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Завдяки майже
100% охопленню 
п’ятирічок
дошкільною
освітою наступного
року діти підуть 
до школи
підготовле ними 
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За останні півтора року в українській освіті вже
відбулися  зміни, які дали змогу поліпшити її
якість та доступність. Поступово відновлюється
мережа дошкільних навчальних закладів,
школярі незабаром здобуватимуть знання за
новими стандартами, студенти мають змогу
отримати диплом європейського зразка…
Усього не  перелічити. Втім, Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту налаштоване й надалі
рішуче реформувати галузь. 

Про основні досягнення та перспективи
освітянської сфери «УК»  розповідає в
своєму спецвипуску. Читачі нашого видання
мають змогу ознайомитися з цікавою
інформацією щодо розвитку різних
напрямків освіти: дошкільної, шкільної,
позашкільної, професійної та вищої, почути
позицію досвідчених фахівців, знайти
відповіді на найактуальніші запитання 
з реформування галузі. 

ДМИТРО ТАБАЧНИК: 
«Якісна освіта —
фундамент 
нашої національної
ідеї»
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БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Важливо 
не забувати 
про наукові
здобутки
вітчизняної освіти

5

ЗА ПАРТОЮ — 
І ЗНАННЯ, І ЗДОРОВ’Я  

Вже незабаром
українські школярі
навчатимуться 
за новими
стандартами 
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ЛЕОНІД ГУБЕРСЬКИЙ:

«Не може бути
успішної держави
без конкуренто -
спроможних
фахівців»
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ТОЧКА ЗОРУ

Оксана ШЕКЕРА,  
викладач Національного
медуніверситету імені 

О.О. Богомольця,  к. м. н.,  
для «Урядового кур’єра»

Україна має тисячолітню істо-
рію. Але за сутністю вона мо-

лода, осяяна доброзичливою ус-
мішкою та внутрішньо спрямо-
вана в, сподіваємося, величне
майбуття. Безсумнівно, україн-
ська молодь є своєрідним золо-
тим ключиком, що відкриває
дверцята за вогнищем у це май-
бутнє — демократичне, заможне,
із взаємовигідними відносинами
з усіма сусідами.

Зможемо виховувати, якщо ва-
ша ласка, масово продукувати
патріотично налаштованих спе-
ціалістів, здатних забезпечити
інтелектуальний прорив до сус-
пільства ХХІ сторіччя — стане-
мо повноправними членами по-
стіндустріального світу. Не змо-
жемо — залишимося у сторіччі
минулому з його «диким капіта-
лізмом». Точка неповернення —
ось вона, років за п’ять, а то й
менше.

Тому глибока, всеосяжна ре-
форма освіти не просто на часі.
Країна потребує цю реформу, як
моряки, що потерпають від заду-
хи на підводному човні.

На офіційному сайті Міністер-
ства освіти і науки, молоді та
спорту України є розділ «Гро-
мадське обговорення». Нарешті
суспільство може з першодже-
рел знати, куди ведуть освітян-
ські керманичі. У цьому сенсі
найбільш цікавими є «Проект
Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 ро-
ки» та проекти законів «Про ви-
щу освіту», «Про загальну серед-
ню освіту», «Про систему профе-
сійних кваліфікацій» тощо. Саме
в цих документах можна розди-

витися контури реформи, так би
мовити, координати «таємничого
острова скарбів», куди прагне як
сфера освіти, так і країна зага-
лом.

Зважений аналіз показує, що
реформи триматимуться на
трьох китах: модернізації,  гума-
нізації й оптимізації. 

Модернізація
як відповідність
сучасним викликам 

Важко не погодитися з автора-
ми реформи, які досить різко
констатують: у країні вкорени-
лися невідповідність освітніх по-
слуг вимогам суспільства і запи-
там особистості; обмеженість до-
ступу до якісної освіти сільських
дітей, осіб з особливими освітні-
ми потребами, обдарованої моло-
ді; недостатнє впровадження у
навчально-виховний процес ін-
новаційних та інформаційних до-
робок; низький рівень соціально-
економічного забезпечення учас-
ників педагогічного процесу то-
що. Цей перелік суттєвих недолі-
ків сучасної системи освіти мож-
на продовжувати.

Вихід з передкризового стану
реформатори на чолі з міністром
Дмитром Табачником бачать у
розробці та впровадженні нових,
сучасних стандартів освіти на
всіх рівнях, а також у створенні
навчально-наукових університе-
тів та регіональних університет-
ських комплексів.

Зі стандартами все зрозуміло:
вони відверто застарілі, треба
оновлювати. На підґрунті оновле-
них стандартів буде розроблено
нові навчальні програми, а під них
— підручники. Цікавинка в тому,
що, за твердженням міністра, од-
ночасно створюватимуть відразу
три підручники з кожної дисцип-
ліни — стандартний, академіч-
ний, профільний. І навчатимуть
за тим, який відповідає кінцевій
меті — спеціаліста якого профілю
ми хочемо отримати в результаті.

Потужні університетські цен-
три — це якраз та світова прак-
тика, до якої апелюють затяті
критики розпочатої реформи.
Саме мережа самостійних уні-
верситетів і в Європі, і в Сполу-
чених Штатах є наріжним каме-
нем усієї західної освітньої сис-
теми. Україна долучається до

цього досвіду. В рамках реформи
великі університети отримають
змогу інтегрувати до свого скла-
ду навчальні заклади нижчої
ланки — коледжі, в окремих ви-
падках ліцеї. Учень зможе зазда-
легідь обрати свій шлях у профе-
сії та житті, натомість ще зі
шкільної парти йому зможуть на
постійній основі викладати про-
фесори університетського рівня.
Саме таким чином буде створено
цілісну та вичерпну вертикаль
сучасної професійної освіти.

Українська реформа передба-
чає і наступний рішучий крок —
надання університетам реальної
автономії. Включно з державни-
ми університетами! І не тільки у
формуванні власних навчальних
програм та підручників під них,
що зрозуміло, але й у веденні
економічно-господарської діяль-
ності. Наприклад, у залученні по-
забюджетних коштів задля роз-
витку навчального процесу,
встановлення прямих відносин з
промисловими та бізнесовими
структурами щодо підготовки
спеціалістів погодженого профі-
лю тощо.

Безперечно, профільне мініс-
терство в цих умовах хоче бути
на 100% переконаним, що капіта-
ном цього автономного плавання
буде саме та досвідчена та шано-
вана людина, яка зможе провес-
ти багатолюдний університет-
ський корабель крізь усі шторми,
тумани і рифи ринкової економі-
ки. І тому в подробицях виписує
в законі процедуру обрання рек-
торів, а також можливих опера-
цій з державною власністю, що
надана навчальним закладам.
Ось це — не надання широкої ав-
тономності, звісно, а прискіпли-
вий контроль — і не подобається
багатьом з тих, хто сьогодні гала-
сує, що «освітньому міністерству
бракує демократичності».

До речі, більше самостійності
реформа забезпечить і початко-
вим школам, тому що нині вони
непродуктивно залежні від освіт-
нього керівництва на місцях. До-
звіл «згори» потрібен майже на
все, навіть на дрібний ремонт за
власний кошт.

Відповідність Болонській сис-
темі теж не була забута. Україна
отримає три рівні кваліфікації
працівників: освітньо-кваліфіка-
ційний — бакалавр та магістр, і
освітньо-науковий — доктор фі-

лософії. Нарешті відпаде при-
низлива необхідність пояснюва-
ти колегам із закордону, що, на-
приклад, наш кандидат медич-
них наук відповідає їх званню
доктора філософії в медичній
сфері. 

Але змушена зауважити, що з
цієї структури випадає ще одна
велика категорія фахівців, яку б
я умовно назвала «освітньо-ме-
дичною». Справа в тому, що нині
студенти-медики, стоматологи
зокрема, набувають практичних
навичок у процесі занять під на-
глядом лікарів-педагогів: при-
ймають пацієнтів, проводять не-
обхідні процедури. Але юридич-
ну відповідальність за все, що, не
дай Боже, трапиться з пацієнтом,
несе саме досвідчений лікар-ви-
кладач. Якщо внаслідок реформи
освіти всі вони стануть просто
викладачами, то проводити
практичні заняття зі студентами
вони не матимуть права. Тільки
розповідати. Самі розумієте, чого
чекати від стоматолога-теорети-
ка. Якщо ж навпаки, залишаться
тільки лікарі, тоді звідки в них
візьмуться власне викладацькі
вміння? 

Сподіваємося, що рішення бу-
де знайдено своєчасно.

Гуманізація — 
чи не найголовніша
мета 

Маємо на увазі не тільки вічну
суперечку між фізиками та ліри-
ками. Хоча реформа передбачає
забезпечення оптимального спів-
відношення суспільно-гуманітар-
ної, фізично-математичної, тех-
нологічної і оздоровчої складових
навчального процесу. Також є
амбітні плани запровадити в за-
гальноосвітніх закладах вивчен-
ня іноземних мов та основ інфор-
матики ще з першого класу. 

Але реформа також концен-
трується на гуманному ставленні
до учня. Є наміри суттєво роз-
вантажити навчальні програми,
перш за все у початковій школі.
А у вищій школі запропоновано
надати студентам можливість
самим обирати певні навчальні
програми в додаток до базових зі
спеціалізації — знову-таки сим-
птоматичний крок до Болонської
системи.

На мій погляд, такій підхід ціл-
ком слушний. Навіщо заванта-
жувати голови учнів і студентів
інформацією, яка не стане їм у
пригоді в майбутньому? Будь-які
фактичні дані можна отримати
за допомогою того ж Інтернету.
Завдання педагога — дати фун-
даментальні знання, які дають
змогу чітко орієнтуватися в про-
фесії, а також окреслити шляхи
самовдосконалення майбутнього
спеціаліста. Тобто головне — на-
вчити молодь вчитися. Якщо во-
на призвичаїться до цього, то
зможе залишитися на належно-
му професійному рівні у швид-
коплинній сучасності.

Гуманізація освіти зумовлює і
ту природну патріотичність, яка
згадувалася на початку статті.
Підкреслюю: патріотичність, а не
шовінізм! У нашому університеті
навчається багато студентів з
ближнього та далекого зарубіж-
жя. І деколи відверто сумно спос-
терігати, як апелювання до на-
ціональної гідності та традицій
для іноземців має відчутний по-
зитивний ефект, на відміну від
багатьох українців.

Ще одна проблема, що межує з
названими. Патріотичність не-

можлива без духовності й мо-
ральності. Переконана: з молоді,
яка керується виключно меркан-
тильними пріоритетами, ніколи
не виросте ані гідної особистості,
ані визнаного професіонала. А
щодо подолання корупції у краї-
ні годі й мріяти: «бабло» перема-
гає майже все, але починає зі
свого власника.

Виховання людини, яка живе
та працює в рамках загально-
людської та професійної етики і
моралі, — одне з найважливі-
ших і найважчих завдань у ре-
формі української освіти. Тому
цілком слушно реформатори ос-
віти роблять особливий наголос
на підготовці сучасних педаго-
гічних кадрів як на базисі всього
процесу.

Оптимізація
дає змогу 
провести зміни 

Є великі плани на майбутнє, а
є потреби сьогодення. Як зазна-
чають автори освітньої реформи,
існує достатньо проблем, які тре-
ба розв’язувати нагально, покра-
щуючи діючу систему. До них
відносяться надмірна централі-
зація управління в сфері освіти;
покращення взаємодії органів
управління освіти зі ЗМІ та гро-
мадськістю; розширення сту-
дентського самоврядування; роз-
вантаження учнів молодших
класів, виявлення, супровід та
створення умов для розвитку об-
дарованої молоді. Реформа має
на меті покращити ситуацію, як
кажуть, тут і зараз.

Вище ми торкалися інформа-
тизації. А чому б не почати з еле-
ментарного, але напрочуд ефек-
тивного: зі створення точок Wi-
Fi-доступу в кожному україн-
ському ВНЗ та студентських
гуртожитках? Практично всі
студенти мають пристрої без-
дротового зв’язку — ноутбуки,
смартфони. Організація демо-
кратичного доступу до Всесвіт-
ньої мережі буде справжнім про-
ривом в інформатизації країни.
До речі, славнозвісний «Face-
book» починався як звичайна
студентська мережа.

Так само не можна відкладати
оптимізацію кількості навчаль-
них закладів у країні. Якщо дит-
садків та шкіл не всюди виста-
чає, то ВНЗ розплодилося мало
не в два з половиною рази біль-
ше, ніж у показові радянські ча-
си! Автори реформи планують
провадити об’єднання однакових
за профілем ВНЗ. Чудово: відра-
зу маємо економію на керівному
складі. Паралельний шлях —
формування реалістичного дер-
жавного замовлення на спеціа-
лістів. І нехай у конкурентній бо-
ротьбі за це держзамовлення ви-
живають найпотужніші та най-
сучасніші ВНЗ, які відповідають
світовим вимогам до організації
та якості освіти.

І наостанок. Вагоме місце в
стратегічному плані реформи
займає запуск системи моніто-
рингу й оцінювання якості освіти
і, відповідно, участь у міжнарод-
них порівняльних дослідженнях.
На моє переконання, незалеж-
ний об’єктивний моніторинг — це
наче коса барона Мюнхгаузена,
за яку можна витягти з болота
всю нашу сферу освіти. Успіх
стовідсотково залежатиме від
наполегливості, рішучості та
альтруїстичності тих, хто візь-
меться за цю невдячну невід-
кладну справу.

Реформа — як свіже повітря 
НА ЧАСІ. Зміни в освітній сфері давно стали нагальними 

Реформа концентрується на гуманному ставленні до учня
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Кажуть, що демократія — устрій не ідеальний, та нічого кращого ще не вигадали. Те саме можна говорити й про
європеїзацію української освіти, відому як Болонський процес. Враховуючи сучасну ситуацію на ринку освітніх
послуг, опинитися поза інтеграцією з Європою було б необачно. Проте за турботами щодо запровадження
оцінювання знань за системою ЕCTS або заміною семінарів на модулі важливо не забувати про
наукові здобутки вітчизняної освіти. Адже головне — це не дипломи, а знання…
Україна приєдналася до Болонського процесу на два роки пізніше від Росії: 19 травня
2005 року, під час Конференції міністрів країн Європи у норвезькому місті
Берген. Саме тоді вона зобов’язалася внести відповідні зміни у національну
систему освіти та включитися в роботу над визначенням
пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору
вищої освіти до 2010 року.
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Оксана ЧИРВА 
для «Урядового кур’єра»

Проте інтеграція, на
думку фахівців, що

виступали на VI Міжна-
родній науково-практичній
конференції «Вища освіта в
Україні в контексті інтег-
рації до європейського ос-
вітнього простору», яка не-
щодавно відбулася в Києві,
виявилася занадто склад-
ною і затягнеться на 10, а то
й на 20 років. Це не означає,
що Україна щось не встиг-
ла або не впоралася зі свої-
ми зобов’язаннями — це
стосується всіх європей-
ських країн, що підписали
Болонську декларацію.

