрові ПитаННя 
Свободу отримають університе-
ти і щодо кадрів. Тобто у мініс-
терстві не вказуватимуть вишу, 
кого із фахівців брати на роботу 
та на яку зарплатню. Це питання 
вирішуватимуть вчені ради ВНЗ. 
У законопроекті їм узагалі від-
водиться особлива роль. Адже 
вони стають одним із центрів 
прийняття рішень щодо функ-
ціонування вищого навчально-
го закладу. 

– Як на мене – питання, що 
стосується вченої ради універ-
ситету, носить дещо дискусій-
ний характер. Чому? Бо ніде не 
прописано: хто саме має очолю-
вати цю раду, – вважає ректор 
Прикарпатського національно-
го університету імені Василя 
Стефаника. – Якщо проаналі-
зувати закони нашого ближньо-
го сусіда, Польщі, чий досвід 
можна вважати позитивним, бо 
нині це країна Євросоюзу, але 
багато років була у соцтаборі, 
там чітко прописано, що голо-
вою Сенату (відповідник нашої 
ради) є ректор. У нас такого ви-
значення немає. Відтак, не мож-
на виключити можливості сво-
єрідного двовладдя. 

І справа не в тому, хто го-
ловний! – пояснює свою пози-
цію Ігор Цепенда. Небезпека, на 
його думку, в тому, що це може 
призвести до певних перекосів. 
За його словами, в Чехії і Словач-
чині, навпаки, ректор не є голо-
вою вченої ради. Але в тамтеш-
ньому законодавстві прописано, 
що і жоден із керівників струк-
турного підрозділу університе-
ту не може бути головою вче-
ної ради. На його переконання, 
тут варто уникнути «розбалан-
сування роботи університету». 
Пан Ігор додає: законопроект 
будь-що треба ухвалювати. Адже 
«ідеальних» правил не буває. І 
практика покаже, що і де вар-
то підкоригувати. 

дмитро ГрузиНський, «Освіта України»

Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань науки 
і освіти Лілія ГРИНЕВИЧ: 

– Зміни не будуть аж надто прин-
циповими, адже основна ідеологія має 
залишитися такою самою: насамперед, 
сприяння реальній автономії вищих 
навчальних закладів, демонополізація 
управління вищою освітою, розширення 
академічної свободи. Тож основні риси 
повинні бути збережені в законопроек-
ті, так само як і створення можливостей 

для розширення наукового потенціалу ВНЗ.
Натомість, є багато роботи з уточнення окремих поло-

жень, їхнього формулювання для того, аби текст добре чи-
тався, щоб не було жодних суперечностей. Нам необхідно 
більш струнко виписати статус Національного агентства, що 
здійснюватиме регуляторні функції у сфері освіти і науки. 

До 22 квітня народні депутати мають можливість реєстру-
вати свої поправки до цього законопроекту. Окрім того, ак-
тивно працює робоча група, що узагальнює всі пропозиції і 
поправки, які надсилають академічні інституції, роботодав-
ці, викладачі, студенти. 

Сподіваємося, що до кінця квітня всі зауваження будуть 
узагальнені і ми одразу оприлюднимо законопроект. Збирає-
мося реєструвати його до другого читання, щоб громадськість 
мала можливість ще раз із ним ознайомитися. 

До речі, норми щодо студентського самоврядування в но-
вому законі – це саме те, що пропонували студенти. Нага-
даю, ухвалення законопроекту №1187-2 було однією з їхніх 
основних вимог до нового керівництва освітньої галузі. Про-
тягом останніх тижнів спілкувалася зі студентською громад-
ськістю, зокрема з метою обговорення важливих поправок 
до законопроекту. 

 
Голова Київської міської  
організації Профспілки  
працівників освіти і науки України  
Олександр ЯЦУНЬ:

– Думаю, що закон ще можна вдоско-
налювати, адже свого часу це був резуль-
тат компромісу з попередньою владою. 
Але основне – розширення автономії 
ВНЗ – у ньому прописано. Вважаємо, 
що з Києва не можна вказувати, якого 
спеціаліста на яку кафедру брати, яку 
оплату праці йому встановлювати. 

Ми продовжуємо працювати в робо-
чій групі під керівництвом ректора НТУУ «КПІ» Михайла 
Згуровського, яка відновила роботу з минулого понеділка. 
Після пропозицій і зауважень парламентарів фахова диску-
сія продовжується. 

Ті позиції, які сповідує Європа – крім автономії – це мо-
більність і академічні свободи, чітко виписані в законопро-
екті. Університет може розпоряджатися заробленими кошта-
ми на власний розсуд – підвищувати рівень оплати праці, 
оновлювати лабораторії і, врешті-решт, придбавати житло 
для співробітників. 

Уже не міністерство, а Національне агентство з якості ви-
щої освіти, що формується з авторитетних фахівців, а та-
кож представників студентства, буде здійснювати ліцензу-
вання й акредитацію. 

Трудовий колектив сам обиратиме ректора, а МОН на це 
не впливатиме, а лише підписуватиме контракт. Дуже роз-
ширено в новому законі й свободи студентського самовряду-
вання. Це й їхня питома вага у вчених радах, конференціях 
трудових колективів. Крім того – участь у роботі Національ-
ного агентства з якості вищої освіти. 

Принциповим для нас – соціальних партнерів – є те, що 
навчальні, наукові і соціальні питання будуть погоджуватися 
з профспілковими комітетами. Узагалі, вважаю, що закон тре-
ба приймати якнайшвидше, адже він вищий за рівнем, ніж 
будь-які постанови Кабміну, які, зокрема, обмежують тру-
дові права освітян. Так ми позбудемося багатьох проблем у 
вищій школі. 

дмитро шуЛікіН, «Освіта України» 

КомПетентно

ГоТуЄмоСя до дРугого читаННЯ
які зміни очікують на законопроект «групи Згуровського» №11872  
до його остаточного ухвалення? Що здійснюють задля його 
вдосконалення? З цими запитаннями «освіта україни» звернулася 
до профільного парламентського комітету, а також до галузевої 
профспілки. 



10 «Освіта України»
і кар’єра

осВіта

Президент Національної ака-
демії педагогічних наук Ва-
силь Кремень каже: кожна 

виставка – важлива подія не 
тільки в освітянському житті, а 
й у житті України. Вона дозво-
ляє привернути увагу суспіль-
ства до проблем галузі. Адже 
майбутнє держави залежить від 
освіти і науки. А найважливіше 
те, що вони виконують ще одну 
місію – об’єднання суспільства. 

освіта 
Не має докоНаНої форми
Вчитися потрібно все життя. 
Але – не лише в школі чи виші! 

– Образно кажучи, освіта 
(навчання у ВНЗ чи самоосві-
та) не має доконаної форми, – 
каже під час відкриття вистав-
ки заступник міністра освіти і 
науки Павло Полянський. – У 
кожної людини своє розуміння 
кар’єри. Для когось це можли-
вість отримати посаду, для ін-
ших – освітнє, культурне, ду-
ховне зростання. 

Павло Полянський аж ніяк 
не згоден з наріканнями деяких 
представників старшого поко-
ління: мовляв, молодь сьогодні 
«не така, як колись». 

– Звісно, не така, – смі-
ється Павло Броніславович. – 
Краща! Молодь нині сучасна, 
креативна, має можливість по-
бачити світ і не замикається 
в межах окремого населеного 
пункту чи держави. 

На що сПертися, 
коЛи звичНе руйНується
На виставці гамірно не тіль-
ки біля стендів навчальних за-
кладів. Семінари і круглі столи 
також цікаві. Можна поспілку-
ватися із фахівцями у галузі за-
гальної та практичної психоло-
гії на тему «Перехідні процеси 
в освіті: як виживати в пері-
од, коли звичне руйнується». 
Можна дізнатися про здобут-
ки у використанні української 
жестової мови в сучасному 
освітньому просторі. Тобто це 
ще й чудова нагода обміняти-
ся досвідом, продемонструвати 
доробки педагогічної школи, а 
для старшокласників переду-
сім – визначитися з вибором. 

НавчаННя у ПоЛьщі – 
безкоштовНе
Польська «вулиця» виставки 
починається з великого плака-
та «Навчання в Польщі без-
коштовне». Це Спілка поля-
ків міста Києва, яка пропонує 
допомогу абітурієнтам напря-
му, без шаленої плати посе-
редникам.

– Багато посередницьких 
фірм беруть великі гроші за 
допомогу при вступі до вишів 
Польщі, – розповідає заступ-
ник голови спілки Владислав 
Зварич. – А ми як громад-
ська організація допомагаємо 
нашим школярам безкоштов-
но. Контактуємо з викладача-
ми у цій країні, пересилаємо 
їм анкети майбутніх студентів, і 
вони дізнаються, які документи 
до якого ВНЗ потрібні. Отримає 
абітурієнт стипендію на безко-
штовне навчання чи ні – за-
лежить від його рівня знань. 
Завдяки нам більш як півти-
сячі випускників українських 
шкіл потрапили на навчання 
до Польщі. 

Для того, аби скористатися 
допомогою організації, потріб-

но зайти на сайт, обрати уні-
верситет. Потім – відправи-
ти лист на електронну адресу. 
Цього року з’явилася ще одна 
пропозиція від польських парт-
нерів: безкоштовне навчан-
ня в технікумах країни для 
випуск ників 9 класів. Прожи-
вання також безоплатне. Разом 
із середньою освітою школяр 
здобуватиме і спеціальність. 

Окрім Спілки поляків, до 
вишів країни запрошують 
вступати й університети Поль-
щі. Представник Познансько-
го університету імені Адама 
Міцкевича, наприклад, роз-
повідає київським старшо-
класникам, що боятися всту-
пу не варто. 

– У нас немає вступних іс-
питів, – каже Костянтин Ма-
зур. – Напишіть нам, яку спе-
ціальність ви обираєте, і ми 
повідомимо, які документи по-
трібні. Державна стипендія та-
кож можлива. Її надають і про-
грама Східного партнерства, і 
Вишеградський фонд. До речі, 
від нас можна потрапити до 
будь-якого міста Європи за лі-
чені години. Це можливість і 
навчатися, і мандрувати! 

