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Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти і науки

андрій ШеВцОВ:
В атестаційному процесі особливо
важливим є не тільки
дотримання спецрадами
нормативно визначеної
процедури їх роботи,
а й чітких і прозорих
правил оцінювання
безпосередньо
наукової кваліфікації
здобувачів
як дослідників
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ДЕМОКРАТИчНА ШКОЛА:

ТРЕТЯ ХВИЛЯ

сТОР.
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ІЗ КОМІТЕТУ ВР
На розширеному засіданні профільного
парламентського комітету розглянули проект
Концепції педагогічної освіти. Учасники дискусії
відзначили переваги проекту, а також висловили
низку конструктивних зауважень
5

«ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

МІСІЯ – КОСМОС
Пішов із життя перший космонавт незалежної
України Леонід Каденюк, «простий хлопець
із буковинського села» і «зірковий гречкосій»,
який проводив у космосі наукові експерименти.
На основі отриманих ним даних
було зроблено висновок, що в умовах невагомості
можна виростити повноцінний урожай
14

10
На платформі EdEra стартував онлайн-курс
для вчителів початкової школи. Міністерство,
враховуючи незвичність такої форми роботи для
педагогів, підготувало інструкції щодо роботи на
платформі. У МОН нагадують: навчатись онлайн
можна з будь-якого пристрою і в будь-який час
WWW.PEDPRESA.UA

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123
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навчання демократії і прав людини у рамках
навчально-виховного процесу, розбудова
демократичного середовища та врядування
у школі, а також налагодження партнерства
закладів з місцевими громадами –
такі цілі має Всеукраїнська
програма «Демократична
школа». нещодавно
стартував третій
цикл проекту
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Головне
за тиждень

Роз’яснення МОН

«Освіта України»

ЗНО

ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ

СПРОБУВАТИ СИЛИ

М

рядок створення органу батьківського
самоврядування та його відносин і вза
ємодії зі школою та її засновником
(місцевими органами самоврядуван
ня). Міністерство вже працює над на
писанням відповідного закону та пла
нує подати його на розгляд Верховної
Ради цього року.
У МОН наголошують, що сьогодні
рішення про створення батьківських
та/або учнівських комітетів (як органів
управління закладом) усе ще приймає
сам заклад на загальних зборах (кон
ференції) трудового колективу. Через
це наявність (відсутність) відповідних
органів не залежить від бажання бать
ків або здобувачів освіти. Саме це має
змінити новий Закон «Про загальну се
редню освіту».

СТАРТ РЕЄСТРАЦІЇ

Громадське обговорення

ІНКЛЮЗИВНІ ГРУПИ В ДИТСАДКАХ

М

www.vip.volyn.ua

іністерство освіти і науки пропонує для громад
ського обговорення проект постанови «Про за
твердження Порядку організації діяльності інклю
зивних груп у закладах дошкільної освіти».
Проект розроблено на виконання доручення Кабі
нету Міністрів України від 23.01.17 р. №46489/3/1-16
і з метою встановлення єдиних вимог щодо орга
нізації діяльності інклюзивних груп у закладах до
шкільної освіти.
Пропозиції та зауваження до проекту акта просять надсилати до 23 лютого 2018 року на електронну адресу: v_novosad@mon.gov.ua

АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ
www.kvedomosti.com

Д

ля громадського обговорення про
понується проект наказу МОН
«Про визнання таким, що втратив чин
ність, наказу Міністерства освіти і нау
ки України від 30 січня 2015 року №67»,
яким затверджено Порядок державної
атестації дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів.
Нормативно-правовий акт прагнуть
привести у відповідність до норм За
кону України «Про освіту». Зауваження та пропозиції до проекту наказу
приймаються в письмовому вигляді й
електронною поштою протягом місяця
за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ,
01135; e-mail: krasnostup@mon.gov.ua,
тел./факс: (044)481-47-96;
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ,
01011; е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПРОГРАМИ тестування