Заважає 
візовий режим 

«Реально інтегрувати ос-
вітні системи різних країн в
одне ціле виявилося не так
просто, як у теорії, і, відпо-
відно, для цього буде потріб-
но більше часу, ніж було
відведено», — вважає ди-
ректор НДІ психології Київ-
ського міжнародного уні-
верситету Ірина Манюха.

При цьому вона зазначи-
ла, що нині найбільший рі-
вень інтенсивності інтег-
рації вищої освіти в Європі
демонструють дві країни:
Польща і Молдова. Однак
тут варто враховувати,
що,  наприклад,  у Польщі
робота,  пов’ язана із вход-
женням у Болонську сис-
тему,  на 90% фінансуєть-
ся Європейською комісією.
В нас такого нема. 

Більш того, візові бар’є ри,
якими Європа відгороджена
від України, стають на пе-
решкоді реалізації головно-
го принципу Болонського
процесу: об’єднання мож-
ливостей науково-викла-
дацького персоналу вищих
шкіл усіх країн континенту. 

Справді, саме мобіль-
ність — одне з ключових
надбань Європейського
Союзу у сфері освіти. Сту-
денти країн ЄС можуть на
будь-якому етапі навчання
перевестися до університе-
ту іншої країни або навча-
тися за кордоном кілька се-
местрів. А викладачі мають
змогу читати лекції в різ-
них вишах, розширюючи
учнівську аудиторію. 

Українським студентам
та викладачам, на відміну
від європейських, щоб ско-
ристатися перевагами Бо-
лонської системи, треба
пройти випробування візо-
вими процедурами. Судячи
зі звіту єврокомісара з
внутрішніх справ Сесилії
Малмстрем, це визнають і в
ЄС. У Брюсселі нарікають,
що встановлення термінів у
кілька місяців для розгля-
ду питання про надання ві-
зи нівелює вимогу Євроко-

місії прозоро і без зволікань
обробляти документи сту-
дентів. Тому можливість
поїхати на семестр-другий
до вишу іншої країни для
молодих українців цілком
примарна. 

Нюанси визнання
дипломів 

До того ж це пов’язано з
неабиякими видатками. І не
тільки на проживання, хар-
чування та дорогу. Як пра-
вило, західні університети
вимагають перекладати до-
кументи англійською мо-
вою, а переклад завіряти у
спеціально акредитованих
установах. Усе це — не без-
коштовно. Мовні сертифіка-
ти дійсні тільки два роки, а
іспити теж коштують неде-
шево. До перекладів і заві-
рень додаються й різні збо-
ри. Скажімо, британські ви-
ші часто беруть гроші вже
за саме подання заявки на
короткострокове навчання.
Все це для більшості укра-
їнської молоді не по кишені. 

Дещо примарною вияви-
лася також мета,  яку на-
зивали як найспокусливі-
ший аргумент на користь
Болонського процесу,  —
європейське визнання на-
ших дипломів. З 2005 року
було заплановано безкош-
товно видавати всім випус-
кникам ВНЗ європейські
програми єдиного зразка
до дипломів бакалавра та
магістра. Однак, на думку
деяких фахівців, не все так
просто. 

«Для того, щоб українські
дипломи про вищу освіту
визнавали за кордоном, не-
обхідно, щоб окремий іно-
земний ВНЗ підписав відпо-
відний договір з Міністер-
ством освіти України або
окремим університетом
країни», — вважає експерт
з освіти за кордоном Алла
Селецька. За її словами, в
Європі кожна країна сама
визначає для себе правила
кваліфікації освіти. Для
цього існує мережа органі-
зацій ENIC-NARIC, які за-
безпечують можливість по-
рівняння академічної квалі-
фікації в рамках Болон-
ського процесу. «Це спіль-
ний проект ЮНЕСКО і Ра-
ди Європи. У них є конкрет-
ні вимоги до оформлення
дипломів. І якщо окрема
країна приєднується до ме-
режі ENIC-NARIC, тоді
дипломи про вищу освіту
отримують визнання серед
країн — членів цієї органі-
зації», — пояснює фахівець.

До речі, з аналогічною
проблемою стикаються ді-
ти заможних батьків, які
отримали освіту в прес-
тижних європейських ВНЗ.
Їм важко «конвертувати»
свій диплом в Україні, ос-
кільки роботодавці сприй-

мають ступінь бакалавра
як свідоцтво про отриман-
ня неповної вищої освіти. 

Цю проблему знають і
розглядають у Міністер-
стві освіти і науки, молоді
та спорту. «В країнах ЄС
10–15% бакалаврів праг-
нуть отримати ступінь ма-
гістра, тоді як в Україні си-
туація інша, і 75–85% хо-
чуть продовжити навчан-
ня, а не працювати», — ка-
жуть у міністерстві. Це не
випадково: роботодавці
традиційно віддають пере-
вагу магістрам. У цьому
вже переконалися тисячі
молодих шукачів вакансій.

Як бути
з доктором наук? 

Оскільки ми згадали про
наукові ступені, то слід
трохи глибше зупинитися
на цій темі. Уніфікація на-
укових ступенів означає не
тільки скасування звання
«спеціаліст». Ще одна не-
приємність: українським
вченим згодом доведеться
відмовлятися від ступеня
доктор наук. Болонський
процес не визнає другого
докторського ступеня. 

Вищий вчений ступінь,
передбачуваний у рамках
цього процесу,  причому з
будь-якої спеціальності —
Doctor of Philosophy,  що є
аналогом українського або
російського кандидата на-
ук. Це може значно знизити
науковий рівень загалом і
призвести до плутанини
між справжніми доктора-
ми наук і тими,  хто фак-
тично є кандидатами наук.

До речі, в європейських
університетах уже давно
триває боротьба за збере-
ження другого докторського
ступеня. Наприклад, ні-
мецьке наукове співтова-
риство з великим сумнівом
поставилося до перспекти-

ви втратити Doctor habilitus
— ступеня повного доктора
наук, аналога українського
або російського доктора на-
ук. А бельгійці не бажають
розлучатися зі званням
Grand Doctor of Philosophy. 

Так доходимо висновку:
інтеграція в європейську ос-
віту справді потрібна, вона
не має альтернативи, але це
не повинно стати самоціллю.
Тим більше, що деякі фор-
мальні питання залишають-
ся дискусійними у самому
Євросоюзі, і не треба бігти
поперед батька в пекло, аби
формально інсталювати всі
вимоги Болонського проце-
су, не підвищуючи загаль-
ного рівня освіти. 

Кредитно-
модульна
система: 
що змінилося 
по суті

Це розуміють не тільки
досвідчені фахівці, а й на-
віть студенти. Авторові ви-
падково потрапила на очі
робота студентки Донець-
кого національного техніч-
ного університету Наталії
Рагуліної з назвою «Оцінка
Болонського процесу та
введення кредитно-мо-
дульної системи у вишах
України». Думки, які висло-
вила дівчина, настільки ро-
зумні, що просто не можу їх
не процитувати: «Болон-
ський процес, якщо мисли-
ти стандартно, бачиться па-
нацеєю мало не від усіх
«хвороб» системи освіти, що
існує. Але придивімося
уважніше і об’єктивно оці-
німо те, що нам пропонують.
А пропонують нам лише но-
ву систему оцінювання, що
рівнозначно заміні вимірю-
вання відстані в кілометрах
на вимірювання в милях.

Якщо раніше викладач
говорив: «Ви пропустили
стільки-то годин,  і я не
поставлю вам залік,  поки
ви не відпрацюєте пропу-
щені лекції»,  то після вве-
дення кредитно-модульної
системи ця фраза звуча-
тиме так: «Для отриман-
ня заліку вам не вистачає
стільки-то кредитів. Ви
повинні відпрацювати
пропущені лекції». Як ба-
чите,  суть не змінилася...
Вже не кажу про заміну
одного іспиту в кінці семес-
тру на два модулі всереди-
ні й наприкінці семестру.

На жаль, сучасні викла-
дачі орієнтовані на те, щоб
оцінити знання студента, у
той час як їх завдання —
навчити, передати свої
знання. З цього можна зро-
бити висновок, що пробле-
ми нашої освіти набагато
глибші, ніж система оціню-
вання і контролю».

Із цими словами важко
сперечатися. Тим більше,
що багато вітчизняних фа-
хівців підкреслюють: го-
ловне не форма, а зміст.
Так, львівський професор
Юрій Рашкевич наголо-
шує, що Болонський про-
цес має дві основні мети:
забезпечення зрозумілості
освітянських кваліфікацій
(принцип 1) та підвищення
якості (принцип 5). Усе ін-
ше — інструментарій для
досягнення цілей.

Університетам
— більшу
свободу дій 

У Міністерстві освіти та
науки кажуть, що пробле-
ма поєднання вимог сучас-
ності з надбанням вітчиз-
няної науки — одне з клю-
чових завдань. Позитив,
який дає студентам рефор-
ма вищої освіти й утілення

принципів Болонського
процесу, — це формування
не тільки знань, а й нави-
чок, які зроблять отрима-
ний студентом диплом кон-
курентним і в Україні, і в
Європі. «Те, що в Європі
називається компетентніс-
тю, — це вміння реалізува-
ти отримані знання», —
підкреслює міністр освіти і
науки, молоді та спорту
України Дмитро Табачник. 

А ось проблема,  якій
треба запобігти,  — це
руйнування наукових шкіл
під впливом уніфікації. Не
секрет,  що виші не мають
і не можуть мати рівно-
цінних наукових шкіл за
всіма спеціальностями.
Десь славиться історич-
ний факультет,  десь мех-
мат,  кудись спеціально їз-
дять,  щоб отримати спе-
ціальність стоматолога. І
головне завдання освітян-
ської реформи — зберегти
й розвинути ці надбання. 

Саме тому міністерство
намагається поєднати під-
вищення якості освіти з на-
данням університетам біль-
шої свободи дій. Реалізую-
чи перший принцип, Мінос-
віти ініціювало державну
програму підвищення якос-
ті природничої та матема-
тичної освіти та інші анало-
гічні програми. Одночасно
дозволило відмовитися від
абсолютизації ЗНО і визна-
чати рівень знань абітурі-
єнтів за трьома критеріями:
атестат, ЗНО і співбесіда
(додатковий іспит). 

«Наша система освіти
нині має потенціал, щоб
стати однією з найкращих
у Європі. Треба зробити
університети більш віль-
ними, аби вони мали такі
можливості, як у Європі.
Тоді ці заклади самі по-
чнуть виробляти продукт
найвищої якості», — впев-
нений Дмитро Табачник.

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
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В країнах ЄС 10–15% бакалаврів прагнуть отримати ступінь магістра, а в Україні 75–85% хочуть продовжити навчання

Європеїзація: проблеми та перспективи
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Дошкілля

Інна КОВАЛІВ,
«Урядовий кур’єр» 

«Мамо, а чому небо
синє?» — сірі оче-

нята доньки допитливо за-
зирають у твої, і ти миттє-
во шукаєш відповідь на це
та ще сотні таких рідних
«чому». Адже малюк піз-
нає світ уже з перших днів
свого народження, тож
мама не має права на по-
милку. Власне, як згодом і
вихователь у дитячому
садку. 

У дошкільному закладі
не лише можна залишити
своє чадо під пильним на-
глядом дорослих. Тут ма-
люк отримує перші знан-
ня: вчиться читати по
складах, виводить свої
перші закарлючки, а го-
ловне — потрапляє в ди-
тячий колектив, де теж
розвивається завдяки тіс-
ному щоденному спілку-
ванню з однолітками. Пси-
хологи зазначають, що це
дуже важливо для дити-
ни, яка вже незабаром
одягне на плечі ранець і за
руку з мамою попрямує до
школи. 

Садочків 
стане більше 

Тож, безперечно, саме в
дошкільному віці в кожно-
го малюка закладається
фундамент знань, умінь і
навичок, з якими він роби-
тиме свої наступні кроки в
майбуття. Тому розвиток
дошкільної освіти в нашій
країні набуває дедалі

більшої актуальності. І
першою важливою схо-
динкою стає рівний до-
ступ до якісної освіти для
всіх українських дітей.
Останнім часом батькам
доводилося неодноразово
стикатися з проблемою
влаштування малюка в
дитячий садок — значна
частина дошкільних за-
кладів була переповне-
ною, особливо у великих
містах. 

За даними Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту, півтора року тому
мережа дошкільних за-
кладів залишала бажати
кращого, тож лише 53%
дітей на той час були
охоплені дошкільною ос-
вітою, 130 тисяч малюків
чекали своєї черги на
влаштування. Щоб на-
решті виправити ситуа-
цію на краще, профільне
відомство оголосило
«хрестовий похід» за від-
новлення діяльності віт-
чизняних дитсадків. І ре-
зультати не забарилися.
Якщо в 2009 році фун-
кціонувало 15,4 тисячі
дитсадків, у 2010 — 15,5
тисячі, то цього року свої
двері перед малюками

відчинили 15,934 тисячі
дошкільних навчальних
закладів різних типів і
форм власності. Зокрема
за 9 місяців цього року
вдалося відновити діяль-
ність 130 дитсадків, до-
датково введено в дію 268
установ, з них — 15 ново-
будов, з яких 4 — у селах. 

Втім, освітяни планують
істотно розширити потуж-
ну мережу дитячих на-
вчальних закладів. «Нам
треба нарощувати темпи
«хрестового походу» за по-
вернення дитячих садків,
— зазначив міністр освіти і
науки, молоді та спорту
Дмитро Табачник під час
цьогорічного III Всеукраїн-
ського з’їзду працівників
освіти. — Практика пока-
зала, що вдалося відновити

роботу кількох сотень дит-
садків, ввести в дію і відре-
монтувати майже 300, але
щоб уникнути черги, по-
трібно відкрити ще 700 до-
шкільних закладів. Якщо
рухатися такими темпами,
на це піде близько чоти-
рьох років. Але на спеці-
альному засіданні уряду
Прем’єр-міністр Микола
Азаров попередив: треба
встигнути за два роки, не
більше». 