Тут викладають польською 
(для цього потрібен сертифікат 
рівня Б1, а краще – Б2), іспан-
ською, англійською, німецькою 
та іншими мовами. Плата за на-
вчання польською – 2,5 тисячі 
євро на рік, англійською – 3,2 
тисячі. Університет – справ-
жнє студентське містечко, з на-
уковими лабораторіями і до-
слідницькими центрами. 

веЛика бритаНія: 
мотиваційНий Лист – 
важЛивіший за оціНки 
У Київському палаці дітей та 
юнацтва можна «познайоми-
тися» і з Оксфордським уні-
верситетом чи іншим вищим 
навчальним закладом Велико-
британії. Засвоєння знань на 
бакалаврській програмі у ВНЗ 
країни триває три роки, плюс 
один рік (для іноземців) – під-
готовчий. 

– Для вступу до вишу Ве-
ликобританії не потрібно скла-
дати іспити, – пояснює мене-
джер-консультант освітнього 
агентства Олена Щербак. – 
Необхідні рекомендації від 

учителів і мотиваційний лист 
від абітурієнта. Часто такий 
лист – важливіший за оцінки. 

У вищих навчальних закла-
дах Великобританії багато ува-
ги приділяють практиці, готу-
ють до майбутньої роботи. В 
установах, де навчаються еко-
номісти, обов’язково є трену-
вальна біржа, у біологічних – 
ботанічні сади. Викладачі часто 
працюють у великих компані-
ях. Знижки на оплату навчання 
(від 30 до 100 відсотків) мож-
на отримати майже в кож-
ному університеті. Є стипен-
дії для обдарованих студентів, 
є – для молоді з малозабезпе-
чених родин. 

ГардемариНи, вПеред!
Чи не найбільше відвідува-
чів – біля стендів Національно-
го університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова. 

– Миколаїв нині – кора-
бельна столиця України, – 
розповідає старшокласникам 
завідувач сектора науково-
технічної інформації Ольга 
Тищенко. – Ми єдиний уні-
верситет в Україні, що го-
тує інженерів-механіків, кон-
структорів з проектування 
суден, двигунів, дизельних 
установок – дуже потрібних 

країні фахівців. Можна ска-
зати, що це – професії май-
бутнього. Для роботи з об-
дарованими дітьми при НУК 
створено Академію гардема-
ринів. Її вихованці отриму-
ють додаткові бали при всту-
пі до НЗ. 

Випускників НУК залюбки 
беруть на роботу на держав-
не підприємство «Зоря –Маш-
проект», на суднобудівний за-
вод «Океан» тощо. 

медики і Патріоти
Студентів і викладачів Київ-
ського міського медичного ко-
леджу в лютому, під час ре-

волюційних подій, можна було 
зустріти в усіх «гарячих точ-
ках» Києва. Хлопці й чолові-
ки носили ноші з пораненими, 
дів чата перев’язували постраж-
далих. На освітній виставці ви-
кладачі коледжу запрошують 
вступати до навчального за-
кладу київську молодь.

– Ми давали клятву Гіп-
пократа, тому навіть не ду-
мали про можливі пересліду-
вання, – розповідає викладач 
Павло Концевой. – У нас 
працюють не просто медики, 
а патріоти. Коледж готує зуб-
них техніків і медичних сестер. 
На техніка приймаємо після 
11 класу, на медсестер – піс-
ля 9-го. Є бюджетні місця. Як 
показує життя – медичні на-
вички завжди можуть знадо-
битися.

вишиваНки ПоЛуботка
Вироби учнів Київського ви-
щого професійного учили-
ща швейного та перукарсько-
го мистецтва можна зустріти 
навіть у Лондоні. Нещодавно 
викладач закладу, заслужений 
майстер народної творчості 
України Ганна Ушеренко пред-
ставляла роботи своїх вихован-
ців там на виставці. У її колек-
ції є навіть серія відтворених 

«один до одного» сорочок геть-
мана Полуботка. В училищі го-
тують вишивальників-кравців, 
шевців, кухарів, будівельників, 
перукарів. 

– Робітничі професії – се-
ред найзатребуваніших, – 
каже викладач училища 
Оксана Тараненко. – Наші 
швейники працюють на фабри-
ці «Воронін», кухарі – у рес-
торані «Дніпро». Крім того, ми 
навчаємо й дітей з вадами слу-
ху. Їх беремо поза конкурсом. 
Є гуртожиток. 

На сцеНі «кияНочки» 
таНцюють і яПоНці
Поруч з іменитими ВНЗ свої 
здобутки демонструє й на-
вчально-освітній комплекс 
«Кияночка». Готують тут ар-
тистів балету і хореографів. 
На яскравому стенді комплек-
су фото іменитих випускни-
ків – солістів Національної 
опери Микити Сухорукова, 
Ліни Володіної. У «Кияноч-
ці» є садочок, початкова шко-
ла, гімназія, хореографічний 
коледж. І навіть балетно-му-
зичний театр. Вступити до ко-
леджу можна після дев’ятого 
класу. 

– Наші випускники танцю-
ють на кращих сценах України 
і світу! – з гордістю розпові-
дає директор комплексу Дми-
тро Кайгородов. – Навчаються 
в нас учні з Києва, Донецька, 
Харкова. А ще – з Китаю, Аме-
рики, Росії і (вісім осіб!) з Япо-
нії. Обдаровані діти не платять 
за навчання. 

коштовНості – щодНя
Біля стенду Державного про-
фесійно-технічного навчально-
го закладу «Міжрегіональний 
центр ювелірного мисте-
цтва» – оксамитові футлярчи-
ки з прикрасами. Їх виготовили 
учні ювелірного училища. На-
вчальний заклад єдиний в Укра-
їні готує ювелірів-модельєрів, 
ювелірів-гранувальників. 

– До нас можна вступити 
після 9 і 11 класів, – розпо-
відає викладач училища Ольга 
Левчук. – Середній прохідний 
бал – 7, але, звісно, потрібні 
навички малювання. Прийма-
ємо на навчання за результа-
тами співбесіди, сертифікати 
ЗНО не потрібні. 

світлана ГаЛата, «Освіта України». 
Фото Андрія ШМАТОВА 

ЯРмаРоК пРофеСій:  
ВІд КоРАБеЛА до СоЛІСТА БАЛеТу
Погані часи часто дають хороші можливості. Цей вислів можна 
почути від учасників XXV міжнародної спеціалізованої виставки 
«освіта та кар’єра – 2014» у Київському палаці дітей та юнацтва. 
На експозиції – виші, коледжі й училища україни, а також ВНЗ 
Польщі, Кіпру, Ізраїлю, Литви, Австрії, Австралії, Словаччини, 
мальти, Болгарії.

Не ВАрТО НАрікАТи, щО МОлОдь 
НиНі «Не ТАкА, як кОлись».  
воНа краща! сучасНа, 
креативНа, має можЛивість 
Побачити світ і «Не замикається» 
в межах держави чи 
НасеЛеНоГо ПуНкту



11№ 15, 21 квітня 2014 року
змагання

інтелектуальні

основна частина учнівських турні-
рів 2014 року відбулася ще восени, 
у жовтні-листопаді. «Освіта Украї-

ни» писала про їхній перебіг. Зазвичай 
з кількох предметів змагання прово-
дяться пізніше: юні історики, журналіс-
ти і знавці інформатики зустрічаються 
наприкінці навчального року. Час об-
раний не випадково, адже одинадцяти-
класники мають завершити навчання 
за шкільною програмою, щоб успішно 
виконувати завдання турніру. 

Найпотужніше змагання проводять-
ся у Харкові. Окремо відбуваються об-
ласні і міські. Лише минулого року май-
же півсотні команд Харківщини брали 
участь в 11 учнівських турнірах, ка-
жуть в Інституті інноваційних техноло-
гій і змісту освіти, що опікується об-
дарованою молоддю. 

Зазвичай щороку турнір істориків 
об’єднує близько 30 команд-учасниць. 
Цього року – лише 85 учнів у складі 
17 команд. Не всі бажаючі мали змогу 
взяти участь, кажуть у державній уста-
нові. Передусім на це вплинула еко-
номічна складова. Натомість назива-
ють Вінницьку, Волинську, Донецьку, 
Львівську, Житомирську, Луганську, 
Миколаївську, Рівненську області, де 
надається найбільша підтримка розвит-
кові учнівського турнірного руху. 

– 2014-го чимало команд не взяли 
участь у турнірі через брак коштів. 
Наприклад, команда зі Львівщини, 
яка щороку змагалася, не приїха-
ла – до останнього моменту не могли 
знайти кошти, – розповідає коорди-
натор турніру Тетяна Гінетова, за-
відувач сектора проведення масових 
заходів, що в Інституті інноваційних 
технологій і змісту освіти. – Учнів-
ські турніри перебувають на само-
фінансуванні – організовуються за 
кошти установ, котрі відряджають ко-
манди. Це можуть бути гроші як об-
ласного бюджету, так і шкіл. Також 
активно допомагають батьки, спонсо-
ри. На жаль, держава не фінансує. 
Хоча це одна з найкращих форм ро-
боти з обдарованою молоддю. 

Лідери історичНих батЛів 
Третій рік поспіль першість у змаган-
ні утримує Миколаївська гімназія №2. 
Учень 11 класу Олексій Руденко вже 
вкотре є капітаном команди. А нині 
став призером Усеукраїнської учнів-
ської олімпіади з історії – здобув ди-
плом І ступеня. 

До речі, більшість учасників команд 
є переможцями обласного та всеукра-
їнського етапів учнівських олімпіад. І 
не лише з історії, а й із правознав-
ства. Серед них – чимало перемож-
ців конкурсу Малої академії наук. Та 
все-таки вони називають турнір най-
улюбленішим інтелектуальним змаган-
ням за його демократизм і відкритість. 

Завдання для відбіркових турів зазда-
легідь надсилаються до обласних управ-
лінь освіти й інститутів післядипломної 
педагогічної освіти. Також вони опри-
люднюються на освітянських сайтах, 
друкуються в педагогічній пресі. 