Н

а виконання наказу Міністерства
освіти і науки України №1643 від
20.12.2017 р. «Про розроблення про
грам зовнішнього незалежного оціню
вання для осіб, які бажають здобути
вищу освіту на основі повної загаль
ної середньої освіти» для громадсько
го обговорення пропонуються відповід
ні проекти програм, на базі яких будуть розроблятися тести ЗНО наступних
періодів (орієнтовно – у 2020 році). Пропозиції та зауваження просять надсилати до 21 лютого на електронні адреси: українська мова і література –
o_kotusenko@mon.gov.ua; іноземні мови – o_kovalenko@mon.gov.ua; фізика,
хімія, біологія – svt.mon.@ukr.net; математика – b_kudrenko@mon.gov.ua;
географія – gladkovskyy@mon.gov.ua; історія – r_yevtushenko@mon.gov.ua
Із проектами усіх документів можна ознайомитися на сайті МОН у рубри
ці «Громадське обговорення».

www.sciencemag.org

асові онлайн-курси є важ
ливою додатковою опцією
для навчання сучасних дітей,
і МОН усіляко підтримує такі
ініціативи. Про це заявила мі
ністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації без
коштовної онлайн-платформи з
підготовки до ЗНО BeSmart –
besmart.eduget.com.
За словами міністра, МОН узяло курс на «діджиталізацію» української осві
ти. Зокрема, у бюджеті на 2018 рік закладено близько 54 млн гривень на ство
рення національної освітньої платформи. На розробку електронних підручни
ків у бюджеті передбачено ще 41 млн гривень.
Лілія Гриневич також розповіла, що МОН залучає та підтримує й інші освітні
платформи для того, щоб вони створювали підготовчі онлайн-курси для школярів.
Зокрема, йдеться про курси на онлайн-платформі Prometeus: з української мови
та літератури, історії України та математики. Також на сайті студії онлайн-освіти
EdEra можна підготуватися до складання ЗНО з української мови та літератури.
За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, одна з переваг плат
форми BeSmart полягає в тому, що на ній представлений майже весь спектр
предметів, з яких складають зовнішнє оцінювання. А саме – підготовчі кур
си з української мови та літератури, математики, історії України, англійської
мови, фізики, хімії, географії та біології.
Апробація курсів інтернет-платформи BeSmart відбувалася протягом квіт
ня – червня 2017 року в Одеській області. Загалом матеріалами курсів ко
ристувалися близько 8 тисяч учнів із майже 500 шкіл області. Підсумком
апробації став той факт, що в загальному рейтингу областей України за ре
зультатами ЗНО Одеська область із окремих предметів підняла свої позиції на
5–7 сходинок і вийшла в топ-3 областей із найкращою динамікою зростання.
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остого лютого розпочалася реєстра
ція на цьогорічне зовнішнє незалеж
не оцінювання. В Українському центрі
оцінювання якості освіти нагадують, що
охочим узяти участь у ЗНО необхідно
сформувати та роздрукувати реєстрацій
ну картку за допомогою сервісу «Заре
єструватися» на сайті testportal.gov.ua.
Після створення реєстраційної картки
майбутній учасник ЗНО має сформува
ти комплект реєстраційних документів.
Учні, які цьогоріч проходять ДПА у фор
мі ЗНО, подають документи до закла
ду освіти, в якому навчаються, а решта
осіб надсилає самостійно (бажано – ре
комендованим листом) на адресу регіо
нального центру, вказану в контроль
но-інформаційному листі. Рекомендації
щодо реєстрації, зокрема перелік доку
ментів, необхідних для реєстрації, роз
міщено в розділі «Учасникам/Процеду
ра реєстрації» на сайті УЦОЯО.
Особа, яка успішно пройшла реє
страцію, отримає від регіонального
центру сертифікат зовнішнього неза
лежного оцінювання, інформаційний
бюлетень і реєстраційне повідомлення
учасника ЗНО. Ці документи будуть на