Вихователем
бути
престижно? 

Загалом за останні півто-
ра року в сфері дошкільної
освіти відбулося багато
суттєвих змін. Це й Дер-
жавна цільова програма
розвитку дошкільної осві-
ти до 2017 року, внесення
змін до Закону «Про до-
шкільну освіту» та запро-
вадження обов’язкової до-
шкільної освіти для дітей
5-річного віку. До речі, са-
ме для них Міносвіти роз-
робило спеціальну програ-
му «Впевнений старт». А
щоб поліпшити роботу з
батьками, у відомстві за-

твердили «Положення про
батьківський комітет» та
«Положення про консуль-
тативний центр для бать-
ків». 

Важливо й те, що введе-
но нові штатні нормативи
для дошкільних навчаль-
них закладів, а це значно
полегшить їхню роботу.
Адже нові нормативи пе-
редбачають створення
важливих посад, зокрема
медичної сестри з дієтич-
ного харчування, соціаль-
ного педагога, інструкто-
ра з фізкультури, прак-
тичного психолога тощо.
Відстоювати права пра-
цівників дошкілля тепер
буде громадська організа-
ція Всеукраїнська асоціа-
ція дошкільних працівни-
ків, яку створили нещо-
давно. 

За даними Міносвіти,
всього в дитсадках нині
працює майже 329 тисяч
працівників, втім, зали-
шається ще багато вакан-
сій — 5,445 тисячі, майже
половина з них — педаго-

гічні. Головна причина та-
кої ситуації — низька за-
рплата. Адже, приміром,
вихователь зі стажем ро-
боти отримує близько
1550 грн, молодий спеціа-
ліст — 1081 грн, техніч-
ний персонал — до 960
грн. Водночас середня за-
робітна плата по Україні
за лютий 2011 року стано-
вить 2338 грн. У відомстві
запевняють, що середній
оклад педагогів поступово

доросте до рівня серед-
ньої ставки у промисло-
вості. 

Тож слід крок за кро-
ком піднімати престиж
працівників дошкільної

освіти. «Зокрема потрібно
ліквідувати своєрідну
дискримінацію дошкіль-
ників, — зазначив про-
фільний міністр. — Для

порівняння: відпустка ви-
хователя триває 42 дні, а
вчителя — 56. За тиждень
вихователь дитсадка в се-
редньому має наванта-
ження 30 годин, а вчитель

— 18, але вихователеві за
це не доплачують. Навіть
форми морального стиму-
лювання відзначення
праці дошкільників дуже
обмежені. А так не повин-
но бути». 

Розв’язуючи актуальні
проблеми та впровад-
жуючи стратегічні напря-
ми роботи, міністерство
впевнено реформує до-
шкільну освіту. Як наслі-
док, нині понад 99% 5-річ-
них дітей проходять під-
готовку до школи. Саме
вони стануть тим поколін-
ням учнів, які навчати-
муться за новими стан-
дартами початкової шко-
ли, що з 1 вересня 2012
року розпочинають доро-
гу в майбутнє. 

Два плюс п’ять — нумо рахувать! 
АЗИ ГРАМОТИ. В Україні вже майже сто відсотків п’ятирічних дітлахів 
охоплені дошкільною освітою

Погляд 
у майбуття 

Серед найсуттєвіших змін у сфері дошкілля —
розробка і впровадження Державної цільової про-
грами розвитку дошкільної освіти на період до 2017
року (затверджено Постановою Кабінету Міністрів
№ 629 від 13 квітня 2011 року). Вона сприятиме: 
 розвитку мережі дошкільних навчальних закла-

дів за рахунок будівництва нових, відкриттю за-
кладів у пристосованих приміщеннях, створенню
груп для дітей, які потребують корекції фізично-
го та (або) розумового розвитку; 

 проведенню капітальних ремонтів будівель до-
шкільних навчальних закладів; 

 модернізації матеріально-технічної бази дитсад-
ків; 

 забезпеченню дидактичними та навчально-наоч-
ними посібниками, ігровими посібниками «Лего»,
універсальними навчально-комп’ютерними ком-
плексами; 

 підключенню до мережі Інтернет; 
 створенню циклу передач для батьків з питань до-

шкільної освіти, сайту «Форум сім’ї — телефон до-
віри з питань дошкільної освіти», інформаційної
програми «Електронна пошта для батьків»; 

 співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародни-
ми організаціями, фондами, програмами, проек-
тами. 

Загалом на реалізацію програми передбачено 5
млрд 26 млн 440 тис. грн. 

Тамара ПАНАСЮК, 
начальник відділу дошкільної 

та початкової освіти Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту: 

— Здобуття дошкільної освіти сприяє
формуванню особистості дитини, розвитку
її творчих здібностей, набуттю нею соціаль-
ного досвіду, вмінню перебувати в колекти-
ві — бути його членом, дотримуватися
встановлених правил та водночас зберігати свою індивіду-
альність. А це у свою чергу сприятиме психологічній підго-
товці дитини до майбутнього навчання в школі. До речі, в
більшості країн Європи діти починають навчатися саме з
п’ятирічного віку. З пострадянських країн Україна перша
прийняла рішення про обов’язковість дошкільної освіти для
п’ятирічок. 

Скажімо, програма для дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт» пропонує змістове наповнення роботи з
дітьми, надає більшої ваги особистісному розвитку дитини, ак-
центує на ігровій діяльності. Програма містить психологічну ха-
рактеристику — показники нервово-психічного розвитку дітей
5–6 років і практичні поради батькам та педагогам із виявлення
здібностей кожного майбутнього школяра. 

Нині найбільше малюків (майже 95%) здобувають освіту в
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
Решта — в центрах розвитку, позашкільних навчальних закла-
дах, групах короткотривалого перебування. Окрема категорія
дітей — з особливими потребами — охоплена соціально-педа-
гогічним патронатом. 

комПетентно

ПерсПектива

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах, тис. осіб

Джерело: За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

1194,55
2009 р.

1213,89
2010 р.

1333,85станом на15.10. 2011 р.

За 9 місяців цього року вдалося
відновити діяльність 130 дитсадків,
додатково введено в дію 268 установ, 
з них — 15 новобудов, з яких 4 — 
у селах. 

Нині дошкільну освіту в 15 934 дитсадках
здобувають 1 млн 333 тис. 850 дітей — 
це 73,4% загальної кількості малюків 
від 3 до 6 (7) років. 

Новітні технології —
дітям 

Уже в найближчому майбутньому освітяни планують такі кроки роз-
витку дошкільної освіти: 
 створити демократичну систему управління освітою; 
 індивідуалізувати освітній процес за рахунок збереження і розвитку

багатофункціональної мережі ДНЗ; 
 запроваджувати нові форми організації дошкільної освіти; 
 оновлювати зміст та запроваджувати новітні технології; 
 формувати в дитсадках здоров’язберігаючу систему; 
 сприяти впровадженню експериментальної та інноваційної діяльності,

зокрема інклюзивної освіти, враховуючи досвід інших країн та кращих
надбань вітчизняної педагогіки та психології; 

 започаткувати проведення конкурсів «Дитячий садок майбутнього»,
«На кращий сайт дошкільного навчального закладу», «Вихователь ро-
ку» та інших на всеукраїнському рівні. 

Акцент 
на індивідуальність

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений
старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з діть-
ми — з урахуванням найкращих нині теоретичних і методичних рекомен-
дацій. А ще спрямовує педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей
за основними напрямами. У Міносвіти запевняють, що дитсадки вже ус-
пішно застосовують цю програму, яку попередньо схвалили не лише пе-
дагоги, а й батьки. 
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СЕРЕДНЯ школА

Найбільше років свого
дитинства кожна лю-

дина проводить саме у
школі. Тут дитина — від
несміливого першачка до
амбіційного підлітка —
здобуває базові знання,
росте, дорослішає, форму-
ється як особистість, упер-
ше закохується, обирає
свою майбутню професію і
робить перший крок у до-
росле життя. 

Вочевидь, недаремно в
нашій державі, зокрема,
середній освіті приділяють
значну увагу. Тож про-
фільне міністерство напо-
легливо працює над про-
блемою реформування
змісту освіти, розвитком
інформаційно-комуніка-
ційних технологій у на-
вчальних закладах, ство-
ренням умов навчання для
дітей з особливими потре-
бами, соціальним забезпе-
ченням учителів тощо. 

Іноземна — 
з першого
дзвоника 

Оскільки останнім часом
і вчителі, й батьки учнів
звертають увагу на значну
перевантаженість шкільної
програми, сьогодні потріб-
но змінити на краще зміст
освіти. За словами дирек-
тора департаменту загаль-
ної середньої та дошкільної

освіти МОН Олега Єреська,
важливим кроком стало за-
твердження у квітні цього
року Кабінетом Міністрів
нового Державного стан-
дарту початкової загальної
освіти. Причому, розроб-
ляючи його, освітяни вра-
хували закордонний досвід
і найкращі традиції вітчиз-
няної освіти. А головне —
документ максимально
розвантажений та отримав
схвальні оцінки педагогів і
батьків, запевняють у про-
фільному відомстві. 

Новий стандарт має іс-
тотні переваги. По-перше,
вже в початковій школі за-
проваджуватимуть інфор-
маційно-комунікаційні
технології. Адже не секрет,
що в наш час діти ще зма-
лечку з комп’ютером на
«ти». Тож відтепер учні
вже з другого класу по-
чнуть безпосередньо в
школі освоювати роботу з
технікою і застосовувати
знання на практиці. 

По-друге, всі школярі
вивчатимуть іноземну мо-
ву, починаючи з першого
класу. Тож навіть першач-
ки зможуть, скажімо, ро-
зуміти найбільш уживані
фрази з нашого повсякден-
ного життя, розповісти про
себе та свою сім’ю, про
країну, мову якої вивчають
тощо. До речі, на вивчення

мов у першому класі буде
відведено 8 годин на тиж-
день. Також у стандарті
посилено природничу
складову: діти впродовж
усього навчання в початко-
вій школі вивчатимуть
«Природознавство» — по 2
години на тиждень. 

По-третє, освітяни по-
дбали про використання
здоров’язберігаючих тех-
нологій — це сприятиме
формуванню в дітей нави-
чок збереження власного
здоров’я. Усі ці нововве-
дення стартують з 1 верес-
ня 2012 року, тобто май-

бутнім першокласникам
пощастить навчатися вже
за оновленим стандартом.
До речі, для них у наступ-
ному році надрукують нові
підручники. 

Підготували в Міносві-
ти й проект нового Дер-
жавного стандарту для
основної та старшої шко-
ли. Завдяки йому школярі
відчують, як зникне пере-
вантаженість програми з
надмірною кількістю
предметів, зокрема й од-
ногодинних. А в старшій
школі раціональніше роз-
поділять кількість годин
на вивчення основних та
обраних учнем предметів
— це теж розвантажить
дітей, які зможуть справ-
ді навчатися за обраним
профілем. Так, обов’язко-
вими для всіх старшок-
ласників залишаться ук-
раїнська та іноземна мо-
ви, математика, практич-
на екологія та фізкульту-
ра. Далі, обравши профіль
(одно- або багатопредмет-
ний), учень отримує пере-
лік профільних дисцип-
лін, які теж стають для
нього обов’язковими.
Втім, майбутнім випус-
кникам пропонують і
предмети на вибір: скажі-
мо, основи споживчих
знань, основи підприєм-
ництва та ін. 

Якість 
передусім 

Оскільки одним з найак-
туальніших завдань сьо-
годні є підвищення якості
освіти, також потрібно
вдосконалювати мережу
загальноосвітніх навчаль-

них закладів, але підходи-
ти до цього процесу зваже-
но. Адже в Україні фун-
кціонують 605 так званих
малокомплектних шкіл, де
не набереться й десяти уч-
нів. Найбільше таких за-
кладів у Хмельницькій,
Житомирській, Черка-
ській, Кіровоградській, По-
лтавській, Харківській,
Сумській та Чернігівській
областях. Це й не дивина,
оскільки статистика не-
вблаганна: за останнє деся-
тиріччя кількість учнів
скоротилася аж на 2,5 мі-
льйона. Така ситуація не-
минуче призвела до змен-
шення кількості шкіл та

наповнюваності класів.
Внаслідок цього в кілька
разів зросла вартість на-
вчання одного учня. Осві-
тяни впевнені, що школа,
де вчителі викладають
два-три предмети і нема
елементарної навчальної
бази, не в змозі дати своїм
учням якісну освіту. 

Так, одним із вагомих
здобутків останніх років
стало створення освітніх
округів — на сьогодні фун-
кціонує вже понад 1,5 ти-
сячі таких об’єднань. Най-
більше — на Донеччині,
Вінниччині, Івано-Фран-
ківщині, Сумщині. До скла-
ду освітнього округу мо-
жуть входити різні типи
шкіл, дошкільні, поза-
шкільні, професійно-тех-
нічні, установи культури
та спорту, навіть виші. Ос-
вітня інфраструктура роз-
винута так, що всі заклади
округу пов’язані одним
маршрутом, за яким кур-
сує шкільний автобус. 

До речі, забезпечення уч-
нів підвезенням до шкіл —
теж серед пріоритетів ро-
боти міністерства. Примі-

ром, якщо в 2009 році за
бюджетні кошти не було
придбано жодного шкіль-
ного автобуса, то в 2010-му
закупили 170 машин, а цьо-
го року в межах реалізації
Державної цільової про-
грами «Шкільний автобус»
на 2011–2015 роки за кош-
ти держбюджету навчальні
заклади вже отримали 112
машин, ще 58 автобусів за-
купили за кошти спільного
зі Світовим банком проекту
«Рівний доступ до якісної
освіти в Україні». У про-
фільному відомстві запев-
няють, що до кінця цього
року заклади загалом от-
римають 215 «школяриків». 