– Для фінальних змагань учасникам 
пропонуємо 4–5 запитань, які вони ма-
ють підготувати впродовж однієї доби. 
Ці запитання є цікавими і зазвичай ха-
рактеризуються як історично-політичні. 
Наприклад, роль українців у розбудові 
своєї держави, роль УРСР у період існу-

вання Радянського Союзу. Також є пи-
тання з усесвітньої історії. Зокрема, цьо-
го року ми розглядали внесок Нельсона 
Мандели в розвиток миру в масштабі 
всієї планети, – розповідає координа-
тор турніру. – Ці питання глибокі, ви-
магають опрацювання великої кількості 
джерел. Тому дебати, що відбуваються, 
мають лише наукову спрямованість. Тут 
не може бути помилок ні в датах, ні в 
місцях тих чи інших подій. Діти дуже 

прискіпливо прислухаються до відпові-
дей опонентів. У цьому і є сенс історич-
них «боїв» і специфіка турніру. 

Гарні результати під час дебатів про-
демонструвала команда Донецького об-
ласного ліцею при Донецькому націо-
нальному університеті. Члени журі 
відзначили роботу капітана команди 
Андрія Морозова. 

– Викладачі, які працюють з «тур-
нірівцями», говорять про їхню надзви-
чайно активну громадянську позицію, 
про вміння оперувати знаннями та 
вчитися. Турнір імпонує тим, що всі 
оцінки, які виставляють члени журі, є 
відкритими. Лідери у рейтингу стають 
переможцями. Та якщо оцінка одного 
із членів журі кардинально відрізня-
ється від інших, він обов’язково має її 
пояснити. Це відкритий і демократич-
ний захід, – каже Тетяна Леонтіївна. 

бесіди й дебати 
Турнір юних істориків містив запитан-
ня з новітньої історії, зокрема – су-
часного етапу. Обговорення проходи-
ло жваво: між учасниками і членами 
журі відбулися цікаві дебати. І практич-
но скрізь лунав лейтмотив, що Украї-
на – це самодостатня держава з бага-
тонаціональним народом.

– Учнівський турнір – справжня 
спільнота юних істориків. І не просто 
знавців історії, а людей, які вже обра-
ли історію як фах, – переконує Тетя-
на Гінетова. 

Участь у таких подіях формує в 
учнів нові якості. По-перше, дослід-
ницькі, що дозволяють глибше дізна-
ватися про історичні факти та події. 
По-друге, учні вчаться презентувати 
набуті знання, грамотно формулюва-
ти і ставити запитання, дотримувати-
ся правил дискусії. 

Часто цього не навчають у школі, 
впевнена Тетяна Леонтіївна. А набути 
такого досвіду легше у грі: діти швид-

ко обмінюються знаннями й уміння-
ми, розкриваючи те чи інше питання. 

Учнівські змагання продовжить тур-
нір студентський, що в листопаді відбу-
деться в Київському університеті іме-
ні Бориса Грінченка, на історичному 
факультеті. Він проводитиметься вже 
втретє. Серед ініціаторів події – док-
тор історичних наук, професор Окса-
на Салата, яка впродовж 12 років є 
членом журі Всеукраїнського турніру 
юних істориків. 

шЛях до творчої Професії 
Зі шкільних років професійну майстер-
ність опановують майбутні журналіс-
ти. Найталановитіші з них зустрілися 
в ювілейному Х Всеукраїнському тур-
нірі, що проводився у місті Суми. У 
складі 12 команд змагалися 60 учасни-
ків. Цього року журі очолив Олександр 
Бутко, генеральний директор телеком-
панії «Тоніс». До цієї роботи були залу-

чені й викладачі Сумського державного 
університету, і журналісти-практики. 

За правилами турніру завдання, 
укладені робочою групою, оприлюд-
нили заздалегідь, за три місяці. 

– Учасники турніру журналіс-
тів отримали «домашнє завдання» – 
підготувати газету. Всі виконали цю 
обов’язкову умову – на турнір при-
їхали із власним творчим доробком, – 
розповідає координатор олімпіади 
Альвіна Ковбасинська. – Рівень під-
готовки учасників був надзвичайно ви-
соким. Але, оцінюючи роботу команд, 
журі зважало на те, що це учні, а не 
студенти факультетів журналістики. 

Під час конкурсних випробувань ко-
манди мали ввійти в роль «доповідачів-
опонентів-рецензентів» і уявити себе 
учасниками ток-шоу. Команда-опо-
нент, згідно з умовами турніру, оби-
рала тему для доповідача. Якщо той не 
володів темою достатньо, то мав пра-
во взяти лише одну тактичну відмову. 

Окремими завданнями, які викону-
вали учасники, були: підготувати дик-
торську промову, презентацію з фото-
слайдів тощо. 

Наприкінці змагання всі команди 
взяли участь у загальній полеміці. 

За кількістю балів у рейтингу пере-
могу здобула команда з міста Луцьк 
«Четверта влада». Друге місце вибо-
рола харківська команда «Репортери». 
Третє – «Еспада» – команда школи 
№10 міста Суми. 

цікаво зНати 
Найперші учнівські турніри на держав-
ному рівні проводилися в Одесі. По-
чинаючи з 1996 року, їх організовува-
ли науковці й учителі, які насамперед 
орієнтувалися на міжнародний досвід. 
Найперші змагання відбулися серед фі-
зиків і хіміків, а дуже скоро естафе-
ту підхопили математики й історики. 

Учнівський турнір юних істори-
ків започаткували у 1999 році і впер-
ше провели у Вінниці. У ньому взяли 
участь хлопці й дівчата, які два роки по-
спіль змагалися у Всеукраїнській учнів-
ській олімпіаді з історії. 

Часто популярність турнірів порів-
нюють з олімпіадними змаганнями. На-
томість різниця принципова: турнір – 
чи не єдине змагання на державному 
рівні, де право першості виборюєть-
ся у команді. На відміну від олімпіад, 
де в рейтингу – особистий результат 
кожного учня.

Таким чином, найкраще підготовлені 
школярі можуть представляти свій на-
вчальний заклад, район чи навіть місто. 
У команді – від трьох до п’яти осіб. 
Більшість груп, які беруть участь у все-
українських змаганнях, є переможця-
ми обласних турнірів. 

Окрім учителя – керівника коман-
ди, – учнів консультує і науковий ке-
рівник. Зазвичай це представник ви-
щої школи. Останнім часом науковими 
керівниками команд стають колишні 
«турнірівці», які навчаються у вищих 
навчальних закладах та допомагають 
організовувати ці змагання. 

дарина матат, «Освіта України»

КомАНдНА гРа
учнівські турніри – це змагання у командній першості. 
Щороку вони об’єднують найкращих знавців 
шкільних предметів з усієї україни 

15 квітня 2014 року підбито підсумки 
двох учнівських турнірів: перемогу 
виборювали юні знавці історії та майбутні 
«акули пера», які успішно пройшли 
попередні обласні етапи змагань. 

До РеЧі

На відкритті учнівського турніру юних істориків учні згадали про переможця й одного з найкра
щих гравців четвертого турніру – капітана Львівської команди богдана Сульчаника. Він за
гинув під час розстрілу на вулиці Інститутській. Викладач Католицького університету у Львові, 
потужний громадський діяч, Богдан проводив серйозну наукову діяльність. Його товариш тарас 
барабаш – науковий співробітник архіву україни у Львові – презентував документальний фільм. 
– Турнір дав можливість у свій час Богданові не тільки глибоко вивчити історію, а й збагнути, 
що україна є єдиною і її треба розбудовувати, – каже координатор турніру тетяна гінетова. 
Відтепер обласний турнір юних істориків у Львові носитиме ім’я богдана Сульчаника.

УчАсНики ТУрНіріВ МАюТь Не лиШе 
ґрУНТОВНі зНАННя, А й НадзвичайНо 
активНу ГромадяНську Позицію, уміННя 
оПерувати зНаННями та жаГу до НавчаННя
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житомирянин Артур Ко-
берник уперше поба-
чив красоти Кримського 

півострова у 10-річному віці – 
потрапив до «Артека» за путів-
кою. Повернувся надзвичайно 
вражений. Через кілька років 
по слідах хлопчика вирушили 
на відкриття чудесного Крим-
ського півострова його брати-
ки і сестрички – на той час 
батьки Артура, освітяни за про-
фесією, організували дитячий 
будинок сімейного типу. Всьо-
го Коберники відправляли сво-
їх дітлахів за пільговими путів-
ками до «Артека» вісім років. 
Цьогоріч теж із нетерпінням 
очікували нового кримського 
сезону, заповнили анкети для 
реєстрації, але політичні події 
довкола півострова перекрес-
лили всі мрії. Мама Наталя 
не приховує: зрозумівши, що 
Крим закритий для відпочин-
ку, плакали всі – і вона, і діти. 
В подібній ситуації опинилися 
тисячі інших українських шко-
лярів, для яких Кримський пів-
острів став місцем не лише від-
починку, але й зустрічей, мрій 
і пізнання світу. 

росія сЛьозам Не вірить 
Москва не переймається слізь-
ми українських сімей – нато-
мість хазяйновито будує плани 
щодо кримських дитячих здрав-
ниць. Зі слів міністра курортів і 
туризму Республіки Крим Оле-
ни Ющенко, вже заплановано 
відправити до Криму на відпо-
чинок перших 200 російських 
дітей за рахунок держави. «Тіль-
ки лікувальних санаторіїв у нас 
31. Це серйозна цифра. Взага-
лі, лікувальна, медична дитяча 
база – це для Росії дуже сер-
йозне придбання» – «відпра-
вила» під юрисдикцію Москви 
кримські дитячі здравниці пані 
Ющенко. А представник «Арте-
ка» в Москві Олександр Рябінін 
заявив, що всесвітньо відомий 
табір буде курувати адміністра-
ція президента Росії. Про це по-

відомляє російський інтернет-
ресурс «Національна служба 
новин».