www.horsepoweronline.com

іністерство освіти і науки у межах
своїх законних повноважень не
мало і не має стосунку до створення
чи нестворення в закладах загальної
середньої освіти органів батьківського
самоврядування (батьківських коміте
тів). Про це йдеться у роз’ясненні МОН
у зв’язку з поширенням низки публі
кацій про нібито скасування міністер
ством батьківських комітетів.
Накази, що втратили чинність
(№№440 та 205), були складовою
«старого» законодавства та за своєю
правовою природою мали рекоменда
ційний характер і не містили жодних
загальнообов’язкових норм. До того ж
повноважень у міністерства на врегу
лювання питань діяльності (прав чи
обов’язків) батьківського чи учнівсько
го самоврядування немає.
У міністерстві зауважують, що За
кон України «Про освіту» однознач
но визначає наявність органу бать
ківського самоврядування як одного
з органів управління закладом. Урахо
вуючи, що він є рамковим і стосуєть
ся усіх складників освіти, необхідною
є імплементація його положень. Зокре
ма, у новому Законі «Про загальну се
редню освіту» буде деталізовано по

www.trembita.info
www.nv.ua
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діслані учням, які складають ДПА у фор
мі ЗНО, до закладу освіти, в якому вони
навчаються. Іншим категоріям осіб –
на адресу, вказану під час реєстрації.
Для кожного зареєстрованого учас
ника на сайті Українського центру оці
нювання якості освіти буде створено
інформаційну сторінку, доступ до якої
можливий за номером і пін-кодом сер
тифіката. На такій сторінці буде розмі
щено інформацію про обрані предмети
для проходження тестування, а згодом
також адреси пунктів проведення ЗНО
та результати проходження тестування.
Аналогом інформаційної сторінки є
мобільний додаток «Моє ЗНО», який
надає змогу учасникам тестування
отримати інформацію про проведення
ЗНО на власний мобільний пристрій.
Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО-2018
триватиме до 19 березня.

Міжнародна співпраця

Зустрічі у Вашингтоні

М

іністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрілася з міністром освіти
США Бетсі Девос. Лілія Михайлівна зазначила, що Україну, зокрема, ці
кавить досвід Америки в розвитку чартерних шкіл, які, хоч і фінансуються з
державного бюджету, проте є більш незалежними й у виборі способів навчан
ня, і у використанні ресурсів. Також ішлося про вивчення досвіду США у за
стосуванні системи шкільних ваучерів. Сторони домовилися розглянути різні
можливі форми співпраці між МОН і Державним департаментом освіти США
щодо розвитку систем забезпечення якості шкільної та вищої освіти.
Про системність підтримки України, яку надає і надаватиме США, йшлося
під час зустрічі Лілії Гриневич з очільником Американських рад Лорном Кранером. Міністр зауважила, що варто звернути увагу на підтримання системності
співпраці задля забезпечення стійкості результатів спільних проектів. Вона та
кож звернулася до Лорна Кранера з проханням про підтримку в налагоджен
ні контактів з іншими американськими партнерами, зокрема USAID. Очільник
Американських рад запевнив Лілію Гриневич у підтримці й наголосив, що го
товий сприяти налагодженню такої співпраці.
За матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу, власних кореспондентів
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Миколаївській області 2018-й ого
лосили роком освіти й інклюзивно
го навчання. Відповідне рішення було
прийняте на засіданні колегії ОДА,
присвяченій розвитку освітньої галу
зі в регіоні.
Зокрема, керівникам районів, міст
та ОТГ області доручили переглянути
бюджети, направивши більше коштів
на пріоритетні напрями у сфері осві
ти. Це насамперед стосується змен
шення черги до дитсадків, адже зараз
своїх місць очікують близько 2 тисяч
дітей, і створення опорних шкіл. Торік

Луганщина

РІК ОСВІТИ

300 вчителів

в області 5 закладів отримали статус
опорних, а цього року передбачаєть
ся надання такого статусу ще 19. Для
організації підвезення до них необхід
но придбати 15 шкільних автобусів.
Також перерозподіл коштів потрі
бен для придбання мобільних меблів
і засобів навчання для шкіл. Окреме
завдання для управлінців на місцях –
створення умов для вільного доступу
до якісної освіти дітям з особливими
освітніми потребами. Крім цього, у
сфері інклюзивної освіти зосере
дять увагу на створенні інклюзивно-
ресурсного центру для дітей від 2 до
18 років. Його фахівці проводитимуть
комплексну оцінку для визначення
особливих освітніх потреб дитини,
а також надаватимуть рекомендації
вчителям і батькам.