За партою — і знання, і здоров’я 
АКТУАЛЬНО. З наступного року учні початкових класів навчатимуться 
за новими стандартами, на черзі — основна і старша школи 

За останні три роки кількість учнів
початкових класів збільшується: якщо 
в 2008–09 навчальному році 1–4 класи
відвідували 1,532 млн школярів, то цього
року — 1,563 млн 

Те, що деякі педагоги досі бояться комп’ютера, — не новина.
Щоб нарешті подолати їхню «неписьменність» і навчити працю-
вати з новими технологіями, запроваджена Державна цільова
програма «сто відсотків», розрахована до 2015 року. Її мета —
100-відсоткове оволодіння вчителями навичками роботи з
комп’ютером. 
Олег, 17 років, Вінниччина:

— Директор школи звернувся до нас, одинадцятикласників,
з проханням допомогти вчителям освоїти комп’ютер. спочатку
ми ніяковіли — треба ж навчати своїх педагогів! Але вони нас
підбадьорювали і старанно виконували всі завдання. Тож від-
тепер ми навіть краще розуміємо одне одного. 
Василь, 16 років, м. Київ: 

— Під час таких занять ми збагнули, що знати самому — одне,
а пояснити іншим — непроста справа. Втім, тепер звичайні уроки
стали набагато цікавішими: педагоги застосовують новітні тех-
нології, шукають додатковий цікавий матеріал, проводять захоп-
ливі презентації. 

Також, за даними Міносвіти, на початку 2011 року до мережі
Інтернет було підключено майже 85% українських шкіл. До кінця
року доступ до всесвітньої мережі планують надати ще 200 на-
вчальним закладам. Підключення шкіл до швидкісного широ-
космугового Інтернету у форматі 4G передбачається реалізува-
ти в рамках національного проекту «Відкритий світ». 

У ногУ з часом

«Сто відсотків» знань 

Про основні кроки реформування середньої освіти «УК» ви-
рішив поцікавитися в директора гімназії № 48 Шевченків-

ського району столиці Маріанни БосенКо. 

Маріанно Іванівно, у чому, на вашу думку, полягають
основні переваги нового Державного стандарту початко-
вої школи? 
— Важливо, що проект стандарту був винесений на обго-
ворення широкої громадськості і отримав схвальні відгуки
вчителів. Він ґрунтується на засадах особистісно-зорієнто-
ваного і компетентнісного підходів. Програми розвантажені
від надмірної деталізації, ведеться робота з уніфікації про-
грам за формою та структурою; враховане застосування
здоров’язберігаючих технологій при викладанні всіх пред-
метів. 

Також новий стандарт охоплює всі сфери навчальної і прак-
тичної діяльності учнів, спрямований на утвердження патріо-
тизму, духовності, морально-етичних норм, забезпечує зв'язок
з життям, соціально-культурний розвиток особистості та фор-
мування в учнів уміння вчитися. 

У новому стандарті для середньої і старшої школи сут-
тєво, що остання буде профільною… 
— Профільне навчання — це нова філософія освіти, що обу-
мовлює якісно новий підхід до підготовки випускників. В Єв-
ропі воно існує уже давно, тепер запроваджується і в нас.
По-перше, це допоможе старшокласникам певною мірою ви-
значитися з вибором професій. Безперечно, професіоналі-
зація навчання вимагає нового підходу і до кадрів загально-
освітніх навчальних закладів, і до їх матеріально-технічного
оснащення, тому це буде нелегкий, але цікавий і необхідний
процес. 

Введення профільного навчання наближає нас до європей-
ських стандартів. Приміром, для нашої гімназії профільним є
вивчення іноземних мов, одна з головних — англійська. Ви-
вчення іноземних мов зумовлює якісно новий підхід до підго-
товки молоді України, чий інтелектуальний, полікультурний і
фаховий рівень повинен бути відповідним до вимог сучасної
багатомовної Європи. 

Одним з важливих питань є впровадження інформацій-
но-комунікативних технологій. Відомо, що ваш заклад вже
роками їх застосовує. 
— наша гімназія одна з перших в Україні обладнала класні
приміщення мультимедійними комплексами, пізніше інтерак-
тивними дошками, зараз персональними ноутбуками для вчи-
телів. Це дало змогу зробити навчальний процес більш дина-
мічним, урізноманітнити його, залучити учнів до співпраці, ви-
конуючи певні проекти, завдання. 

сьогодні використання комп’ютерних технологій допома-
гає в управлінській діяльності, проведенні моніторингу
всього освітнього середовища гімназії: від відвідування уч-
нями навчального закладу до науково-методичної роботи
вчителів. 

Яким чином можна заохотити молодого вчителя пра-
цювати в школі? 
— Звичайно, треба підтримувати молодих спеціалістів на
державному рівні. скажімо, в Києві вони отримують разову
допомогу. Але знаю, в деяких пострадянських державах уп-
родовж трьох років учитель-початківець має доплату, оскіль-
ки після закінчення вишу не має ні стажу, ні кваліфікаційної
категорії. 

Також молодий педагог, приходячи в школу, іноді зустрі-
чається з байдужістю до своєї особистості як з боку колег,
так і керівництва. Тому в колективі треба подбати про умо-
ви для розвитку творчої особистості, цікавитись роботою
молодої людини, допомогти їй зробити перші кроки і ство-
рити таку атмосферу, щоб на обличчі молодого вчителя за-
вжди сяяла усмішка. Учитель без усмішки – чужа людина
серед учнів. Тож нам всім разом треба зберегти усмішку
Вчителя. 

УК

УК

УК

УК

Компетентно

Директор гімназії №48 
Маріанна БОСЕНКО 

«Профільне навчання
— це нова філософія

освіти» 

Цього року школу закінчили 187,2 тис.
одинадцятикласників — це на 45% менше,
ніж торік (335,1 тис). А ось наступного
атестат зрілості отримають 
понад 300 тис. випускників. 

Кількість автобусів, придбаних 
за кошти Державного бюджету України

Джерело: За даними Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту 

2004

2005
2006 2007
2008
2009
2010

2011 (орієнтовна
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Численні експерименти з ре-
формування вищої школи,

здається, вже ні в кого не зали-
шили сумнівів: будь-які зміни в
цій царині нічого не варті, якщо
вони не сприяють головному —
підвищенню якості освіти. Як і
чого слід навчати студента, щоб
у майбутньому він знайшов своє
місце в сучасному світі жорсткої
конкуренції? З таким запитан-
ням ми звернулися до голови
Спілки ректорів вищих навчаль-
них закладів країни, ректора
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка
Леоніда ГУБЕРСЬКОГО.

Леоніде Васильовичу,  конку-
рентоспроможним може бути
тільки якісний продукт. У систе-
мі вищої освіти — це випускник,
який…
— …володіє якісними знаннями і
навичками, має певний набір
компетенцій і вміє їх застосову-
вати в практичній діяльності. А
ще — самонавчатися. Бо є безліч
сфер, у яких зміна сукупності
знань і навичок відбувається на-
дзвичайно швидко. Як бачите, ми
розглядаємо конкурентоспро-
можність насамперед з позиції
якості. Тим часом тут виникає
чимало запитань. Скажімо, наше
розуміння цієї категорії не за-
вжди збігається з нинішніми за-
питами ринку праці. Що я маю на
увазі? Наведу такий приклад.
Нещодавно експерти оприлюд-
нили такі вражаючі дані: майже
75% працедавців на 1 місце серед
критеріїв, за якими вони добира-
ють працівників, поставили на-
явність досвіду практичної ді-
яльності. Даруйте, але виникає
парадокс: або студент повинен
прогулювати заняття і працюва-
ти, або з майбутнім працевлаш-
туванням добре підготовленого
випускника будуть великі про-
блеми. А є ж і такі галузі, куди
нефахівця й на гарматний по-
стріл не підпускають! Де вихід із
цього зачарованого кола? Його
треба шукати усім учасникам ос-
вітнього процесу разом із законо-
давцями, урядовцями і бізнесме-
нами.

Складається враження,  що
ринок праці живе за своїми за-
конами,  до вивчення яких наша
освітня галузь ніяк не збереться
підступитися. До цих пір його
аналіз обмежується фіксацією
очевидного: в нас не вистачає
робітничих професій,  зате бага-
то юристів,  економістів... Чом би
й ні,  якщо дозвіл на відкриття
таких спеціальностей має чи не
кожен виш. Тож і якість їхньої
підготовки відповідна. Як у кла-
сичному університеті прорахо-
вують запити ринку? 
— Подивімося правді у вічі, попу-
лярних донедавна спеціалістів у
необмежених кількостях випус-
кали передусім приватні універ-
ситети. Така форма освіти має по-
вне право на життя. Але в нас такі
заклади «спеціалізуються» пере-
важно на соціогуманітарних спе-

ціальностях — до перелічених ва-
ми можна ще додати переклада-
чів — не філологів, зазначу. Тобто
вони не готуватимуть учителя
для школи, викладача для уні-
верситету, науковця. Вони не го-
тують фахівців з історії, а політо-
логів, соціологів, там, де не потріб-
ні капіталовкладення. Жодний з
таких закладів не відкрив, скажі-
мо, хімічний факультет. А це пер-
спективна галузь, це нові мате-
ріали, технології, фармакологія
зрештою. Наші хіміки, до речі, на-
лагодили тісні стосунки з універ-
ситетами Франції. Фактично всі
студенти як другу мову вивчають
французьку, їм періодично читає
лекції Нобелівський лауреат Жан
Марі Лен, провідні хіміки світу
запрошують їх на стажування.
Ще один результат співпраці —
низка дисертацій, захищених мо-
лодими науковцями у Франції та
Україні паралельно. Таким шля-

хом ідуть і радіофізичний, меха-
ніко-математичний факультети,
факультети кібернетики, соціоло-
гії, Інститути біології та високих
технологій. Жоден приватний
виш не відкриває спеціальності
«прикладна фізика» — хіба цей
напрямок не перспективний? Але
тут фахівця не навчити без об-
ладнання, лабораторної бази.

Ми започатковуємо нові спеці-
альності на механіко-математич-
ному факультеті. Наприклад,
статистику, яка в свою чергу да-
ла змогу започаткувати єдину в
Україні кафедру актуарної та
фінансової математики. Такі фа-
хівці цінуються в усьому світі —
це сьогодні надзвичайно пер-
спективно. Водночас зберігаємо
класичну математику, бо саме
вона виступає основою для всієї
математичної статистики й акту-
арної і фінансової математики. 

Утримувати баланс між со-
ціогуманітарними,  природничи-

ми і математичними напрямка-
ми і водночас не знижувати тем-
пу їх розвитку,  поза сумнівом,
складно навіть такому потужно-
му вишу,  як ваш. Може,  я поми-
ляюся,  але навіть Нобелівські
лауреати не читають лекцій без-
коштовно,  не кажучи вже про
потреби багатьох факультетів у
новітньому вартісному облад-
нанні. На що можна розрахову-
вати бюджетному класичному
університету,  який поставив со-
бі за мету надавати своїм випус-
кникам тільки якісну освіту? 
— Передусім на новий закон про
вищу освіту. Він потрібний усім
учасникам освітнього процесу,
адже чинний, ухвалений 2002 ро-
ку, морально вже застарів. Хоча
б тому, що 2005-го країна стала
учасником Болонського процесу,
зобов’язавшись до 2010 року
адаптувати до цієї системи влас-
не законодавство. 

На відміну від попереднього, но-
вий законопроект має радикаль-
ний характер щодо університет-
ської автономії. Щоправда, й чин-
не законодавство дає достатньо
академічних та інституційних
свобод. Ми самі затверджуємо
власні навчальні програми, маємо
право самостійно створювати ка-
федри і факультети, звісно, по-
ставивши до відома профільне мі-
ністерство — через нього йде фі-
нансування. Скажімо, за останні
два роки у нас започатковано 5 ка-

федр на юридичному факультеті,
4 — на економічному, в тому числі
українсько-німецьку кафедру
економічного бізнесу та підприєм-
ництва. Є попит на фахівців, яких
готуватиме новостворена кафедра
державного управління філософ-
ського факультету. Чомусь ринок
праці в нас сприймається тільки в
поєднанні з бізнесом. Але тут є й
інші учасники. Працедавцем вис-
тупає й держава, набираючи пра-
цівників у прокуратуру, суди, ме-
дичні заклади, школи. 

Та стрижнем нового законо -
проекту, на мою думку, є третя
складова університетської авто-
номії — фінансово-господарська.
На внесенні цієї новели наполяг-
ла Спілка ректорів вищих на-
вчальних закладів, яку я очолюю.
Для державних університетів це
єдина можливість не втратити
темп розвитку. Адже нині кошти,
які ми отримуємо від власної ді-
яльності, спрямовуються до спе-
ціального фонду держбюджету.

Нерідко через недосконалість
тендерних процедур їх не можна
використати. Так, маючи нема-
лий бюджет, який перевищує на-
дходження деяких обласних цен-
трів, ми до цих пір не можемо ре-
конструювати стадіон, бо весь час
доводиться проходити якісь уз-
годження. Поки робили економі-
ко-технічне обґрунтування тощо,
ціни на матеріали так зросли, що
потрібно знову оголошувати тен-
дер. А далі, як кажуть, дивіться
сказане вище.

Ще один приклад. Наш універ-
ситет бере участь у 7 Рамковій
програмі ЄС із наукового співро-
бітництва. В багатьох програмах
наші фахівці виконують левову
частку роботи, але гроші зали-
шаються європейським колегам,
бо за умовами грантоодержання
вони не можуть іти в бюджет.
Тут ми програємо навіть недер-
жавним університетам. Ще раз
підкреслю: без фінансової само-
стійності про конкурентоспро-
можність можна забути — якіс-
ного фахівця на обладнанні ми-
нулого століття не підготувати.

Крім закону про вищу освіту, є
ще три інструменти, які вкрай
важливі для забезпечення якості
навчання. Це — Національна
рамка кваліфікацій, яка визна-
чає на кожному етапі навчання
людини впродовж її життя, з чим
воно пов’язується. Цей документ
довго і ретельно проробляли, він
пройшов узгодження з європей-
ськими структурами.

Також йдеться про додаток до
диплома європейського зразка.
Чим він відрізняється від нашо-
го? Тим, що працедавець бачить
структуру підготовки студента.
У нашому додатку, як ви знаєте,
виставлені лише оцінки за певні
предмети. 

Ще один інструмент — євро-
пейська кредитно-трансферна
система, яка дає змогу зіставля-
ти навчальні результати в різних
країнах. У чому її важливість?
Нам нарешті потрібно зрозуміти,
що конкурентоспроможність ви-
пускника визначається не за
тим, що він вивчав, а як він на-
вчався і які результати навчання.
Чого гріха таїти, можна впро-
довж усіх років навчання отри-
мувати посередні оцінки, але без
диплома, який дає право на при-
стойне працевлаштування, ніхто
не залишається. Тому нині, коли
ми говоримо про якість, треба зо-
середитися на результатах на-
вчання. А це вимагає переорієн-
тації всієї системи вищої освіти.