В Україні вважають інакше. 
Як повідомили «Освіті Украї-
ни» у відділі організації оздо-
ровлення і відпочинку Мініс-
терства соціальної політики 
України, на сьогодні у Дер-
жавному реєстрі дитячих за-
кладів оздоровлення та від-
починку України в АР Крим 
зареєстровано 21 дитячий за-
клад оздоровлення та відпочин-
ку і 2 таких заклади – в місті 
Севастополь. У відділі наголо-
шують: ніхто їх із Державно-
го реєстру не вилучав, жодно-
го звернення з цього приводу 
зафіксовано не було. Тобто всі 
вони належать Україні. 

Тим не менше, договори з 
кримськими дитячими санато-
ріями на оздоровлення дітей 
наразі підписуватися не будуть, 
каже заступник голови Проф-
спілки працівників освіти і нау-
ки України Любов Гарбаренко. 
А це означає, що можливість 
оздоровитися у Криму втрати-
ли і діти освітян. Їхній відпо-
чинок за пільговими путівками 
терміново переформатовуєть-
ся – цього сезону хлопчиків 
і дівчаток відправлятимуть на 
оздоровлення у центральний і 
західні регіони країни, де роз-
винені рекреаційні можливості. 

Без моря діти теж не залишать-
ся – поїдуть в Одеську, Запо-
різьку та Миколаївську облас-
ті, каже фахівець.

Проте якщо знову виникне 
можливість оформляти путівки 
до кримських здравниць – не-
має ніякої гарантії, що батьки 
ризикнуть відправити своє дитя 
на півострів, наголошує Любов 
Андріївна. Також, з її слів, без 

відповіді залишається питання, 
хто з державних структур за-
хоче взяти на себе відповідаль-
ність централізовано вивозити 
дітей на оздоровлення у Крим. 

– Незалежно від бажань (у 
батьків – оздоровити дитину, 
у здравниць – реалізувати пу-
тівку) існує ряд проблем, які не 
дозволяють вивезти дитину до 
Криму. Наприклад, нині незро-
зуміло, як проводити розраху-
нок з табором – у рублях чи 
гривнях? – каже Любов Гар-
баренко.

Не кримом єдиНим 
На щастя, Кримський півост-
рів – не єдиний український 
регіон, придатний для відпо-
чинку дітей. Аби оздоровча 
кампанія-2014 не була «зірва-
ною», освітянська профспіл-
ка розраховує на допомогу не 
лише здравниць у популярних 
місцях відпочинку. Задіяні бу-
дуть дитячі табори, санаторії та 
бази у кожному регіоні, які не є 
такими відомими, як, скажімо, 
«Артек» чи «Молода гвардія». 

Місцеві профспілки само-
стійно обиратимуть регіони для 
відпочинку школярів, без реко-
мендацій Центрального коміте-
ту, каже Любов Гарбаренко:

– Таку самостійність у рі-
шеннях ми схвалюємо, бо на 
місцях краще знають про осо-
бливості здоров’я дітей свого 

регіону. І тому можуть ліпше 
зорієнтуватись, де їх найопти-
мальніше оздоровлювати. На-
приклад, Київська міська орга-
нізація профспілки оздоровлює 
дітей традиційно у таборах не-
подалік Києва, в Одеському ре-
гіоні і західній частині країни 
(Івано-Франківська область). 

«Через зміну місця відпо-
чинку його тривалість не змен-

шиться, – заспокоює Любов 
Гарбаренко. – Досі далеко не 
всі дитячі здравниці у регіо-
нах працювали на повну по-
тужність, а тепер в них є така 
можливість». 

Щодо путівок, які вже були 
оформлені – всі вони повер-
нуті, договори з кримськими 
здравницями розірвані, повідо-
мили «Освіті України» у Ки-
ївському міському відділенні 
Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати пра-
цездатності. Батькам, чиї діти 
залишились без путівки, запро-
понували два варіанти – або 
повернути її вартість, або при-
дбати путівку за ту саму ціну, 
але в інший табір на материку. 

і відПочити, 
і ПоПравити здоров’я 

– Утрату можливості оздоро-
витися у Криму насамперед 
відчують діти із порушення-
ми опорно-рухового апара-
ту та кардіоревматологічними 
діагнозами, тому що всі про-
фільні українські санаторії, які 
спеціалізуються на такій пато-
логії, розташовані саме на те-
риторії Кримського півостро-
ва, – каже Ярослава Гуленко, 
педіатр Полтавської обласної 
лікарні. – Також на терито-
рії Криму знаходиться єдиний 
в Україні санаторій, який за-
ймається лікуванням гінеколо-
гічних хвороб дівчаток – інші 
здравниці не зможуть допомог-
ти у цій проблемі. 

А от щодо легеневих захво-
рювань дітей – батькам не 
варто хвилюватися. Такими 
патологіями займаються всі 
здравниці в гірських регіонах 
та на Чорноморському узбе-
режжі материкової України – 
в Бердянську, Маріуполі, Одесі 
і Миколаєві. До того ж, в осно-
ву роботи здравниці будь-якого 
типу закладені загальні прин-
ципи оздоровлення – свіже по-
вітря, фізична активність, пра-
вильне харчування тощо. Тому 
втрата можливості оздоровити 
дитину саме в Криму – не ка-
тастрофа, наголошує лікар. 

оксана ковтоНюк, «Освіта України»

дітей
ЗдороВ’я

через окупацію Криму літній відпочинок школярів терміново переформатовують

Росія заявила про свої права 
на кримські дитячі здравниці, 
і вже укладаються перші 
договори, аби державним 
коштом відправляти 
на відпочинок російських дітей. 
Їхні українські ровесники, схоже, 
цього літа можуть забути 
про канікули у Криму.

пОпри Те, щО У цьОМУ сезОНі 
УкрАЇНські діТи Не зМОжУТь пОБУВАТи 
У криМських здрАВНицях, оздоровча 
камПаНія-2014 Не буде «зірваНою» 

ПуТІВКи З КРиму

До теми

у таборах харчуватимуться каЛорійНіше
у минулому році на утримання дитини у таборі Фонд соціального страху
вання виділяв 43 гривні на добу. З них 39 гривень витрачалося на хар
чування і по півтори – на медикаменти та культурну програму. Цього року 
лише на харчування виділять по 43 гривні. 
– Ці видатки можуть бути збільшені – до 50 гривень на харчування і 5 – 
на культурні заходи і медикаменти. Справа не лише в інфляції. Зросли ви
моги до калорійності дитячого харчування та ваги порцій – тож грошей ви
трачатиметься більше, – каже Любов гарбаренко.
медики рекомендують: тривалість відпочинку дитини має дорівнювати 21 
дню. якщо менше – організм не встигне відпочити. Тому оформляти путів
ки на 18 днів, як раніше, не дозволятимуть. Але медичних стандартів слід 
дотримуватись лише тим таборам, які отримують дотації із Фонду соцстраху
вання, – зауважила заступник голови Профспілки працівників освіти і нау
ки україни Любов гарбаренко. – якщо ж путівка куплена за гроші бать
ків – тривалість відпочинку може бути будьякою. 

ХоРоШі новини

ГуцуЛьський «артек» 
у Карпатах може з’явитись новий ди
тячий табір «Артек». Його базою ста
не один із туристичних комплексів. 
– Це питання розглядається тому, що 
в україні виникли проблеми з між
народним дитячим центром «Артек», розташованим у Криму, повідомив ди
ректор департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту ІваноФранків
ської облдержадміністрації Сергій дерев’янко, спираючись на результати 
недавньої наради у двох міністерствах – молоді і спорту та соціальної по
літики. Зі слів чиновника, один із можливих варіантів – створення «Арте
ка» на базі туристичного комплексу «Буковель», що знаходиться в яремчан
ському районі на ІваноФранківщині. Табір планують зробити всеукраїнським. 

на ЗамітКу

22 міЛьйоНи 
кубометрів Грязі
Сьогодні у Криму відомо 26 родо
вищ лікувальних грязей та ропи, а 
також понад 100 джерел мінераль
них вод різного хімічного складу. 
15 грязьових родовищ та 13 ве
ликих родовищ мінеральних вод – 
лікувальні.
Понад 90% рекреаційних об'єктів 
сконцентровано на вузькій трикіло
метровій прибережній смузі моря. 
Не всі регіони україни можуть по
хвалитися таким розмаїттям актив
ного дозвілля, як у Криму: це спе
леологія, скелелазіння, кінний та 
велосипедний спорт, дельтаплане
ризм, гірничопішохідні тури, під
водні занурення з аквалангом, на
уковий та автотуризм.
Запаси лікувальних грязей станов
лять 22,4 мільйона кубічних метрів. 
довжина курортних пляжів – 517 
кілометрів.
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ідея кожНоГо 
може зміНити життя всіх
На стінах «батального залу» 
зображено планети Сонячної 
системи. 

– Це ми самі малювали, – 
розповідає президент МКБ, 
студент-другокурсник Київ-
ської політехніки Дмитро Ру-
мянцев. – Наше кредо: ідея 
кожного може змінити життя 
всіх. А Сонячна система – 
символ того, що потрібно ста-
вити великі цілі й намагатися 
досягати всіх висот. 

Величезний павільйон сту-
денти готували до відкриття 
кілька місяців. 

– У листопаді Мала ака-
демія наук оформила договір 
оренди, – каже Дмитро. – Ми 
з друзями прийшли сюди з ві-
никами й ганчірками, вимили 
вікна, винесли сміття. 

Попередній орендар зали-
шив приміщення в жахливо-
му стані: коридори були за-
харащені мотлохом, усе – в 
пилюці. Хлопці (спочатку їх 
було четверо: Дмитро Ру-
мянцев, Олександр Мазярко, 
Олексій Заболотний, Олек-
сандр Гаупт) виносили старі 
меблі, розбирали гіпсокартон-
ні перегородки. Переможці ін-
телектуальних конкурсів і зма-
гань «перекваліфікувалися» на 
прибиральників, будівельни-
ків, малярів. Траплялося, що 
додому йшли опівночі. Техні-
кою і будівельними матеріала-
ми допомогла МАН, усе інше 
студенти придумали і зроби-
ли самі. 