овими меблями, сучасним мульти
медійним обладнанням та оргтех
нікою забезпечені заклади освіти Лу
ганщини, в яких пілотується Нова
українська школа. Учителі активно
впроваджують інноваційні методики
та технології, їм щомісяця виплачу
ється матеріальне заохочення. Про це
під час брифінгу розповів директор
департаменту освіти і науки Луган
ської ОДА Юрій Стецюк.
Він також наголосив: усе йде до
того, що до початку навчального року
Луганщина буде готова до впрова
дження Державного стандарту почат
кової загальної освіти і Нової укра
їнської школи. Відповідна робота

Н

триває у кожному районі та місті. В
області 1 вересня 2018 року плану
ється розпочати навчання у 300 пер
ших класах. Тож саме стільки вчителів
повинні пройти підготовку на базі Лу
ганського обласного інституту після
дипломної педагогічної освіти, щоб у
подальшому вони могли впроваджува
ти новації осучасненої програми по
чаткової школи.

Закарпаття

ОБМІН ДОСВІДОМ

ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ

Щ

об обмінятися найкращим педагогічним
і виробничим досвідом, на Закарпаття
завітала делегація працівників департамен
ту освіти і науки Сумської ОДА, Навчаль
но-методичного центру професійно-техніч
ної освіти в Сумській області та керівників

www.zpto.ues.by
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Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського
відбулася робоча зустріч аташе з питань викладання англійської мови По
сольства США в Україні Джона Сілвера з ректором вишу Валерієм Будаком,
науково-педагогічним колективом університету, студентством та вчителями
англійської мови Миколаєва.
Метою візиту стало обговорення надбань і перспектив програми English
Language Fellow Program, що діє за підтримки Держдепу США і МОН Укра
їни, яка спрямована на обмін фахівцями між обома країнами й підвищення
професійного рівня викладачів вишів у 2017–2018 навчальному році.
До речі, зараз стипендіат програми «Спеціаліст з викладання англійської
мови» Хосе Луїс Переа-Хернандес (США) проводить заняття для студентів
вишу, а також надає консультації викладачам. Джон Сілвер під час візиту
провів тренінг із методики викладання іноземної мови на факультеті інозем
ної філології. Учасники ознайомилися з новітніми методами створення ситу
ацій реального спілкування на заняттях, обговорили особливості застосуван
ня цих методів.

закладів освіти Сумщини.
Гості ознайомилися з матеріально-технічною базою закладів, навчальновиробничим процесом та оглянули навчальні кабінети і майстерні. Вони взя
ли участь у засіданнях круглих столів, під час яких обговорили сучасні тен
денції розвитку системи підготовки робітничих кадрів і діяльність навчаль
но-практичних центрів. Під час екскурсії на ТОВ «Ядзакі Україна» дізналися
про співпрацю підприємства й Ужгородського центру ПТО. Учасники делега
ції побували у НМЦ професійно-технічної освіти у Закарпатській області. Тут
вони ознайомилися з основними напрямами роботи, оглянули виставку ме
тодичних напрацювань педагогічних працівників закладів освіти Закарпаття.

Сумщина

Харківщина

ШКОЛА айтіШНИКІВ

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЦЕНТР

www.kpi.kharkov.ua

Учені університетів спільно розроб
лятимуть наукові проекти, пов’язані
з технологіями двигунів і матеріало
знавством. Окрім того, турецькі парт
нери зобов’язались організувати сер
тифіковані програми за напрямом
дизельних енергоблоків. У розробці
й реалізації цієї програми візьмуть
участь викладачі ХПІ.

школі майбутнього айтішни
ка, створеній на базі кафедри
комп’ютерних наук секції інфор
маційних технологій проектування
Сумського державного університету,
розпочалися заняття. У навчальному
закладі з назвою «IT4Teens» цьогоріч
навчаються близько 90 старшокласни
ків міста Суми.
Програма курсів передбачає два
рівні. На першому навчаються но
вачки: їх ознайомлять з основами
web-розробок, програмуванням мо
більних додатків під операційну сис
тему Android, моделюванням у 3Ds
Max і розкажуть про основи управ
ління ІТ-проектами. На другому рів
ні навчаються школярі, які проходили
ці курси минулого року й отрима

www.sumdu.edu.ua
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країнсько-турецький координацій
ний центр науково-технічних дослі
джень розпочав роботу в НТУ «Харків
ський політехнічний інститут». Договір
про співпрацю між вишами країн-
засновниць підписали ректор Харків
ського політеху Євген Сокол і ректор
Стамбульського технічного універси
тету Мехмет Караджа.
Співпраця передбачає комерціаліза
цію розробок дослідників, а також ви
вчення новацій у галузі електроніки,
машинобудування, космосу та авіації.
Новостворений центр координуватиме
цю роботу. Як зазначив Мехмет Кара
джа, це лише початок співпраці у нау
ковій і технологічній сферах. Турецька
сторона розуміє, що в Україні є дуже
високий науковий потенціал.