Ліберальне ставлення до сту-
дентів відміняється?
— Так. Те саме стосується й ви-
кладача, який має читати той
курс, який потрібний студенту як
майбутньому фахівцю. Бо він пра-
цює на студента як кінцевого спо-
живача свого продукту. А разом
вони — користувачі університет-
ського ресурсу. Якщо студент не
засвоїв матеріал, то не завжди че-
рез те, що йому забракувало здіб-
ностей. Загалом треба змінити
психологію в українській системі
освіти — викладач завжди пра-
вий. Ми постійно працюємо в цьо-
му напрямку, і зрушення вже є.

Тут,  мабуть,  доречно згадати,
що очолюваний вами універси-
тет серед перших отримав статус
дослідницького. Адже саме через
наукові розробки професорсько-
викладацького складу студенти
долучаються до сучасних знань…
— Рівня справжнього дослід-
ницького університету не досяг-
ти, коли немає єдності освіти, на-
уки, інновацій. Тобто впроваджу-
вати результати досліджень слід
одночасно і в навчальний процес,
і у виробництво. А це питання не
тільки до університетів, а й до
бізнесу, який радше купує роз-
робки на Заході чи Сході, вкла-
даючи гроші в чужу освіту та на-
уку. Тим часом перші кроки на
шляху до створення дослідниць-
кого університету ми вже зроби-
ли: на нашій базі працює науко-
вий парк, до якого увійшли кіль-
ка вишів і понад десяток струк-
тур Національної академії наук.
Уже маємо певні здобутки в інно-
ваційній сфері. Відбулася й ко-
мерціалізація наукових резуль-
татів і одночасне їх упроваджен-
ня в навчальний процес. 

Не пригадую,  щоб універси-
тет імені Тараса Шевченка мав
колись проблеми з абітурієнта-
ми. Як гадаєте,  чи підтягнеться
середня школа до того рівня,
який ви ставитимете до своїх
вступників?
— Ми розуміємо всю важливість
цієї справи, тому давно працює-
мо з середньою освітою. Я не
втомлююся повторювати своїм
колегам: слід повернути єдність
середньої і вищої школи. Сьогод-
ні вища школа багато в чому від-
сторонена від навчального про-
цесу в середній школі, а, скажі-
мо, ще 30–40 років тому академі-
ки писали для учнів підручники.
Висновок один: випускник серед-
ньої школи не зовсім готовий до
навчання в університеті. Саме
тому нині наш університет бере
активну участь в опрацюванні
процедур зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, проводив пілот-
ний проект тесту на загальну на-
вчальну компетентність, який
визначає, чи здатна людина на-
вчатися взагалі. Також розгор-
нули широку програму співпраці
з провідними школами країни —
вища школа має отримувати
якісно підготовленого і професій-
но зорієнтованого абітурієнта.

Але обдаровані діти навча-
ються не тільки в елітних серед-
ніх навчальних закладах…
— Ми це враховуємо. Повірте,
представники наших факультетів
часті гості в провінційних школах.
На цьому напрямку також актив-
но працюють регіональні відділен-
ня Спілки ректорів вищих на-
вчальних закладів. Скажімо, не-
щодавно про свої здобутки тут
звітував Полтавський національ-
ний технічний університет. Тобто
це планомірна робота, бо вся вища
школа розуміє: треба орієнтува-
тися на абітурієнта, який здатен
опанувати програму того чи того
вишу. Це світовий шлях. 

Наталя БОРОДЮК,  
«Урядовий кур’єр»
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Динаміка мережі вищих навчальних закладів
за рівнями акредитації, кількість закладів

Джерело: За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
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«Не може бути успішної держави 
без конкурентоспроможних фахівців»

Ректор Київського національного
університету імені Тараса

Шевченка академік 
Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

Досьє «УК» 
Леонід ГУБЕРСЬКИЙ. Народився 4 жовтня 1941 року в Миргороді Пол -

тавської області. Після закінчення філософського факультету Київського уні-
верситету працював в ньому асистентом, старшим викладачем, доцентом,
професором. У 1982-1988 роках був проректором з міжнародних зв’язків,
навчальної роботи. З 2006 р. — директор Інституту міжнародних відносин
університету, з 2008-го — ректор. З 2003 року — академік НАН України. 
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Позашкільна освіта

Наталя ЛІЩИНСЬКА
для «Урядового кур’єра» 

Позашкілля — не-
від’ємна складова сис-

теми неперервної освіти в
країні. Її значення важко
переоцінити, бо заняття
улюбленою справою спри-
яє розвитку особистості,
психологічно розвантажує
дитину. Долучившись до
роботи різних гуртків і
зрозумівши, до чого в неї є
хист, дитина має змогу са-
мостійно зробити вибір у
житті. Водночас позашкіл-
ля — це ще й дієвий засіб
запобігання злочинності й
правопорушенням у моло-
діжному середовищі. Про
значення, якого держава
надає цьому освітньому на-
прямку, можна судити хо-
ча б з того, що ще 2000 року
його було визнано законо-
давчо — тоді з’явився За-
кон України «Про поза-
шкільну освіту». Тим часом
у Міністерстві освіти і на-
уки, молоді та спорту ви-
знають: 37% дітей, які нині
охоплені такою роботою, —
не той показник, на якому
можна зупинятися. 

— За ці роки багато зроб-
лено. Зокрема сформовано
законодавчу базу, що дає
змогу функціонувати та-
ким закладам. Однак нині
йдеться про вдосконалення
форм і методів позашкіль-
ної освіти, — розповідає
Алла Середницька, на-
чальник відділу поза-
шкільної освіти, виховної
роботи та захисту прав ди-
тини МОНмолодьспорту.
— Задоволення запитів ді-
тей і підготовка кадрів, по-
ліпшення матеріально-
технічної бази закладів —
основні напрями діяльності
відомства в цій царині за
останні два роки. Вони та-
кож залишаються пріори-
тетом на кілька майбутніх
років. Це, на нашу думку,
підвищить якість поза-
шкільної освіти і забезпе-
чить її доступність. 

У Національній стратегії
розвитку освіти до 2020 ро-
ку визначено: надалі різні
форми позашкільної освіти
мають охоплювати не
менш як 50% дітей. До сло-
ва, деякі області вже змог-
ли досягти цього показни-
ка, наприклад Сумська й
Кіровоградська. Наближа-
ються до цієї цифри Хар-
ківська — (47,2%), Київ-
ська (45,2%), місто Севасто-
поль — (44,3%).

У науку — 
через ігри

Знаковими для поза-
шкільної освіти стали такі
події, як Перша всеукраїн-
ська виставка дитячої
творчості «Країна юних

майстрів», що відбулася 24
лютого 2011 року в Києві.
Тут демонстрували роботи
переможців міжнародних і
всеукраїнських конкурсів.
Президент України, який
оглянув досягнення тала-
новитих дітей, дав високу
оцінку діяльності поза-
шкільних закладів, особли-
во новаторським досягнен-
ням в деяких областях,
зокрема щодо її доступнос-
ті. У Сумській області, на-
приклад, за останні роки
впроваджено пересувні по-
зашкільні заклади, які
проводять роботу в найвід-
даленіших куточках краю.
В багатьох областях від-
криваються філії поза-

шкільних закладів на базі
сільських шкіл. 

Чи не найактивніше пра-
цює над охопленням своїм
впливом дітей з усіх регіо-
нів Український держав-
ний центр «Мала академія
наук України» — один із
найбільших позашкільних
освітніх проектів країни,
спрямованих на пошук,
підтримку, забезпечення
умов для розвитку науково
обдарованих учнів. Акаде-
мія об’єднує 27 територі-
альних відділень обласного
рівня, майже 1000 район-
них підрозділів та науко-
вих товариств школярів.
Діяльність академії струк-
турована за шістьма на-
уковими відділеннями, що
включають 40 секцій за
майже всіма науковими
напрямами.

— Наше завдання — дій-
ти до кожної школи. Ство-
рити такі умови, щоб на-

віть там, де нема вчителя,
який виявляє готовність
працювати за методиками
академії, в дітей була мож-
ливість через Інтернет до-
лучитися до наших на-
вчальних програм, — за-
значає директор Малої
академії наук Оксен Лісо-
вий.— Віртуальна школа
МАН уже існує. В ідеалі
нам треба залучати дітей
починаючи з 4–5 класу —
через ігрову діяльність, на-
даючи навички технічної
або літературної творчості
тощо. Бо, на жаль, шкільна
програма нині така, що від-
биває в дітей бажання на-
вчатися. І тому у 8 чи 9
класі, коли ми починаємо

залучати їх масово, части-
на учнів для науки вже
втрачена. Якщо в більш
ранньому віці показати ди-
тині, що наука — це цікаво,
в ній можна самоствер-
джуватися, багатьох про-
блем так званого перехід-
ного періоду можна позбу-
тися. Бо негатив у дітей ви-
являється тоді, коли вони
не задоволені життям, со-
бою. А тут є поле для само-
реалізації. Такий особис-
тісний розвиток у МАН
культивується. 

Музику
замовляють діти

Не менш пріоритетне
завдання, зазначають у
профільному міністерстві,
— підвищення якості поза-
шкільної освіти, набли-
ження її до реальних по-
треб дітей. Ідеться про
швидке реагування на те,
чого діти прагнуть і чим за-
хоплюються, про започат-
кування нових, сучасних
видів дитячої творчості. Бо
досі дитині пропонували
обирати з того, що вже є. 

Зрозуміло, головна роль у
забезпеченні якісної освіти
належить педагогічним
працівникам, тож передба-
чається приділити належну
увагу підвищенню рівня
підготовки педагогічних
кадрів для системи поза-

шкільної освіти. Тому впро-
довж останнього року від-
повідно до Указу Президен-
та України «Про призна-
чення грантів Президента
України для підтримки до-
сліджень молодих учених
на 2011 рік», Національний
педагогічний університет ім.
Михайла Драгоманова про-
водив наукове дослідження
«Розроблення змісту підго-
товки педагогічних праців-
ників для позашкільної ос-
віти в Україні». Дослідники
науково обґрунтували і роз-
робили структуру та зміст
професійної підготовки пе-
дагогічних працівників, а
також запропонували запо-
чаткувати у вищих на-

вчальних закладах дисцип-
ліну «Основи позашкільної
освіти». 

Скільки
коштують
творчі здібності?

Новації в цьому освіт-
ньому напрямку зазначено
в Державній цільовій соці-
альній програмі розвитку
позашкільної освіти на пе-
ріод до 2014 року, затвер-
дженій торік постановою
Кабміну. Вона також є орі-
єнтиром для укладання ре-
гіональних програм в об-
ластях. Цей момент дуже
важливий для збереження
системи позашкільної осві-
ти, оскільки відповідно до
чинного законодавства са-
ме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансуван-
ня таких закладів. 

Належне фінансування
системи позашкільної осві-
ти — важливий пункт у її
реформуванні. Так, учас-
ники ІІІ Всеукраїнського
з’їзду працівників освіти
наголошували на потребі
внести законодавчі зміни
до Бюджетного кодексу
України з тим, щоб ця ос-
вітня ланка утримувалася
відповідно до її значення.
Поки що місцеві бюджети
не в змозі забезпечити її
поступальний розвиток.

Проблема полягає також у
підвищенні соціального
статусу педагога позашкіл-
ля. Передовсім через опла-
ту праці, яка є найнижчою
серед освітян в Україні. 

Тим часом навіть кадри
для цієї унікальної систе-
ми добирають за особливи-
ми правилами. Керівником
гуртка може бути не
обов’язково педагогічний
працівник, а просто майс-
тер цієї справи. Тож про-
фільне міністерство акцен-
тує увагу на соціальному
захисті людей, які працю-
ють у системі позашкільної
освіти. 

Так не буває:
спочатку
закрили, потім
відновили

Чи потрібно розгалужу-
вати мережу позашкіль-
них закладів? У міністер-
стві вважають: так! Не за-
кривати, як депутати міст
Знам’янки Кіровоград-
ської, Самбора Львівської
областей, Черкас, Полта-
ви, а відкривати нові. І
кількість таких закладів в
Україні таки зростає. Якщо
2006 року їх було 1473,
2007-го та 2008-го — 1478,
2009 — 1496, 2010 — 1493,
то 2011-го — 1 496. Стрибок
«у мінус» у 2010 році — це
та негативна тенденція що-
до укрупнення, злиття за-
кладів, яку міністерство
всіма силами намагається
стримати. 

— Досі не завершено іс-
торію з реорганізацією чо-
тирьох позашкільних за-
кладів у Самборі, — каже
Алла Середницька. — Ми
вважаємо, що один заклад
у місті не може задоволь-
нити потреб усіх дітей. І ні-
коли в історії позашкілля
не було прикладу, щоб спо-
чатку заклади закрили, а
потім у повній кількості
відновили. А спроби реор-
ганізувати, злити поза-
шкільні заклади (всупереч
законодавству, бо є стаття
в Законі «Про позашкільну
освіту», яка забороняє це
робити) тривають. Раз на
два — три місяці ми спос-
терігаємо такі намагання
місцевої влади зробити це
в різних регіонах. 

Міністерство моніторить
ситуацію з тим, щоб захис-
тити інтереси дітей. Зокре-
ма за найперших тривож-
них дзвіночків звертається
до відповідних органів, що
здійснюють нагляд за до-
триманням законодавства.
Реакція на такі дії місцевої
влади жорстка, бо пооди-
нокі випадки не мають ста-
ти типовими. 

Законодавче поле 
Нині в 7 законах та май-

же 40 підзаконних норма-
тивних актах є положення,
які стосуються позашкіль-
ної освіти, підтримки обда-
рованих дітей, розвитку
особистості. Безпосеред-
ньо, крім Закону «Про по-
зашкільну освіту», діяль-
ність цього освітнього на-
прямку зокрема регулю-
ють укази Президента Ук-
раїни «Про заходи щодо
розвитку системи вияв-
лення та підтримки обда-
рованих і талановитих ді-
тей та молоді» (2010 р.) і
«Про призначення стипен-
дій Президента України
переможцям всеукраїн-
ських учнівських олімпіад
з навчальних предметів і
Всеукраїнського конкур-
су-захисту науково-до-
слідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук
України» (2006 р.), накази
профільного міністерства,
якими затверджено «Ти-
пові навчальні плани для
організації навчально-ви-
ховного процесу в поза-
шкільних навчальних за-
кладах системи Міністер-
ства освіти і науки Украї-
ни» (2008 рік), «Положення
про всі види позашкільних
навчальних закладів»
(2002–2010 рр.), «Примірні
типові штатні нормативи
позашкільних навчальних
закладів державної та ко-
мунальної форм власності
системи Міністерства осві-
ти і науки України» (2010).