дах і свобода
– Конструкторське бюро – 
це ініціатива Малої академії 
наук, зокрема, її випускни-
ків, – пояснює «Освіті Укра-
їни» директор МАН Оксен Лі-
совий. – Ми побачили, що є 
велика кількість молодіжних 
ініціатив. Студенти, не чека-
ючи підтримки, самі організо-
вують простір для інноваційної 
діяльності. Одні групи збира-
ються в гаражах (наприклад, 
Hackerspace), інші (Energy 
Torrent) працюють при універ-
ситетах. І працюють успішно! 
Зрозуміли, що найкраща допо-
мога молоді – дати дах над 
головою і свободу. За основу 
взяли проект випускника ака-
демії Дмитра Румянцева, який 
запропонував створити моло-
діжне конструкторське бюро. 
МКБ – платформа для ви-
никнення і реалізації науко-
во-технічних ідей. Ми хочемо 
показати молодим науковцям 
механізм роботи над проектом: 
від ідеї до її втілення в життя. 

ціННі – тіЛьки виНаходи

Під час відкриття МКБ Оксен 
Лісовий жартує: мовляв, будів-
ля в такому жахливому стані, 
що зіпсувати її не шкода. 

– Єдине, що тут цінне, – 
ваші ідеї, – каже Оксен Васи-
льович. – Почнемо з малого, 
потім, сподіваюся, ви прийдете 
сюди з повноцінними проекта-
ми. Наші консультанти (мене-
джери, юристи, фахівці з різ-
них дисциплін) допоможуть їх 
утілити. 

Між тим, ідеї вже є. Напри-
клад, Національна федерація 
фехтування України замовила 
МКБ пристрій, що сигналізує 
про потрапляння рапіри в ціль. 
Його розробляє студент Націо-
нального технічного універси-
тету «Київський політехнічний 
інститут» Богдан Захарченко. 
Українські фехтувальники спо-
діваються, що в майбутньому 
їм не доведеться закуповува-
ти для змагань дороге імпорт-
не обладнання. 

Крім того, на базі МКБ пла-
нують створити модель адап-
тивного вітрогенератора, який 
винайшов випускник МАН 
Олександр Мазярко. А ще – 
біогазову установку, електро-
мобіль.

– Наша мета – організу-
вати високотехнологічний су-
часний центр прототипуван-
ня, – розповідає Дмитро 
Румянцев. – Тут виготовляти-
муть якісні моделі винаходів, 
які можна буде представити 
промисловцям і підприємцям. 
Адже однієї ідеї для того, щоб 
зацікавити інвесторів – зама-
ло. Ці моделі (прототипи) змо-
жуть представляти на вистав-
ках, які організовує бізнес, 
навіть школярі. 

У МКБ будуть відкриті ла-
бораторії металообробки, лит-
тя, електроніки, робототехні-

ки. Організатори клубу вже 
склали список обладнання, яке 
їм потрібне, і нині намагають-
ся «достукатися» до спонсорів 
і благодійних фондів. Уже є 
домовленості з підприємцями 
щодо шефської допомоги – 
клубу передадуть станки для 
металообробки.

Мала академія наук забез-
печила комп’ютерами. Вже у 
квітні у МКБ почнуть працю-
вати над власними розроб-
ками і програмами студенти-
«айтішники». У найближчих 
планах – курси з програму-
вання. 

– Якщо у вас є ідеї і ви хоче-
те реалізовувати саме власні, а 
не чужі, – приходьте! – звер-
тається до студентів Дмитро 
Румянцев. 

дві доби 
мозковоГо штурму
Організатори МКБ порадили-
ся і вирішили: програмне за-
безпечення для роботи над 
проектами можна розробити 
власними силами. Для цього 
найкращим є формат хакато-
ну. Це – змагання, під час яко-

го різні спеціалісти інтенсив-
но працюють над розв’язанням 
якоїсь проблеми. Першим ха-
катоном стало інтелектуальне 
протиборство серед найрозум-
ніших програмістів, дизайне-
рів, менеджерів.

Команди для цього формува-
ли в соціальних мережах. За-
прошували друзів, шукали од-
нодумців. Обов’язкова умова 
для учасників – знання ІТ-
технологій. У кожній команді 
мало бути п’ятеро учаcників, 
які за дві доби повинні були 
створити програму, що допо-
магатиме працювати над про-

ектами і координувати робо-
ту. Весь час молоді науковці 
мали перебувати на території 
табору. Їх забезпечили спаль-
ними місцями, гарячою їжею. 
Біля наметів поставили обігрі-
вачі. Тільки працюйте! 

– Побоювалися, що буде 
холодно, – каже Дмитро Ру-
мянцев. – Але зал швидко 
нагрівся й робота закипіла. 
Ми запланували тренінг щодо 
вміння презентувати проек-
ти, спілкуватися з інвестора-
ми. А ще – лекції з питань 
командної роботи. Але на лек-
ції і тренінг прийшли десять 
учасників – інші вирішили не 
відволікатися від поставленого 
завдання. 

відПочиваЛи По черзі
На старт вийшли десять ко-
манд. Завдання було таке: 
розробити програму, яка б 
автоматизувала роботу над 
проектами МКБ, забезпечи-
ла контроль над виконанням, 
менеджмент і зручний доступ 
учасникам. 

– Завдання було не-
просте, – розповідає піс-
ля закінчення хакатону єдина 
дівчина-учасниця Леся Дрега-
ло. – Мали створити крос-
платформний додаток-органай-
зер, урахувати і дедлайни, і чат, 
і можливість ставити перелік за-
вдань. А ще – розробити кален-

дар, який би враховував вільний 
час кожного учасника проекту 
і визначав можливу дату про-
ведення спільних зборів. Із за-
вданням упоралися. Хлопці з на-
шої команди турбувалися, щоб я 
відпочивала. Але вирішили, що 
робитимо це по черзі. Формат 
хакатону – страшенно ціка-
вий. Мені сподобалися і шале-
ний темп, і жорсткі дедлайни. 
Це круто і драйвово!

Команда Лесі (F-1) посіла 
третє місце. Її члени отрима-
ли подарунки і дві тисячі гри-
вень винагороди. А на першо-
му місці – студенти Київської 
політехніки Антон Адамів, Ан-
дрій Доненко, Микита Рогаль-
ський, Дмитро Прядко, Олек-
сандр Консодін. 

– Команда 1D20 найліпше 
з-поміж інших організувала 
роботу, – каже Дмитро Ру-
мянцев. – Хлопці відпочивали 
по черзі, їли, не відриваючись 
від роботи. Їхня програма – 
найкраща. Сподіваюся, вона 
зацікавить і наших партнерів. 
Студенти отримали чотири ти-
сячі гривень і стали офіційни-
ми членами МКБ. У цьому ста-
тусі вони продовжать роботу 
над програмним забезпечен-
ням для клубу. 

Результати хакатону підсу-
мував президент Малої акаде-
мії наук Станіслав Довгий. 

– Я вражений, – зізнався 
Станіслав Олексійович. – Ба-
гато команд було сформовано 
прямо на місці, але учасни-
ки змогли налагодити спільну 
роботу. Більше того – мали 
блискучу ерудицію і знання 
сучасних технологій. Початок 
роботи МКБ – успішний. Пе-
реконаний, що проекти Мо-
лодіжного конструкторського 
бюро здивують навіть «дорос-
лу» науку.

світлана ГаЛата, «Освіта України»

– Не забудьте отримати комп’ютер і спальник, – весело нагадує 
на вході до одного з павільйонів Національної кіностудії художніх 
фільмів імені олександра довженка хлопецьволонтер. у залі, де 
знімалися батальні сцени фільму про Щорса, встановлені намети. 
молодь чекає початку хакатону – дводенного мозкового штурму, 
результатом якого має стати створення програми для роботи над 
проектами. Так відкривається «молодіжне конструкторське бюро» 
малої академії наук. 

ГасЛо орГаНізаторів моЛодіжНоГо 
коНструкторськоГо бюро: 
ідея кожНоГо може зміНити життя 
всіх! У МкБ ВигОТОВляТиМУТь 
МОделі ВиНАхОдіВ, які МОжНА 
БУде предсТАВиТи прОМислОВцяМ 
і підприєМцяМ 

Намети В СоНячНІЙ СиСТемІ
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мистецьке

–зі Святом Воскресіння Христово-
го пов’язана давня традиція – 
дарувати одне одному великодні 

яйця, що є символом вічності, вічного 
життя, – пояснює дітям, батькам і вчи-
телям почесний гість свята Владика Вар-
сонофій. Панотець розповідає легенду 
про походження цієї традиції: зі звіст-
кою про Воскресіння Ісуса Христа Ма-
рія Магдалина навідалася до римсько-
го імператора Тиберія. Приходити до 
нього без подарунків не було заведено, 
а оскільки Марія не мала нічого, крім 
віри, вона простягнула імператорові ку-
ряче яйце, що і тоді було символом жит-
тя: «Христос воскрес!». Тиберій засмі-
явся: «Це так само неможливо, як і те, 
що твоє яйце стане червоним» – і тієї 
ж миті воно змінило колір… І тепер ве-
ликодня писанка – найперший подару-
нок до свята.

відчуй себе україНцем
Створити писанку – означає долучи-
тися до традицій українського народу, 
отримати доступ до «банку» символіч-
них візерунків, притаманних різним ре-
гіонам України. На столах у залі Будинку 
вчителя – не лише яйця, свічки та пи-
сачки (прилади для нанесення розтопле-

ного воску), а й «каталоги» візерунків. 
Бажаєш писанку по-київськи, полтав-
ськи, гуцульськи, закарпатськи, волин-
ськи? Обирай – тут тобі і «Барвінки», 
і «Рожа», і «Курячі лапи», і «Бараня-
чі роги»!