ли сертифікати. За декілька місяців
учні познайомляться з тривимірним
моделюванням в інженерному паке
ті SolidWorks, набудуть теоретичних
та практичних навичок технології
3D-друку, розглянуть основи флешанімації та завершать цікавою біз
нес-грою в рамках курсу управління
IT-проектами. Заняття є безкоштовни
ми та проводяться один раз на тиж
день у позаурочний час.

Черкащина

Київщина

ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

У

селі Дідівщина Фастівського району після завершення
реконструкції урочисто відкрили дошкільне відділення
у складі Дідівщинського НВК «Загальноосвітній навчаль
ний заклад І–ІІІ ступенів – дитячий садок «Ромашка».
Ця довгоочікувана подія стала справжнім святом для ді
твори та їхніх батьків. Із дня відкриття у дитячому садку
працює група, яка розрахована на 22 дитини із сіл Ве
ликі Гуляки, Федорівка та Дідівщина. У найближчій пер
спективі дитячого садочка – можливість прийняти 40 вихованців.
Як зауважують у Київській облдержадміністрації, забезпечення додатко
вими місцями для дітей дошкільного віку є пріоритетним напрямом роботи
системи освіти Київської області. Тільки протягом січня 2018 року для до
шкільнят уже додатково створено 565 місць, а в 2017-му на Київщині – 3280
місць. Це – найкращий показник серед областей України.

www.kyiv-oblosvita.gov.ua

www.oblosvita-lg.gov.ua

Миколаївщина

www.mk.gov.ua
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Національний проект

М

еморандум про співпрацю, у рамках якого область
долучилася до Національного проекту «Інклюзивна
освіта – рівень свідомості нації», підписали дружина
Президента Марина Порошенко і голова Черкаської
ОДА Юрій Ткаченко. Також під час візиту відбулася
зустріч із головами районних рад, ОТГ і міськими го
ловами. Мета – ініціювати створення мережі інклю
зивно-ресурсних центрів у Черкаській області на рівні місцевих громад. Зу
стріч пройшла на базі інклюзивної Черкаської спеціалізованої школи І–ІІІ
ступенів №3, в якій навчаються 11 учнів з особливими освітніми потребами.
За результатами зустрічі Юрій Ткаченко підписав Меморандум про відповід
ну співпрацю з керівниками органів місцевого самоврядування. Щоб систе
ма ІРЦ запрацювала вчасно, відбудеться конкурс фахівців центру, всі примі
щення облаштують необхідним матеріально-технічним обладнанням.
За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів

1864

4

Пульс
галузі

«Освіта України»

Навчальний рік

www.ak9.picdn.net

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДПА

Д

ержавна
підсумкова
атестація після четвер
того класу цього року
відбуватиметься лише з двох
предметів, матиме виключ
но моніторинговий харак
тер, а завдання ДПА для ді
тей укладатимуть самі вчителі.
Про це йдеться у листі Мініс
терства освіти і науки Укра
їни «Про організоване за
вершення 2017–2018 н.р. та
особливості проведення ДПА
у закладах загальної середньої
освіти» №1/9-66 від 31 січня
2018 року.