Щоб гурток працював у кожній школі
ДО ДУШІ. Улюблена справа розвиває дитину й психологічно розвантажує її після уроків 

Як відомо, становлення системи позашкільної освіти в Украї-
ні розпочалося понад 90 років тому. Нині в країні діють 1496 по-
зашкільних навчальних закладів і 638 дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, у роботі яких беруть участь понад півтора мільйо-
на дітей (майже 40% школярів). Такі установи мають різні на-
зви, скажімо, будинки художньо-естетичної творчості, клуби на-
уково-технічної, еколого-натуралістичної творчості, туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій, станції юних техніків і юних
натуралістів, центри військово-патріотичного спрямування; Ма-
лі академії наук, Малі академії мистецтв, дитячі флотилії моря-
ків і річників тощо.

довідка «Ук»

 сформувати багаторівневу систему позашкільної освіти;
 класифікувати гуртки, групи, творчі об’єднання позашкіль-

них навчальних закладів за трьома рівнями (початковий, се-
редній, вищий);

 розширити мережу позашкільних навчальних закладів,
створити заклади нового типу; 

 розгорнути нові напрями, модернізувати навчально-вихов-
ний процес у позашкільних навчальних закладах; 

 диверсифікувати джерела фінансування позашкільної осві-
ти за рахунок додаткових джерел фінансування, що не за-
боронені законодавством. 

Чого вдалося досягти:

Джерело: За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Охоплення дітей позашкільною освітою в 2011 році

Джерело: За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

д р ц

Рівненська
Волинська

Львівська

Терно-
пільська

Івано-
ФранківськаЗакар-

патська

Хмель-
ницька

Житомирська

Київська

Чернігівська

Сумська

58,1%
найбільше —

24%
найменше —

Полтавська

Черкаська
Вінницька

Черні-
вецька

Одеська

Миколаївська

Херсонська

Кіровоградська

Харківська

Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

АР Крим

більше  45%
35-45%
30-35%
менше  30%
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Тетяна КАПУСТА 
для «Урядового кур’єра»

Науковий прогрес мало
не щодня видає на-го-

ра ті чи ті новації для оп-
тимізації виробничих про-
цесів. Оскільки професій-
но-технічна освіта чи не
найтісніше пов’язана саме
з виробництвом, навчання
майбутніх фахівців у сис-
темі профтехосвіти по-
винно відповідати вимо-
гам часу. 

Оновлення змісту освіти
— найголовніша запорука
системності змін. Насам-
перед ідеться про розроб-
ку сучасних державних
стандартів професій, пе-
редовсім тих, що мають
попит на ринку праці.
Водночас не менш акту-
альне підвищення квалі-
фікації викладачів профе-
сійно-технічних навчаль-
них закладів. 

Два вектори
розвитку

Основні напрямки роз-
витку професійно-техніч-
ної освіти, які окреслило
Міністерство освіти і на-
уки, молоді та спорту, да-
дуть змогу створити гнуч-
ку й сучасну освітню сис-
тему. Насамперед ідеться

про оновлення стандартів
профтехосвіти. Ця пробле-
ма вже давно одна з найак-
туальніших, оскільки по-
передні державні стандар-
ти розробляли ще у 70—
80-х рр. минулого століття.

Щороку планується за-
тверджувати приблизно 60
нових стандартів. У їхній
розробці братимуть участь
і науковці, й роботодавці. 

Наступне — якнайтісні-
ша співпраця з роботодав-

цями. Нещодавно МОНмо-
лодьспорту й Об’єднана
рада роботодавців підписа-
ли меморандум про спів-
працю, де зокрема йдеться
про осучаснення матері-
ально-технічної бази в за-
кладах освіти.

— Ми обговорюємо про-
блему підготовки робітни-
чих кадрів для хімічної
промисловості, — розпо-
вів директор департамен-
ту професійно-технічної
освіти міністерства
В’ячеслав Супрун. —
Працюємо над удоскона-
ленням процесів форму-
вання державного замов-
лення, плануємо співпра-
цю конкретних училищ і
підприємств компанії
Group DF. Хімічне вироб-
ництво потребує сучасних
підходів до професійної
підготовки персоналу, тож
потрібно оновити кваліфі-
каційні характеристики. З
ініціативи міністра Дмит-
ра Табачника та об’єднань
роботодавців нині до на-
вчального процесу долу-
чаються конкретні замов-
ники робітничих кадрів.
Підписано меморандум
між міністерством, групою
роботодавців в особі ЗАТ
«Систем Кепітал Менед-
жмент» і Конфедерацією
роботодавців. Мета —
впровадження в навчаль-
но- освітні програми нових
професійних стандартів,
зокрема в галузі енерге-

тики, металургії, видобув-
ної промисловості.

Система
навчання
має відповідати
потребам
економіки

Уряд затвердив Держав-
ну цільову програму роз-
витку професійно-техніч-
ної освіти на 2011–2015 ро-
ки. Обсяги фінансування —
3,5 млрд грн. Головне зав-
дання — забезпечити
якість освіти відповідно до
потреб економіки. Програ-
ма передбачає об'єднання
зусиль центральних і міс-
цевих органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування, профспі-
лок і роботодавців. Вони
повинні забезпечити впро-
вадження у навчальний
процес державних стан-
дартів з конкретних про-
фесій нового покоління,
розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій
у закладах профтехосвіти,
оснащення їх сучасним ус-
таткуванням та технікою,
видання сучасних підруч-
ників та посібників.

Для створення ефектив-
ної системи підготовки ро-
бітничих кадрів намічається
запровадити приблизно 300
державних стандартів із
професій нового покоління. 

— Ми плануємо модерні-
зувати матеріально-тех-
нічну базу 200 державних
ПТНЗ і разом із роботодав-
цями створити на їхній базі
центри впровадження ін-
новаційних технологій на-
вчання і виробництва. Та-
кож продовжимо вводити в
навчально-виробничий
процес закладів профтех -
освіти сучасні інформацій-

но-комунікаційні техноло-
гії. Зокрема створимо елек-
тронні бібліотеки, оснасти-
мо заклади профтехосвіти
600 комп’ютерними ком-
плексами (1 комп’ютер на
16 учнів). Ще один напрям
роботи — організація й
проведення всеукраїн-
ських і регіональних кон-
курсів фахової майстер-
ності, виставок-ярмарків
робітничих професій, —
окреслив плани розвитку
галузі В’ячеслав Супрун.

Освіта,
підкріплена
наукою

За оцінками спеціалістів,
понад 50% промислової
продукції в економічно
розвинених країнах виго-
товляють із застосуванням
процесів зварювання. Ке-
рівники професійно-тех-
нічних навчальних закла-
дів багатьох регіонів уже
давно співпрацюють з Ін-
ститутом електрозварю-
вання ім. Є. Патона НАНУ.

Міжгалузевий навчаль-
но-атестаційний центр ін-
ституту має міжнародну
акредитацію і 15-річний
досвід підготовки зварни-
ків міжнародного рівня.
Спеціалісти Інституту
електрозварювання за під-
тримки МОНмолодьспор-
ту, Національної академії
наук України, соціальні
партнери-роботодавці об-
ґрунтували нову концеп-
цію підготовки робітників.
Державний стандарт про-
фесійно-технічної освіти
нового покоління за про-
фесією «зварник» тепер
враховує міжнародний
стандарт якості ISO, за-
безпечує відповідною га-
лузевою сертифікацією
випускників. 

Мережа професійно-технічних навчальних закладів
за галузевим спрямуванням

Промисловість Будівництво Сільське господарство Сфера послуг

2009 2010 2011
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Нові стандарти для «золотих рук» 
ПЕРСПЕКТИВИ. Сучасні підходи та співпраця з роботодавцями 
дадуть змогу готувати висококваліфікованих фахівців

Кабінет Міністрів ухвалив низку постанов та розпоряджень
щодо поліпшення діяльності професійно-технічних навчальних
закладів. Зокрема:

— постановою від 27 серпня 2010 року №784 затверджено
Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних
навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за держав-
ним замовленням;

— постановою від 27 серпня 2010 року №770 внесено зміни
до Порядку надання робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних закладів вироб-
ничого навчання та виробничої практики;

— постанову від 27 серпня 2010 року №783 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998
року №1240»;

— постанову від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворен-
ня міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впро-
вадження державних стандартів професійно-технічної освіти». 

ДовіДКа «уК»

Юрій СОЛОВЙОВ, 
начальник управління освіти

і науки Донецької
облдержадміністрації: 

— Потреба економіки регіону в ква-
ліфікованих робітничих кадрах вима-
гає комплексно-змістовного підходу
до професійно-технічної освіти. Це
стосується підвищення якості освіти,
поліпшення фінансово-матеріального забезпе-
чення державних професійно-технічних на-
вчальних закладів.

Настав час, коли в закладах профтехосвіти
вугледобувного або металургійного напрямків
відкривалися професії перукарів та кондитерів.
Ми відійшли від програми виживання і перейш-
ли до програми розвитку. Багато уваги приді-
ляється профільності професійно-технічних за-
кладів. Будівельники повинні готувати буді-
вельників, металурги — металургів. Аби ство-
рити сучасну базу для підготовки конкурентос-
проможного випускника, при передових закла-
дах профтехосвіти відкрито 4 галузеві центри

будівельних технологій, працюють два
агропромислові центри. 

Упродовж найближчих п’яти років
заплановано відкриття 19 центрів інно-
ваційних технологій у закладах про-
фтехосвіти машинобудівної, металур-
гійної, вугледобувної галузей, агропро-
мислового комплексу та сфери послуг. 

Один із найважливіших напрямків у
підготовці фахівців — взаємодія з потенційни-
ми роботодавцями. Зокрема активно співпра-
цюють із навчальними закладами Донеччини
такі замовники, як ММК «Ілліча», ВАТ «Азов-
маш», «Азовсталь», «Новокраматорський ма-
шинобудівний завод», «Енергомашспец-
сталь». Між підприємствами і замовниками
кадрів укладено угоди про співпрацю, які пе-
редбачають доплати до стипендії, соціальні
пільги під час працевлаштування. Результат —
у Краматорську та Маріуполі з року в рік уже в
липні виконується державне замовлення на
підготовку робітничих кадрів у ПТНЗ. Працев-
лаштування випускників стовідсоткове.

пряма мова

«Ми відійшли від програми
виживання й перейшли до розвитку» 

Олександр УДОД, 
директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти: 
— У 2010–2011 роках розроблено

та впроваджено 18 державних стан-
дартів професійно-технічної освіти з
усіх галузей економіки України. На ап-
робації перебуває ще 53 стандарти.

Оснащення навчальних закладів
комп’ютерним, телекомунікаційним і проекцій-
ним устаткуванням висунуло на перший план
проблему ефективного використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у навчаль-
ному процесі. У січні 2006 року в Україні було

впроваджено освітню програму «Intel»
«Навчання для майбутнього». Нині по-
над 8 тисяч викладачів пройшли підго-
товку за цією освітньою програмою.

Водночас не відповідають потребам
темпи та обсяги видання навчальної
літератури для професійно-технічних
навчальних закладів. І вже з 2012 року
передбачається виділення фінансових

ресурсів на видання навчальної літератури для
ПТНЗ, передовсім із пріоритетних професій
машинобудування, металообробки, приладо-
будування, видобувної промисловості, транс-
порту і зв'язку, агропромислового комплексу.

точКа зору

Компетентно

«Темпи та обсяги видання 
навчальної літератури 
не відповідають потребам» 

Петро ПРОЦЕНКО, 
директор Міжгалузевого

навчально-атестаційного центру
Інституту електрозварювання 

ім. Є. Патона:
— Ми маємо великий досвід з підго-

товки зварників у системі Міжнародно-
го інституту зварювання. Зокрема в
стандартах, які регламентують органі-
зацію виробництва з позицій забезпечення
якості. Незалежно від того, в якій країні відбу-

вається підготовка, програма забез-
печує єдність підходів, є єдині критерії
підтвердження кваліфікації. Після за-
кінчення навчання за такими програ-
мами видають сертифікат, де вказа-
но, які компетенції має зварник. Та-
кож видають диплом, який підтвер-
джує рівень професійної підготовки.
Роботодавці більше уваги звертають

саме на сертифікат, адже його видають на чіт-
ко визначений термін.

«Роботодавці звертають увагу 
саме на сертифікат»
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Профільним міністерством
розроблено й на засіданні

уряду в квітні ц. р. схвалено по-
станову № 411, якою визначено
механізм організації навчання
студентів і стажування аспіран-
тів, наукових і науково-педаго-

гічних працівників у провідних
закордонних ВНЗ. Для реаліза-
ції цієї програми виділено понад
41 млн грн, а механізм виділен-
ня затверджено урядовою по-
становою № 546 у травні ц. р.
Крім того, значно спрощено ме-

ханізм використання цих кош-
тів вищими навчальними закла-
дами, усунено низку бюрокра-
тичних перепон, що існували до
цього часу й не давали універси-
тетам повною мірою проводити
таку роботу.

Міністерство в цьому році
вперше провело конкурсний
відбір кандидатів на навчання
або стажування за кордон з ме-
тою підвищення рівня їх теоре-
тичної й практичної підготовки,
проведення авторських дослід-
жень з використанням сучасно-
го обладнання і технологій, опа-
нування новітніми унікальними

методами, набуття досвіду
здійснення науково-дослідної і
викладацької діяльності, забез-
печення інформаційного обміну
й розширення наукових кон-
тактів із зарубіжними науков-
цями.

У конкурсі брали участь сту-
денти державних ВНЗ денної
форми навчання, які мають ви-
сокі результати навчання й до-
сягнення у студентській науко-
во-дослідній роботі та добре во-
лодіють англійською або мовою
країни, де передбачається на-
вчання. А також аспіранти ден-
ної форми навчання, викладачі й

науковці, які мають наукові
статті, опубліковані в зарубіж-
них, міжнародних і вітчизняних
фахових виданнях, беруть
участь у зарубіжних, міжнарод-
них та національних наукових
конференціях та на необхідному
рівні володіють іноземними мо-
вами. Всі претенденти на таке
навчання й стажування пройш-
ли розгляд на вчених радах на-
вчальних закладів і конкурсний
відбір Конкурсної комісії Мінос-
віти. Загалом на розгляд Кон-
курсної комісії надійшло понад
600 пропозицій щодо кандидатур
від 68 університетів. 