– Головне – розписувати з добрими 
помислами, навчаючись добра і любові. 
Якщо ви віднайдете їх у собі, вони за-
лишаться з вами на все життя, – напу-
чує юних гостей завідуюча методичним 
відділом Будинку вчителя Віра Єфимен-
ко. Мистецьке свято до Великодня тут 
проводять уже вп’яте, чекають не лише 
школярів, а й усіх охочих: оголошення 
про «Великодню писанку» із запрошен-
ням на майстер-класи вивісили, анон-
си управлінням освіти та на електронні 
адреси шкіл направили, телевізійників і 
радіомовників поінформували.

Раніше до проведення майстер-кла-
сів залучали провідних майстрів писан-
карства, а тепер вирішили дати шанс 
молодим – зокрема, студентам Інсти-
туту мистецтв Київського університету 
ім. Б. Грінченка, майбутнім учителям 
малювання, дизайнерам тощо. Магі-
стрів подекуди не відрізнити від стар-

шокласників – хіба що придивитися, 
хто нахиляється то до одного юного мит-
ця, то до іншого, дає поради і відповідає 
на численні запитання.

метеЛик чи квітка?
Майстер-класи дають не лише з пи-
санкарства, а й зі створення велико-
дніх листівок, зокрема в техніці кві-
лінгу – тобто зі скручених у спіралі 
смужок паперу різних кольорів. «Кра-
плинки», що стають пелюстками квітів, 
серцями, крильцями метелика, за од-
ним зі столів роб лять під керівництвом 
тендітної дівчини у вишиванці. Наталя 

Гаркун – якраз студентка Інституту 
мистецтв, яка із задоволенням відгук-
нулася на пропозицію взяти участь у 
«Великодній писанці». Вчиться на гра-
фічного дизайнера, а квілінг опанува-
ла з таких міркувань: техніка ця по-
ширена, а дизайнерові потрібно бути 
в курсі новинок. Навчилася сама, за-
вдяки відеороликам в інтернеті, а те-
пер викладає малечі. 

– Сьогодні вчимося складати з най-
простіших елементів, «модулів», симе-
тричну композицію – найлегше і най-
гармонійніше, що може бути у квілінгу. 
І це те, що стовідсотково вийде в кож-
ного, – розповідає Наталя. Її тим часом 
«свердлять» кілька пар очей: комусь кор-
тить продовжувати творити, та без на-
ставника справа не ладиться. 

Третьокласниця Діана Яременко ста-
ранно виконує всі настанови «вчитель-
ки»: два модулі вже зробила, ще стіль-
ки ж – і вийде метелик із блакитними 
і рожевими крильцями. Наталка допо-
може зробити вусики – і Діана змо-
же похвалитися першим витвором у цій 
техніці. Каже, сюди йшла саме випро-
бувати свої сили в тому, про що рані-
ше лише чула. 

краса у ПодаруНок
Аня Гальченко – першокурсниця КПІ, 
вчиться на спеціальності… «Електротех-
нічні системи та мережі». Писанкарство 
опанувала не в інституті – у гуртку при 
Макарівському храмі: кілька років по-
спіль під час Великого посту там готу-
вали писанки – подарунки для рідних, 
священиків і прихожан. 

– Для цього потрібні тільки віск і 
писачок – інструмент, за допомогою 
якого наносять розплавлений віск, – 
освічує «неофітів» Аня. – Сенс у 
тому, що частина поверхні, вкрита 

воском, не пофарбується, коли ми за-
нуримо яйце у барвник. Після того пи-
санку слід нагріти над свічкою: віск 
почне танути і його легко буде зня-
ти серветкою. 

Малі писанкарі могли обрати візеру-
нок із числа тих, що вже стали «класи-
кою жанру», або малювати щось своє. 
На витворах ми побачили всі кольо-
ри веселки, та найбільш новаторською 
стала писанка, прикрашена рожеви-
ми сердечками. Щоб праця не була 
марною, майстриня радить спробува-
ти «видути» яйце: голкою зробити два 
отвори у шкаралупі й потихеньку дму-

хати у верхній, аби через нижній ви-
вільнилися білок і жовток. Тоді крізь 
ці отвори можна буде пройняти стріч-
ку і підвісити писанку в оселі. 

до сНаГи Посидючим
Учениця четвертого класу гімназії №109 
імені Тараса Шевченка Лариса Васильє-
ва писанку розмальовує не вперше – то-
рік на травневі свята їхня родина їздила 
на Закарпаття, там і спробувала. Сподо-
балося, тож на святі вирішила зробити 
великодній подарунок ще раз. Каже, пи-
санкарство – справа нелегка, для по-
сидючих:

– Поки олівцем намалюєш «ескіз», 
поки наведеш воском… А потім його ще 
стерти потрібно. Але я робила подару-
нок для мами, тож старалася як годить-
ся. Вдома ми робимо лише крашанки – 

фарбуємо барвниками з магазину (лише 
бабуся збирає лушпиння цибулі) й разом 
з меншим братом прикрашаємо наклей-
ками. А писанка буде особливою. 

На писанкарстві добре знається шес-
тикласник Сергій Дятлов: його мама Ка-
терина Дятлова – майстер писанкар-
ства недільної школи Києво-Печерської 
лаври. Хлопець заходився керувати до-
вкола банок із барвником: спочатку од-
ному допоміг занурити його писанку, по-
тім іншому, приніс запас серветок – та 
так і лишився «на посту», бачачи, що 
новачки потребують опіки. Мовчки не 
стоїть – ділиться секретами майстер-
ності. Хіба хто знає, що спочатку яйце, 
на яке нанесли візерунок воском, потріб-
но занурити в оцет – інакше фарба не 
«лягатиме»? А щоб зняти віск, писанку 
тримають боком до полум’я свічки, а не 
над ним – аби не було й сліду кіптяви.

Писачок у руках музикаНта
Розписати великоднє яйце спробувала й 
піаністка з Японії Чісато Кусунокі. Пере-
можниця багатьох міжнародних конкур-
сів, віртуозна виконавиця, Чісато вже 
двічі давала в Україні концерти. Цьо-
го разу приїхала просто відпочити – і 
напередодні «Великодньої писанки» по-
бачила анонс, проходячи повз Будинок 
учителя. 

– Мала бажання повчитися цього, 
тому прийшла не вагаючись, – розпо-
відає гостя, тримаючи в руках готову 
писанку в вишуканих золотисто-фіоле-
тових тонах. – Візерунок обрала із жур-
налу – сподобалися птахи серед гілля. 
Але я й гадки не мала, що писанкар-
ство – така непроста справа: спробуй 
хоча б провести рівну лінію по опукло-
му яйцю!.. Писанка вийшла недоскона-
лою, та я б хотіла зберегти її на пам’ять. 

валентина скаЛиГа, «Освіта України». 
Фото Андрія ШМАТОВА

СеРЦе до ВеЛиКодНя

Напередодні одного з найбільших православних свят 
у Київському будинку вчителя навчали технік виконання писанки

Школярів на святі «Великодня писанка» 
було як горошин у стручку – на всіх 
не вистачало приладдя. дівчата і хлопці 
гуртувалися біля запалених свічок, над 
якими розтоплювали віск, та юрмилися 
довкола банок із фарбами. Працювали 
старанно і зосереджено – здебільшого 
мовчки. Своїми витворами хочуть 
прикрасити оселі до Великодня.

у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, ма
ють повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом під
готовки: право, соціологія, педагогічна освіта, психологія; мають науковий ступінь, стаж роботи в 
державній кримінальновиконавчій службі україни, правоохоронних органах та військових форму
ваннях не менше восьми років, досвід роботи з управління персоналом.

Строк подання заяв – місяць із дня опублікування оголошення 
в газетах «Закон і обов’язок» та «освіта україни».

особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, завірені у встановленому порядку, список друкова
них праць і винаходів. 

документи з поміткою «На конкурс» надсилати на адресу: 
04050, м. Київ, вул. мельникова, 81,

державна пенітенціарна служба україни.
телефони для довідок: 207-36-57, 481-05-38.

державНа ПеНітеНціарНа сЛужба україНи 
відПовідНо до статті 39 закоНу україНи «Про вищу 

освіту» оГоЛошує коНкурс На заміщеННя Посади 
НачаЛьНика іНституту криміНаЛьНо-викоНавчої сЛужби
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аеРоКоСмічНий іНСтитут
Завідувача кафедри: теоретичної 
та прикладної фізики (1).
професора кафедри: авіаційних 
двигунів (3); машинознавства (2); ме
ханіки (1); аеродинаміки та безпеки 
польотів літальних апаратів (3); гідро
газових систем (1); збереження льот
ної придатності авіаційної техніки (3).
доцента кафедри: авіаційних дви
гунів (2); теоретичної та прикладної 
фізики (1); машинознавства (6); ме
ханіки (2); аеродинаміки та безпеки 
польотів літальних апаратів (2); кон
струкції літальних апаратів (1); збере
ження льотної придатності авіаційної 
техніки (5); гідрогазових систем (4); 
технологій аеропортів (3); автоматиза
ції та енергоменеджменту (1).
Старшого викладача кафедри: 
авіаційних двигунів (1); механіки (1); 
машинознавства (1); аеродинаміки та 
безпеки польотів літальних апаратів (1).
асистента кафедри: теоретичної 
та прикладної фізики (3); гідрогазо
вих систем (1); збереження льотної 
придатності авіаційної техніки (1); кон
струкції літальних апаратів (1).

фаКуЛЬтет по Роботі  
З іНоЗемНими СтудеНтами:

доцента кафедри: філологічних та 
природничих дисциплін (1).
Старшого викладача кафедри: 
філологічних та природничих дисци
плін (2).

іНСтитут  
піСЛЯдипЛомНого НаВчаННЯ

доцента кафедри: менеджменту, 
економіки та підприємництва (1); тех
нології управління (1). 

іНСтитут ЗаочНого  
та диСтаНЦійНого НаВчаННЯ

професора кафедри: дистанційного 
навчання (1).
доцента кафедри: дистанційного 
навчання (2).
асистента кафедри: дистанційного 
навчання (7).