Запроваджено обов’язкову
дошкільну освіту дітей 5-

річного віку (прийнято Закон
України від 06.07.2010 № 2442-
VI «Про внесення змін до зако-
нодавчих актів з питань загаль-
ної середньої та дошкільної ос-
віти щодо організації навчаль-
но-виховного процесу»). Також
розроблено Концепцію та Дер-

жавну цільову програму розвит-
ку дошкільної освіти на період
до 2017 року, яку затверджено
постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 року
№ 629.

Запроваджено різні форми
охоплення дітей дошкільною
освітою. Зокрема через органі-
зацію груп повного або корот-

котривалого перебування в до-
шкільних навчальних закладах
різних типів, форм власності, з
різним режимом роботи, а та-
кож груп підготовки до школи
при загальноосвітніх і поза-
шкільних навчальних закла-
дах, соціально-педагогічного
патронату тощо. Перебувають
на розгляді Верховної Ради
зміни до Закону «Про дошкіль-
ну освіту» в частині типів за-
кладів, яким уперше пропону-
ють законодавчо закріпити
можливість відкриття корпора-
тивних дошкільних навчальних
закладів. Розроблено проект

положення про дошкільний на-
вчальний заклад сімейного ти-
пу. За рекомендаціями Мініс-
терства освіти і науки, молоді
та спорту в регіонах запровад-
жуються різні форми залучен-
ня малюків до здобуття до-
шкільної освіти.

Для задоволення потреб насе-
лення дошкільні навчальні за-
клади функціонують протягом
року чи сезонно з різним режи-
мом роботи. За бажанням батьків
або осіб, які їх замінюють, у до-
шкільному навчальному закладі
дитина може перебувати цілодо-
бово, протягом дня або короткот-

ривало. Завдяки організації різ-
них форм здобуття дошкільної
освіти охоплення дітей від 3 до 6
років станом на 1 вересня 2011
року становило 81,4%, а 5-річних
дітей — 99,8%. 

Триває «хрестовий похід» за
повернення дитячих дошкіль-
них закладів для їх використан-
ня за призначенням. Так, за
оперативними даними, за 9 мі-
сяців 2011 року відновили ді-
яльність 130 дитсадків, 284 —
відкрито у пристосованих при-
міщеннях, ще 15 — новобудови,
в тому числі 4 з них — у сіль-
ській місцевості.

ОФІЦІЙНО

Щоб координувати діяль-
ність центральних і місце-

вих органів виконавчої влади,
навчальних закладів, робото-
давців, науковців і громадських
об’єднань у питаннях забезпе-
чення ринку праці кваліфікова-
ними робітниками, розробки
концептуальних та методологіч-
них основ створення сучасних
державних стандартів профе-
сійно-технічної освіти, що відпо-
відатимуть потребам сучасної
економіки, МОНмолодьспорту
ініціювало створення міжвідом-
чої робочої групи з питань роз-
роблення та впровадження дер-
жавних стандартів професійно-

технічної освіти (затверджено
постановою від 16 листопада
2011 р. №1238). 

Також підготовлено проект
закону «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
удосконалення управління про-
фесійно-технічною освітою»,
який 16 листопада 2011 року
схвалено Кабміном та передано
на розгляд до парламенту. Його
прийняття забезпечить опера-
тивність управлінських рішень
щодо професійно-технічної осві-
ти в цілому та її фінансового за-
безпечення, посилення ролі міс-
цевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самовряду-

вання, роботодавців у визначен-
ні напрямів та обсягів підготовки
кваліфікованих робітників з
урахуванням загальнодержав-
них та регіональних потреб рин-
ку праці.

Для вдосконалення й форму-
вання показників державного
замовлення з підготовки кадрів
профільним міністерством, Мі-
ністерством економічного роз-
витку та торгівлі спільно з інши-
ми зацікавленими центральни-
ми органами виконавчої влади
розроблено законопроект «Про
особливості здійснення закупі-
вель освітніх послуг з підготовки
фахівців, наукових, науково-пе-
дагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки кадрів (післядип-
ломна освіта) за державним за-
мовленням». Цим документом
передбачено, що середньостро-
ковий прогноз потреби у фахів-
цях і робітничих кадрах на рин-
ку праці складається відповідно
до методики, розробленої цен-

тральним органом виконавчої
влади у сфері економіки.

Нині формування державно-
го замовлення на підготовку ро-
бітничих кадрів здійснюється
державним замовником, яким
визначено МОНмолодьспорту,
шляхом укладення конкретних
договорів між професійно-тех-
нічними навчальними заклада-
ми та підприємствами-робото-
давцями. Зведені показники об-
сягів державного замовлення
за 35 напрямами економічної
діяльності подаються Міністер-
ству економічного розвитку та
торгівлі, Міністерству фінансів
і в подальшому затверджують-
ся відповідною постановою
уряду.

МОНмолодьспорту й Мінсоц-
політики, маючи за мету форму-
вання в молоді мотивації до пра-
ці та соціальної зрілості, її твор-
чого, інтелектуального і духов-
ного розвитку, популяризацію
професій, актуальних на ринку
праці, у 2011 році проводять

Всеукраїнський профорієнта-
ційний змагально-мотиваційний
захід «Професійна орієнтація
учнівської молоді України» се-
ред учнівських команд (ПО-
УМУ). Окрім того, у професійно-
технічних навчальних закладах
проводять дні відкритих дверей,
ярмарки професій, екскурсії на
підприємства, «уроки реального
трудового життя», профорієнта-
ційні практикуми, відповідні
презентації, дискусійні клуби,
круглі столи. 

Нині понад 7 тис. навчальних
закладів використовують новий
ресурс профорієнтаційної роботи
з молоддю — це програмно-апа-
ратний комплекс «Профорієнта-
ційний термінал», спрямований
на формування в молоді усвідом-
лених підходів до вибору профе-
сії відповідно до потреб ринку
праці, мотивації на отримання
робітничих професій та працев-
лаштування. Цей проект реалі-
зується під гаслом «Живи і пра-
цюй в Україні».

Як виконуються доручення Прем’єр-міністра
до 1 вересня 2011 року довести показник
охоплення дітей дошкільною освітою до 75%
(у 2010 р. було 56%) 

розробити відповідні нормативно-правові
документи й запровадити навчання студентів
і стажування аспірантів, наукових 
і науково-педагогічних працівників 
у провідних закордонних університетах 
і наукових установах за державні кошти

готувати робітників для нової перебудови,
а також привести систему професійної і вищої
освіти у відповідність до вимог національної
економіки (завдання, озвучені на засіданні
уряду 28 вересня 2011 р. та ііі всеукраїнському
з’їзді працівників освіти у жовтні ц. р.) 

Є думка

Ангеліна СитниК, 
мама одинадцятикласника, Запорізька обл.: 

— Коли дитина не розуміє той чи той предмет, який викладають у
школі, послуги хорошого репетитора можуть дуже знадобитися. І бать-
ки готові платити за такі індивідуальні уроки, аби тільки їхні син чи донь-
ка поліпшили свої знання. Особливо якщо з цієї дисципліни доведеться
потім складати тестування. 

Проте трапляється, що педагог навмисне під час уроку дає своїм уч-
ням обмаль інформації, навіть занижує оцінки, щоб вони потім у поза-
урочний час звернулися до нього вже як до репетитора. Тому, гадаю,
потрібно прописати в якихось нормативно-правових актах, щоб учитель
не мав права надавати індивідуальні заняття за грошову винагороду
власним учням. 

Марина ПрОхОрЕнКО, 
мама десятикласниці, м. Київ: 

— На мою думку, репетиторство потрібно узаконити. Адже такими до-
датковими заняттями заробляють багато вчителів — і зазвичай підпільно.
Причому в приміщенні школи педагогам, як правило, не дозволяють про-
водити індивідуальні уроки, тож їм доводиться шукати вихід, навіть запро-
шувати учнів додому. 

Наприклад, моя донька відвідує додаткові уроки з англійської мови, і ми,
батьки, дуже задоволені результатом. Адже у звичайній школі вчитель не
дає всім учням належного рівня знань. Син подруги, дев’ятикласник, ходить
до репетитора з математики, оскільки йому важко даються точні науки.
Безперечно, у школі повинні дітям давати якісну освіту, але репетиторство
сьогодні — дуже поширене явище, тож, можливо, краще його узаконити,
ніж боротися з ним. 

Репетиторство: бути чи не бути? Про фінансову
незалежність

Ігор КОЧУБЕЙ,  
директор  школи № 102 

м. Києва:
— Думка щодо фінансової неза-

лежності шкіл цікава. Але тоді, коли
система фінансування шкіл буде чіт-
ко визначена. Нині місто виділяє пев-
ну суму коштів району, котрий розпо-
діляє їх в управління освіти.  Але для
того, щоб перейти на самостійність,
треба мати бухгалтера. А хто піде на
мізерну зарплату за такої відпові-
дальності? 

Також у разі фінансової самостій-
ності потрібно планувати бюджет.
Нині не зовсім зрозуміло, чим плати-
ти комунальні послуги, як фінансува-
ти харчування, про премії ми давно
забули, тобто грошей катма. Тож як-
що за фінансової самостійності, ска-
жімо, школа заборгує за світло — не
тому, що не хоче платити, а тому, що
грошей немає,  його вимкнуть і дітям
ніде буде навчатися. Кому буде гір-
ше? Тому вважаю, що нині подібна
схема складна для виконання. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ірина ГЕЙКО, 
начальник Васильківського

відділу освіти (Київська область): 
— У нашому Васильківському

районі сім невеликих шкіл із 38-ми,
що цього року підпадають під кон-
трольну цифру міністерства, яка ста-
новить 6,043 тисячі гривень на дити-
ну. Торік було 6371 гривня. Є школи,
де навчаються 719 дітей, а є такі, де
150 учнів. Тобто, якщо у великих
школах дитина може «коштувати»

4,5 тисячі гривень, для них індивіду-
альна бухгалтерія вигідна. А якщо в
школі навчаються 60 дітей, то один
учень у такому разі обходиться не в
6 тисяч гривень, а в 12–14, і тоді бюд-
жет маленької школи накладається
на бюджет великої. 

Васильківський район великий, і
оскільки іноді відстань між школами
становить до 100 км, говорити про ін-
дивідуальне фінансування не можна.
Потрібен окремий підхід до кожного

випадку. Повторюся: для великої
школи фінансова незалежність вигід-
на, тому що в таких закладах, де на-
вчається 700 дітей, учень «коштує»
4500 гривень. Отже, економиться
півтори тисячі на кожній дитині. І на
відрядження, й на меблі, і на ремонти
буде заощаджено півтора мільйона.
А в маленькій школі за умови фінан-
сової незалежності коштів вистачить
на два місяці. Тому не бачу сенсу,
принаймні у своєму районі, перехо-

дити на індивідуальну бухгалтерію.
За рахунок великих шкіл у нас існу-
ють і ті, в яких мала кількість учнів. 

Поки що в нас через малу кількість
учнів не зачинена жодна школа. Адже
щоб припинити її існування, потрібно
забезпечити дітей транспортом, яким
вони дісталися б до іншої школи. Чим
завинили дитина або вчитель, котрий
має вищу освіту, що школу зачиня-
ють? Тому в нас питання оптимізації,
про яке зараз говорять в усій країні,

— це, по-перше, відновлення садоч-
ків. По-друге, — реорганізація. Скажі-
мо, є сильна школа на 320 місць, але
в ній вчиться 60 дітей. Тобто є вільне
приміщення — а в селі немає дитячо-
го садочка. Тому нині створюємо на-
вчально-виховні комплекси (НВК)
«школа—дитячий садочок», тобто
об’єднуємо кошти дошкільної освіти,
себто сільської ради, й ті кошти
район ного бюджету, котрі йдуть на
фінансування школи. 

ЗМАГАННЯ. У цьому виді спорту юні спор-
тсмени з України виявилися найвправнішими
на ХІ літньому Європейському юнацькому олім-
пійському фестивалі, який відбувся у липні цьо-
го року в турецькому Трабзоні. Загалом у зма-
ганнях взяли участь 49 країн. Українська 
команда налічувала 53 юних олімпійці. Вона
посіла третє місце після Російської Федерації
та Великої Британії, завоювавши 8 золотих, 4
срібні та 3 бронзові медалі. 

У нелегкій боротьбі золоті медалі, зокрема,
вибороли Єлизавета Каланіна з Полтавської
області, Сергій Звєрєв з Дніпропетровщини,
Марина Бех із Хмельниччини, Юрій Кушнірук із
Запорізької області. Серед срібних призерів —
Сергій Регеда з Київщини, Владислав Черніков
і Денис Барабаш з Дніпропетровщини. Бронзо-
ві медалі дісталися Павлу Скопненку з Києва,
Анні Красуцькій з Чернігівщини і Георгію Бико-
ву з Донецької області. 

Наступними роками ця
цифра збільшувати-

меться, адже цьогоріч уч-
нівські олімпіади стали
проводитися вже з 19
предметів, що вивчаються
у загальноосвітніх на-
вчальних закладах, — ра-
ніше їх було 15. Так, учні
демонстрували свої успіхи
у вивченні астрономії, еко-
логії, російської мови та лі-
тератури, педагогіки і пси-
хології. Переможці олімпі-
ад з екології та астрономії
мали змогу представляти
нашу державу на міжна-
родній арені — вони взяли
участь у міжнародних
олімпіадах.

Ще один позитив цього
року: уряд майже втричі
порівняно з 2009 роком

збільшив видатки на про-
ведення олімпіад.

Гордість і надія
України 

Щороку українські шко-
лярі беруть участь у між-
народних учнівських олім-
піадах — престижних ін-
телектуальних змаганнях,
учасниками яких є обдаро-
вані молоді люди з бага-
тьох країн світу. 

Для залучення обдаро-
ваної учнівської молоді до
участі в міжнародних інте-

лектуальних, спортивних
та творчих змаганнях Мі-
ністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
2010 року встановило від-
знаку переможців змагань
— нагрудний знак «Гор-
дість і надія України».

Серед нагороджених —
четверо переможців цього-
річних міжнародних учнів-
ських олімпіад, які зробили
особистий внесок в підне-
сення престижу України
на світовій арені, здобувши
найвищі відзнаки — золоті
медалі.