іНСтитут еКоНоміКи  
та меНедЖмеНту

декана: факультету економіки і під
приємництва (1).
професора кафедри: організації 
авіаційних перевезень (2). 
доцента кафедри: фінансів, обліку 
і аудиту (5); економіки (5); економічної 
кібернетики (2); міжнародної економі
ки (2); логістики (2); менеджменту зо

внішньоекономічної діяльності підпри
ємств (6); економічної теорії (1); вищої 
математики (1).
Старшого викладача кафедри: 
вищої математики (1); менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності під
приємств (1). 
асистента кафедри: логістики (1); 
міжнародної економіки (1); економіч
ної кібернетики (1); фінансів, обліку і 
аудиту (2); організації авіаційних пере
везень (1); вищої математики (1); ме
неджменту зовнішньоекономічної ді
яльності підприємств (1). 

іНСтитут аеРоНаВігаЦії
Завідувача кафедри: авіоніки (1); 
авіаційних радіоелектронних комплек
сів (1); електроніки (1).
професора кафедри: авіоніки (1); 
аеронавігаційних систем (3); електро
ніки (2); авіаційних радіоелектронних 
комплексів (1); систем управління лі
тальних апаратів (2). 
доцента кафедри: авіаційних ра
діоелектронних комплексів (1); авіо
ніки (3); аеронавігаційних систем (1); 
електроніки (1); радіоелектронних при
строїв та систем (2); систем управлін
ня літальних апаратів (1); телекомуні
каційних систем (3).
Старшого викладача кафедри: 
електроніки (1). 
асистента кафедри: авіоніки (2); 
радіоелектронних пристроїв та сис
тем (3). 
Викладача кафедри: авіаційної ан
глійської мови (1). 

іНСтитут Комп’ЮтеРНиХ  
іНфоРмаЦійНиХ теХНоЛогій

Завідувача кафедри: інжене
рії програмного забезпечення (1); 
комп’ютерних систем та мереж (1); 
комп’ютерних інформаційних техноло
гій (1); безпеки інформаційних техно
логій (1); комп’ютеризованих систем 
захисту інформації (1).
професора кафедри: комп’ютерних 
систем та мереж (2); комп’ютерних ін
формаційних технологій (2); безпеки ін
формаційних технологій (1). 
доцента кафедри: інженерії про
грамного забезпечення (2); ком п’ю тер
них систем та мереж (4); прикладної 
інформатики (1); ком п’ю те ри зо ваних 
систем захисту інформації (6); вищої 
та обчислювальної математики (2); 
ком п’ю те ри зо ваних систем управлін
ня (3); безпеки інформаційних техно
логій (5); комп’ютерних інформаційних 
технологій (5).

Старшого викладача кафедри: ви
щої та обчислювальної математики (1); 
прикладної інформатики (1); інженерії про
грамного забезпечення (1); комп’ютерних 
інформаційних технологій (2).
асистента кафедри: вищої та об
числювальної математики (1); при
кладної інформатики (3); інжене
рії програмного забезпечення (3); 
комп’ютерних інформаційних техноло
гій (1); комп’ютерних систем та ме
реж (3); безпеки інформаційних тех
нологій (1); комп’ютеризованих систем 
захисту інформації (4).

іНСтитут еКоЛогічНої беЗпеКи
Завідувача кафедри: безпеки жит
тєдіяльності (1); біотехнології (1); зем
леустрою та кадастру (1).
професора кафедри: аерокосміч
ної геодезії (1); хімії і хімічної техно
логії (2); безпеки життєдіяльності (2); 
біотехнології (1).
доцента кафедри: землеустрою та 
кадастру (2); хімії і хімічної техно
логії (4); безпеки життєдіяльності (3); 
екології (7). 
Старшого викладача кафедри: 
землеустрою та кадастру (2); хімії і 
хімічної технології (1); екології (1).
асистента кафедри: землеустрою 
та кадастру (2); безпеки життєдіяль
ності (3); екології (4); хімії і хімічної 
технології (3).

іНСтитут  
міЖНаРодНиХ ВідНоСиН

Завідувача кафедри: міжнародної 
інформації (1).
професора кафедри: міжнародних 
економічних відносин і бізнесу (1); між
народної інформації (1). 
доцента кафедри: міжнародних 
економічних відносин і бізнесу (6); іно
земних мов (1); міжнародної інформа
ції (3); журналістики (5); країнознавства 
і туризму (2); міжнародного права (1). 
Старшого викладача кафедри: 
міжнародних економічних відносин і 
бізнесу (1); іноземних мов (2); між
народної інформації (1); країнознав
ства і туризму (1).
Викладача кафедри: міжнародної 
інформації (1); міжнародного права (3); 
журналістики (3); іноземних мов (2). 

іНСтитут аеРопоРтіВ
Завідувача кафедри: основ ар
хітектури та дизайну (1); дизайну 
інтер’єру (1).
професора кафедри: комп’ютерних 
технологій будівництва (1). 

доцента кафедри: комп’ютерних 
технологій будівництва (2); містобуду
вання (4); реконструкції аеропортів та 
автошляхів (1).
Старшого викладача кафедри: 
основ архітектури та дизайну (1); ди
зайну інтер’єру (3).
асистента кафедри: комп’ютерних 
технологій будівництва (5); основ архі
тектури та дизайну (4); архітектури (1); 
дизайну інтер’єру (1).

ЮРидичНий іНСтитут 
Завідувача кафедри: конституцій
ного і адміністративного права (1); кри
мінального права і процесу (1); госпо
дарського права і процесу (1).
професора кафедри: теорії та істо
рії держави і права (1); кримінально
го права і процесу (1); господарсько
го права і процесу (1).
доцента кафедри: теорії та історії 
держави і права (1); конституційного і 
адміністративного права (2); цивільно
го права і процесу (3); господарсько
го права і процесу (2); повітряного та 
космічного права (1).
Старшого викладача кафедри: 
теорії та історії держави і права (1); 
конституційного і адміністративного 
права (1); кримінального права і про
цесу (1); повітряного та космічного пра
ва (2); цивільного права і процесу (2).
асистента кафедри: цивільного 
права і процесу (2). 

іНСтитут іНфоРмаЦійНо- 
діагНоСтичНиХ СиСтем

Завідувача кафедри: засобів за
хисту інформації (1); біокібернети
ки та аерокосмічної медицини (1); 
комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій (1). 
професора кафедри: інформацій
новимірювальних систем (4); авіацій
них комп’ютерноінтегрованих комплек
сів (1).
доцента кафедри: інформацій
новимірювальних систем (4); засо
бів захисту інформації (6); приклад
ної математики (3); комп’ютеризованих 
електротехнічних систем та техноло
гій (1); біокібернетики та аерокосміч
ної медицини (3); загальної фізики (6); 
авіаційних комп’ютерноінтегрованих 
комплексів (2); 

Старшого викладача кафедри: 
авіаційних комп’ютерноінтегрованих 
комплексів (1).
Викладача кафедри: прикладної 
математики (1). 
асистента кафедри: засобів захис
ту інформації (2); комп’ютеризованих 
електротехнічних систем та техноло
гій (3); біокібернетики та аерокосміч
ної медицини (1); загальної фізики (1); 
авіаційних комп’ютерноінтегрованих 
комплексів (2).

гумаНітаРНий іНСтитут
Завідувача кафедри: авіаційної 
психології (1); іноземних мов і при
кладної лінгвістики (1); української 
мови та культури (1).
професора кафедри: англійської 
філології і перекладу (1); авіаційної 
психології (1).
доцента кафедри: англійської фі
лології і перекладу (3); авіаційної 
психології (4); історії та документо
знавства (6); іноземної філології (3); 
педагогіки та психології професійної 
освіти (1); політології та соціальних 
технологій (2); соціології (5); україн
ської мови та культури (3); філосо
фії (4); фізичного виховання (2); спор
тивної підготовки (2).
Старшого викладача кафедри: 
англійської філології і перекладу (1); 
авіаційної психології (2); іноземних мов 
за фахом (5); педагогіки та психології 
професійної освіти (1); політології та 
соціальних технологій (1); української 
мови та культури (2); фізичного вихо
вання (6); спортивної підготовки (5).
Викладача кафедри: авіаційної 
психології (1); іноземних мов за фа
хом (1); іноземної філології (3); укра
їнської мови та культури (4); фізичного 
виховання (3); спортивної підготов
ки (2).

СЛоВ’ЯНСЬКий КоЛедЖ  
НаЦіоНаЛЬНого  

аВіаЦійНого уНіВеРСитету
Начальника коледжу (1).

КиїВСЬКий КоЛедЖ  
Комп’ЮтеРНиХ теХНоЛогій 

та еКоНоміКи НаЦіоНаЛЬНо-
го аВіаЦійНого уНіВеРСитету

директора коледжу (1).

фаКуЛЬтет диЗайНу
Кафедра дизайну середовища:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 2;
– старшого викладача – 1;
– викладача – 1.
Кафедра графічного дизайну:
– професора – 1;
– доцента – 3;
– старшого викладача – 2;
– викладача – 1.
Кафедра  
промислового дизайну:
– доцента – 1;
– старшого викладача – 1;
– викладача – 1.
Кафедра рисунку:
– старшого викладача – 4.
Кафедра технічних дисциплін 
та комп’ютерних технологій:

– старшого викладача – 1;
– викладача – 2. 

фаКуЛЬтет  
деКоРатиВНо-пРиКЛадНого 

миСтеЦтВа
Кафедра художніх виробів 
з дерева та металу: 
– завідувача кафедри – 1;

– доцента – 1;
– старшого викладача кафедри 1,0 – 1;
– старшого викладача 0.75 – 1; 
– викладача – 2.
Кафедра монументально-
декоративного мистецтва:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 1;
– викладача – 1.

Кафедра живопису:
– завідувача кафедри – 1;
– старшого викладача – 9.
Кафедра художнього текстилю 
та моделювання костюма:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 3;
– старшого викладача – 3;
– викладача – 1.

Кафедра гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 3;
– старшого викладача – 1. 
Кафедра теорії  
та історії мистецтв:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 2;
– старшого викладача – 1.
Кафедра фізичного виховання 
та життєдіяльності людини:
– завідувача кафедри – 1; 
– доцента – 1;
– старшого викладача – 1.
Кафедра художніх виробів 
з кераміки та скульптури:
– завідувача кафедри – 1;
– доцента – 3;
– старшого викладача – 1.

НаціоНаЛьНий авіаційНий уНіверситет оГоЛошує коНкурс На заміщеННя Посад Науково-ПедаГоГічНих ПрацівНиків:

київський державНий іНститут декоративНо-ПрикЛадНоГо мистецтва і дизайНу ім. михайЛа бойчука 
оГоЛошує коНкурс На заміщеННя вакаНтНих Посад Науково-ПедаГоГічНих ПрацівНиків:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення 
про конкурс на адресу: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, 

корпус 1, 1-й поверх, кімната 118. про додаткові відомості щодо умов 
конкурсу можна дізнатися за телефонами: 406-75-11 та 406-76-96.

Вимоги до претендентів:  
наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.
документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром  

4 x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науковопедагогічних кадрів,  
завірені ксерокопії: паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, учене звання)  

подавати або надсилати на адресу: україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 32,  
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. м. бойчука.

термін подання документів – місяць із дня опублікування.
телефон для довідок: (044) 285-38-22, факс: (044) 285-77-16.
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# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

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

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

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.

8

ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, 
ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

НАЙМОЛОДШОМУ СТУДЕНТОВІ – 14 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

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

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

Щороку в Україні на автодорогах 
гинуть і калічаться близько чотирьох 
тисяч дітей. Аби юні пішоходи 
почувалися безпечніше і знали правила 
дорожнього руху, МОН разом із МВС 
презентували спеціально розроблені 
навчальні посібники
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Міністерства освіти і науки України 
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12 

134,44 
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Українська мова й література в сучасній школі 
22677 

12 
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176,46 
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Історія в сучасній школі 
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12 
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Математика в сучасній школі 

74326 
12 
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Біологія і хімія в сучасній школі 
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133,35 

Географія та економіка в сучасній школі 
74636 
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Іноземні мови в сучасній школі 

23761 
6 
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# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

2013 – 2014 навчальний рік урочисто розпочали 

святковими лінійками. Сьогодні понад чотири мільйони 

українських школярів сідають за парти. 

Що нового чекає на них і які масштабні 

завдання стоять перед освітянами – на

НОВИНКИ 1 ВЕРЕСНЯ, 
АБО ЯКІ НОВІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАТИМУТЬ ШКОЛЯРІ?

СТОР.
8

ДОРОГІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ! 
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, ПЕДАГОГИ ТА БАТЬКИ!С ердечно  вітаю  всіх  вас  із  Днем  знань  та 

початком  нового  навчального  року!

День  знань  –  це  свято  всіх,  хто  вчиться  і 

навчає,  хто  виряджає  до  школи  і  зустрічає  з 

неї,  хто  щодня  везе  шкільним  автобу-

сом,  хто  спонукає  до  творчості  та 

спортивних  перемог,  хто  допомагає 

зрозуміти  прості  та  вічні  істини, 

завдяки  яким  з  маленької  людини 

формується  особистість.
У  ці  дні  урочисто  лунає  знайо-

ма  і  дорога  всім  мелодія  Першо-

го  дзвоника. Надзвичайно  хвилююче  вона 

звучить  для  першокласників,  які  в  цей  святковий  день  ступають  на 

дорогу  Знань.  З  особливим  трепетом  звертаюся  до  першокласників: 

нехай  ваш  шлях  буде  захоплюючим,  цікавим  та  надзвичайно  пізнаваль-

ним.  Гарної  вам  подорожі  Країною  знань!

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

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

ня  –  студент.  Сьогодні  ви  починаєте  рух  сходинками  професійного 

розвитку.  Всім  студентам  бажаю  наснаги,  наполегливості  та  на-

тхнення  для  досягнення  поставлених  життєвих  цілей.  Упевнений,  що 

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

мадянською  позицією  здатна  розвивати  економічний  та  інтелекту-

альний  потенціал  держави,  зберегти  надбання  поколінь  та  забезпе-

чити  гідне  майбутнє  України.

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

святив  своє  життя  нелегкій  педагогічній  та  освітянській  справі. 

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

вдяки  вашій  щоденній  праці  твориться  майбутнє  країни. 

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

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

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

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

завдання,  що  стоять  перед  сучасною  українською  освітою  та  наукою. 

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

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

дістю,  щастям  і  теплом  людської  подяки  за  добрі  справи.

Нехай  2013  –  2014  навчальний  рік  стане  роком  нових  професійних 

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

ставляє  лише  гарні  оцінки!

З повагою,

міністр освіти і науки України
Дмитро ТАБАЧНИК

БЛАГОДІЙНІСТЬ – 
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ

НАЙМОЛОДШОМУ СТУДЕНТОВІ – 14 

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Де межа між благодійністю 
і поборами? Що таке 

благодійний внесок у сучасній 

системі освіти і чому в світовому 

й українському досвіді благочинна 

діяльність є невід’ємною складовою 

фінансування освіти 

Юрій Шиховцев, який склав ЗНО 

на 200 балів, став першокурсником 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в 14 років. 

Як виховати генія – ексклюзивне 

інтерв’ю з мамою підлітка 
Людмилою Шиховцевою 

Щороку в Україні на автодорогах 

гинуть і калічаться близько чотирьох 

тисяч дітей. Аби юні пішоходи 

почувалися безпечніше і знали правила 

дорожнього руху, МОН разом із МВС 

презентували спеціально розроблені 

навчальні посібники
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ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,35
91,05

182,10
364,20

68830
ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68831
ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6
2 міс.45,85 4 міс.91,70

137,55
275,10

68833
ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68834
МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

12

30,60
91,80

183,60
367,20

68835
ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

61,60
123,20

246,40

74105 ПЕДАГОГIКА I ПСИХОЛОГIЯ. ВIСНИК АКАДЕМIЇ 

ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4

—

71,60
143,20

286,40

48764
ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНА ОСВIТА

4

—

61,60
123,20

246,40

40428
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68837
ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68838
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

12

30,85
92,55

185,1
370,2

68839
ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.30,60 4 міс.61,20

91,80
183,60

68840
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6
2 міс.45,60 4 міс.91,20

136,80
273,60

Індекс

НАЗВА КОМПЛЕКТУ

Вартістьна I півріччя,грн

89381 ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА: всі видання

4848,02

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

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

«Освіта України»

2150,91

98964

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

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

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

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

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

2906,42

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

Всеукраїнська нарада для
завідувачів кабінетів (методистів) 

світової літератури інститутів

післядипломної освіти
«Світова література в дискурсі

XXI століття: літературознавчий та

методичний аспекти»Виховання творчої особистості

школяра
Сценарії позакласних заходів

Грудень, 2013

ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

УЧИТЕЛІ Й УЧНІ ПРО
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ХВОЩІ – НЕЗВИЧАЙНІ
РОСЛИНИ

МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ

БЕЗПЕЧНІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У НОМЕРІ:

ДЕТАЛЬНІШЕ НА PEDPRESA.COM.UA

У НОМ
ЕРІ:

ДИДАКТИКИ ФІЗИКИ: 
НЕВІДОМІ ІМЕНА

Представляємо
лауреатів

Всеукраїнського

конкурсу
“Учитель року-2012”

Зліт юних
рятувальників

України

WWW.PEDPRESA.COM.UA

# 35 (1354) 2 вересня 2013 року 

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

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

завдання стоять перед освітянами – на

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

СТОР.

8

ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ

«НАША ГАЛАКТИКА –

ЧУМАЦЬКИЙ  ШЛЯХ.

У НОМЕРІ:

Грудень, 2013

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

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ, грн

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОКЛАДНІШЕ НА САЙТІ PEDPRESA.COM.UA

поцілунок 
феї оживить 

лицаря

тато завжди 
знайде, 
чим побавити 
дітей, 
поки мама 
на роботі

продовжуємо 
нашу 

рубрику. 
Цього разу 
пропонуємо 

кумедні 
фото. 

«СміХота»

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 16-й шпальті нашої газети. 
Надсилайте ваші матеріали на адресу: konkursOu@pedpresa.com.ua.

оБ’Ява

уВага, КоНКуРС!

директорів дніпропетровського технікуму зварювання і електроніки імені 
Є.о. патона, державного вищого навчального закладу «дрогобицький коледж 

нафти і газу», Харківського автотранспортного технікуму імені С. орджонікідзе, 
Харківського патентно-комп’ютерного коледжу, Харківського радіотехнічного 
технікуму, державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну», черкаського політехнічного технікуму.
у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу 
освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не 
менш як п’ять років.

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

документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект перемоги, 10, 
міністерство освіти і науки україни. телефон для довідок: 481-47-92.

ректора одеської державної академії будівництва та архітектури.
у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання про
фесора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науковопедагогічної діяльності не менш ніж десять років.

Строк подання заяв – один місяць із дня опублікування оголошення.
особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з 
фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, на
укові ступені і вчені звання, копію паспорта та трудової книжки, список друкованих праць і винаходів, завіре
них у встановленому порядку. 

документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект перемоги, 10, 
міністерство освіти і науки україни. телефон для довідок: 481-47-92.

ректора Запорізької державної інженерної академії.
у конкурсі можуть брати участь громадяни україни, які вільно володіють українською мовою, мають учене зван
ня професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науковопедагогічної діяльності не менш ніж 
десять років.

Строк подання заяв – один місяць із дня опублікування оголошення.
особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з 
фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, на
укові ступені і вчені звання, копію паспорта та трудової книжки, список друкованих праць і винаходів, завіре
них у встановленому порядку. 

документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект перемоги, 10, 
міністерство освіти і науки україни. телефон для довідок: 481-47-92.

міНістерство освіти і Науки україНи оГоЛошує коНкурс На зайНяття Посад:

міНістерство освіти і Науки україНи оГоЛошує коНкурс На зайНяття Посади:

міНістерство освіти і Науки україНи оГоЛошує коНкурс На зайНяття Посади:
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