Що не учень, 
то талант
— саме цими словами можна
прокоментувати такий факт: до участі 
у Всеукраїнських учнівських олімпіадах
залучається близько 3 млн школярів, 
а це приблизно 60% загальної їх кількості

Дмитро ТАБАЧНИК, 
міністр освіти й науки, молоді та спорту: 

— Нині актуальним завданням є повернення популярності
міжнародного учнівського олімпійського руху, адже це сприя-
тиме зміцненню авторитету держави. У свою чергу, держава
підтримує обдаровану молодь не лише фінансово, а й надає
відповідні пільги при вступі до вищих навчальних закладів. Так,
згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів 2011
року, затвердженими наказом міністерства, переможці олімпі-
ад мали відповідні пільги при вступі до українських вищих на-
вчальних закладів. 

Пряма мова

У міжнародних змаганнях
2011 року взяли участь 35 ук-
раїнських школярів, які вибо-
роли 31 медаль різного ґатун-
ку, із них — 4 золоті, 14 сріб-
них та 14 бронзових. 

Тільки цифри

Рівняння на героїв

Найвагомішою 
видалася легка атлетика

Є думка Якій школі вигідна фінансова незалежність

ПАТРІОТИЗМ. У який спосіб виховувати гро-
мадянина та патріота країни? В Інституті інно-
ваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту вирішили, що
одним із засобів можуть бути військово-патріо-
тичні спортивні ігри.

Як їх організовувати, радилися учасники
Всеукраїнського науково-практичного семіна-
ру «Військово-патріотичні ігри як засіб вихован-
ня громадянина та патріота України».  

До участі в практичних заняттях, що прово-
дилися на мототреку «Пирогово», запросили
учнів 10-х класів спеціалізованої школи № 85 з
поглибленим вивченням англійської мови Го-
лосіївського району та середньої загальноос-
вітньої школи № 288 Святошинського району
м. Києва. Завдання, які пропонували школя-

рам, містили вправи зі стройової, тактичної,
спортивної та вогневої підготовки. Також учням
надали можливість перевірити теоретичні
знання та відповісти на запитання військово-іс-
торичної вікторини.  

До заходу також долучилися молодіжна гро-
мадська організація «Клуб військово-історич-
ної реконструкції «Червона зірка», Центр вій-
ськово-патріотичного та спортивного вихован-
ня молоді «Десантник» Святошинського райо-
ну м. Києва. 

Цінні та пам’ятні подарунки учасникам зма-
гань вручив міністр освіти і науки, молоді та
спорту  Дмитро Табачник. Він висловив подяку
педагогам та членам громадських організацій,
які звертають увагу на важливість патріотично-
го виховання молоді. 

Поліна АВРАМЕНКО
Учениця 11 класу Мукачівської школи

ім. О. С. Пушкіна Закарпатської області —
лідер учнівського самоврядування, член
ради старшокласників м. Мукачевого, ка-
пітан шкільної команди КВВ, закінчила
художню школу ім. Міхая Мункачі. Дівчи-
на захоплюється вивченням іноземних
мов, фотографією. Серед її інтересів — кі-
нематограф, театр, читання. Переможець
конкурсу декламаторів. 

На Міжнародній учнівській олімпіаді з
екології цього року в Туреччині здобула
золоту медаль.

Анастасія КАМІНСЬКА
Учениця 11 класу Академічного ліцею

при Херсонському державному універси-
теті. Цікавитись екологічними проблема-
ми регіону дівчина почала кілька років то-
му — вирішила дослідити проблему за-
хисту свого міста від піщаних бур та на-
дмірної посухи. Разом з відомим науков-
цем Олександром Ходосовцевим Анаста-
сія розробила екологічний проект «Інно-
ваційний метод ліхеноіндикації (визна-
чення стану ґрунту за певними видами
лишайників)». Як наслідок — перше місце
на Міжнародній учнівській олімпіаді з
екології у м. Стамбулі (Туреччина). 

Настя не зупиняється на досягнутому.
Вона вміє працювати в команді й згурто-
вувати навколо себе однодумців. Її мета

чиста та висока — нове щасливе та еколо-
гічне суспільство. Нині Анастасія — сту-
дентка Варшавського університету.

Дмитро ФЕДОРЯКА
Учень 9 класу Дніпропетровського лі-

цею інформаційних технологій при Дніп-
ропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара. Дмитро — все-
бічно обдарований юнак. Серед його інте -
ресів — фізико-математичні, комп’ютерні
науки і програмування, іноземна мова, лі-
тература, хімія, історія суспільства. Цьо-
горіч він став переможцем Всеукраїнської
учнівської олімпіади з фізики та астроно-
мії, золотим призером Міжнародної уч-
нівської олімпіади з астрономії, що прохо-
дила в м. Алмати (Казахстан), в якій 
команда України вперше офіційно брала
участь. 

Кирило МУЛЯРЧИК
Вихованець фізико-математичного лі-

цею № 208 м. Києва. Унікальний розум,
блискучий математичний талант Кирила
помітили вже в 5-му класі. Вершиною до-
сягнень Кирила стало здобуття золотої
медалі у Міжнародній учнівській олімпіа-
ді з математики, що проходила у м. Ам-
стердам (Королівство Нідерланди) Нині
вищу освіту призер здобуває у Київсько-
му національному університеті імені Та-
раса Шевченка. 
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Цінні подарунки учасникам  змагань вручив міністр освіти і науки, молоді та спорту
Дмитро Табачник

Українська команда посіла третє місце на ХІ літньому Європейському юнацькому
олімпійському фестивалі в турецькому місті Трабзоні
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч        День
Київська 0   +5       +3   +8
Житомирська -1   +4       +3   +8
Чернiгiвська 0   +5       +2   +7
Сумська 0   +5       +2   +7
Закарпатська 0   +5       +3   +8
Рiвненська -1   +4       +3   +8
Львiвська 0   +5       +2   +7
Iвано-Франкiвська 0   +5       +2   +7
Волинська 0   +5       +2   +7
Хмельницька +1   +6       +3   +8
Чернiвецька -1   +4       +1   +6
Тернопiльська 0   +5       +3   +8
Вiнницька +1   +6       +4   +9

Oбласть Нiч       День
Черкаська 0   +5       +3   +8
Кiровоградська +1   +6       +4   +9
Полтавська 0   +5       +3   +8
Днiпропетровська 0   +5       +4   +9
Oдеська +1  +6       +7 +12
Миколаївська +1  +6       +7 +12
Херсонська +1   +6       +6 +11
Запорiзька 0  +5       +4   +9
Харкiвська 0   +5       +3   +8
Донецька -1   +4       +3   +8
Луганська 0   +5       +2   +7
Крим +4   +9      +9 +14
Київ +2  +4       +6   +8

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
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«Динамо»-машина 
потребує перемотки 
ЄВРОКУБКИ. Сьогодні відбудеться жеребкування плей-оф 
Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’ єра»

Про свого суперника  діз-
нається зокрема хар-

ківський «Металіст». Інших
українських клубів «ве-
сілля»  у швейцарському
Ньоні вже не стосується.
Слідом за «Шахтарем»,
який не зміг вийти з групи у
Лізі чемпіонів, та молодою-
зеленою полтавською
«Ворсклою», яка має право
вчитися на власних помил-
ках, вилетів з Ліги Європи
найдосвідченіший вітчизня-
ний учасник єврокубків —
київське «Динамо». 

Шансів на вихід і так було
небагато, скажете. Але ж
були! По закінченні пер-
шого тайму київської гри
динамівці вели в рахунку
2:0, а «Сток Сіті» вигравав у
«Бешикташа» на його полі.
Чим не привід повірити в
передноворічне диво, зва-
жаючи на те, що наші могли
забити вдвічі більше — не-
реалізованих моментів  вис-
тачило б на кілька ігор. 

Щодо перебігу подій у
другому таймі претензії
можна висловлювати всім
футболістам, окрім, мож-
ливо, Гусєва, який справді
заслуговує  грати у класній
команді. Інших так і хо-
четься відправити на пере-
підготовку, приміром до
армії (чимало  ізраїльтян,
до речі, якраз там і слу-
жать), аби хоч бути дисцип-
лінованими навчилися. 

І питання не в тому, що
«Динамо» зіграло внічию,
оскільки «Бешикташ» роз-
віяв наші мрії, обігравши у
підсумку англійців. Ідеться
про якість гри команди
Юрія Сьоміна загалом.
Адже залежати від резуль-
тату гри в  Стамбулі його пі-
допічні стали саме завдяки
результатам попередніх
матчів. 

Риба гниє з голови, дис-
ципліна в команді розвалю-
ється з тренера. Цю сентен-
цію треба сприймати як ак-
сіому. І мати мужність ви-
знати свої помилки. 

— «Динамо» у матчі ос-
таннього туру проти ізра-
їльського «Маккабі» підвела
нестриманість, — скромно
сказав на післяматчевій
прес-конференції головний

тренер киян Юрій Сьомін. —
Усі почали нервуватися, і
добре, що нам вдалося відіг-
ратися у меншості. Це вже
було непогано, — вважає він.

На запитання, чи можна
цей єврокубковий сезон на-
звати провальним, досвідче-
ний фахівець, у якого досить
непогано виходить трену-
вати сусідські команди від-
мінної від динамівської мен-
тальності,  відповів: «Це на-
лежить оцінити президен-
тові та вболівальникам, які
приходять на стадіон».

Ігор Суркіс з оцінкою не
забарився: сезон проваль-
ний, так грати на міжнарод-
ному рівні не можна.  Прези-
дент «Динамо» напевне
знає, що у міжсезоння ко-
манда обов’язково підсилю-
ватиметься. Він зазначив,
що обов’язково оштрафує
одного з антигероїв матчу
Євгена Хачеріді, та й вза-
галі, мовляв, не розуміє, чи є
в того голова на плечах, аби
робити так, як вчинив за-
хисник. Копайте глибше,
пане президенте.

Постановою Господарського суду Одеської області від
01.12.2011 р. у справі № 7/17-4659-2011 визнано банкрутом
боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Елерон-
Буд» (65000, Одеська область, м. Одеса, вул. Літературна, 8,
код ЄДРПОУ 35406354) і відкрито відносно нього ліквідаційну
процедуру, на підставі ст. 51 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Ліквідатором призначено Башли Сергія Петровича.

Українська аграрна біржа оголошує про проведення спеціалізо-
ваного аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення:

Аукціон відбудеться 20 грудня 2011 р. за адресою: м. Київ, вул.
Богдана Хмельницького, б. 16-22. Початок о 12.00 годині.

Пропонуються обсяги скрапленого газу (марка СПБТ) виробництва
заводів ПАТ «Укрнафта» загальним обсягом 1 607 тонн, 67 лотів роз-
міром 21; 25 тонн. Стартова ціна — 2 130 гривень з ПДВ. Умови по-
стачання: франко-завод виробника для транспортування автотранс-
портом та залізницею.

Заявки на участь в аукціоні та документи що визначені договорами
подаються з 9-00 до 18-00 години за місцем проведення аукціону.
Кінцевий строк подання — до 18.00 робочого дня, що передує дню
проведення аукціону.

Сплата учасниками аукціону гарантійних внесків (5 відсотків за-
явленого обсягу закупівлі) здійснюється шляхом безготівкового роз-
рахунку на рахунок УАБ № 2600500019536 в ПАТ КБ «Хрещатик», м.
Київ, МФО 300670 або №26006303114402 в АТ «Сведбанк» (пуб-
лічне), м. Київ, МФО 300164.

Українська аграрна біржа (код за ЄДРПОУ 23389377): м. Київ, вул.
Богдана Хмельницького, б. 16-22, тел. (044) 235-50-69, 235-51-50;
http://www.uame.com.ua, E-mail: exch@uame.com.ua

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. 6 тур. 
Динамо — Маккабі —3:3
Голи: Алмейда (12), Гусєв (17,
80)—  Веред (48),  Атар (62), Даб-
бур (75)
Бешикташ — Сток Сіті — 3:1
Голи: Мануел Фернандеш (59 пен),
Пектемек (74), Еду (82) — Фаллер
(29)

Динамівець Олег Гусєв всіма силами намагався зберегти
обличчя своєї команди 
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«Своєчасна діагностика онкологічних
захворювань на ранніх стадіях.
Унікальність онкоскринінгу.
Можливість радіохірургії та
променевого лікування» —
теми нашої наступної «прямої
лінії». Гість редакції —
головний лікар медичного
центру «Кібер-Клініки
Спіженко»  нейрохірург
Владислав Манолієвич БУРИК.
Поставити свої запитання  можна 21 грудня  з 11.00 до
12.00 за телефоном: 253-15-83. Крім того, їх можна
надсилати завчасно на електронну скриньку:
imrich@ukcc.com.ua
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження 
Президента, постанови уряду, адже більшість 
із цих документів набирають чинності саме 
з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів
відповідають авторитетні  
спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Пільговий передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 61035

на 1 місяць . . . . . . . 12 грн . . . . . . . . . . . . . 30 грн
на 3 місяці . . . . . . . . 36 грн . . . . . . . . . . . . . 90 грн
на півроку . . . . . . 72 грн . . . . . . . . . . . 180 грн
на рік . . . . . . . . . . . 144 грн . . . . . . . . . . . 360 грн

Державне під-
приємство по розпо-

всюдженню періодич-
них видань «Преса» по-

відомляє, що річну перед-
плату на періодичні видання 

України подовжено до 22 груд-
ня! А це значить, що у Вас ще є 
час, щоб передплатити Ваше 
улюблене видання на наступ-
ний рік! Передплатіть зараз, 
заощадьте Ваші час та кошти!

Хамса... на березі
Людмила ЩЕКУН, «Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. У Керчі на берег моря викинулося майже 15 тонн
хамси. Це сталося на ділянці близько 30 кілометрів від селища Ге-
роєвське до мису Киз-аул, що неподалік Керчі. Найбільша кількість
мертвої хамси виявлена в селищах Набережне та Заповітне — до
30 кг на метр. Фахівці стверджують, що масова загибель азовської
хамси в південній частині Керченської протоки сталася внаслідок
високої чисельності популяції, затримки її в місцях нагулу, різкого
погіршення метеорологічних умов та переохолодження риби і ви-
несення її на берег.

Вони також попереджують, що вживати таку хамсу небезпечно.
А от чи потрапить цей продукт на стіл споживача, залежить від
пильності інспекторів ветеринарної служби міста.