Так, при переході до 5-го
класу діти писатимуть ДПА
у формі контрольних робіт з
української мови (передбаче
но оцінювання результатів на
вчання одразу з української
мови та читання) і математи
ки. У попередні роки четверто
класники писали ДПА з трьох
предметів, адже знання з укра
їнської мови і читання пере
вірялися в межах двох різних
контрольних робіт.
У листі також наголошуєть
ся, що школи самостійно ви
значають терміни проведення

державної підсумкової атес
тації учнів 4-х і 9-х класів,
«останніх дзвоників» і випуск
них вечорів.
У школах, де навчаються мо
вою національної меншини, за
бажанням батьків та педагогіч
ного колективу діти можуть
додатково проходити ДПА з
третього предмета – мови на
ціональної меншини. Як і ра
ніше, рішення про проведення
відповідного ДПА має бути під
кріплене рішенням педагогіч
ної ради закладу та письмови
ми зверненнями батьків.
У МОН також наголошу
ють, що результати ДПА не
враховуються під час вистав
лення річних оцінок із пред
метів, з яких учень проходив
атестацію. Тобто оцінки за
ДПА виставляються у табелі
учня в окремій колонці й не
впливають на оцінки за семе
стри чи рік.
Після 9-го класу школя
рі складатимуть ДПА з трьох

Гімназіада – 2018

предметів: української мови,
математики та одного пред
мета за вибором педагогічної
ради школи. Зокрема, це мо
жуть бути українська літера
тура, зарубіжна література,
іноземна мова (англійська/ні
мецька/іспанська/французька
мова відповідно до навчально
го плану закладу освіти), істо
рія України, всесвітня історія,
правознавство
(практичний
курс), географія, біологія, хі
мія, фізика, інформатика. У за
кладах освіти з навчанням або
вивченням мов національних
меншин третім предметом для
ДПА можуть бути мова націо
нальної меншини або інтегро
ваний курс «Література».
Завдання, за якими учень
складає ДПА, пишуться вчи
телями школи на основі за
тверджених
міністерством
орієнтовних вимог до змісту
атестаційних завдань. Після
цього завдання має затверди
ти керівник закладу.

Наприкінці навчання, в 11-му
класі, школярі складають дер
жавну підсумкову атестацію у
формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО). Вона також
відбуватиметься з трьох пред
метів. Одне обов’язкове тесту
вання – з української мови та
літератури, другий предмет май
бутні абітурієнти зможуть обра
ти з-поміж історії України та ма
тематики. Третій предмет учень
обирає самостійно з решти пред
метів, за якими проводиться
ЗНО. Більше про ДПА у фор
мі ЗНО після 11-го класу можна
прочитати на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти.
У закладах освіти з навчан
ням або вивченням мов націо
нальних меншин діти можуть
додатково проходити ДПА з чет
вертого предмета – мови націо
нальної меншини. ДПА з мови
національної меншини прово
диться за місцем навчання за за
вданнями, що укладаються вчи
телями закладу освіти.

Нові призначення

КЕРІВНИК АНТАРКТИЧНОГО ЦЕНТРУ
В

иконувачем обов’язків директора Національного антарктичного нау
кового центру призначено Євгена Дикого. Відповідний наказ 6 лю
того 2018 року підписав державний секретар МОН Павло Полянський.
Євген Дикий є відомим дослідником екології морів та українським
активістом, автором освітніх і наукових проектів. За останні 20 років
був виконавцем та автором низки проектів, зокрема міжнародних, які
стосуються розвитку досліджень у Чорному й Азовському морях. Роз
робник Концепції та Державної програми біологічної безпеки України.
Має низку наукових публікацій, захистив кандидатську дисертацію
щодо екології Чорного моря. Розробляв навчальні програми для ба
калаврів та магістрів, а також Держстандарт освіти за спеціальністю
«Екологія».
Був організатором і координатором правозахисних та екологічних
рухів. Активний учасник Революції гідності в лавах «Самооборони
Майдану». У складі батальйону «Айдар» виконував бойові завдання
в зоні АТО.

У

французькому Греноблі стартувала пер
ша Всесвітня зимова Гімназіада-2018.
Понад 500 юнаків і дівчат із майже 20 кра
їн світу впродовж п’яти днів розігрувати
муть медалі різного ґатунку з восьми видів
спорту (гірські лижі, біатлон, лижні пере
гони, керлінг, фігурне катання, стрибки на
лижах, лижний фристайл, сноуборд). Наші
юні спортивні «зірочки» акредитовані на
змаганнях з біатлону, лижних перегонів і
стрибків із трампліна.
Під час урочистого відкриття Гімназіа
ди учасників привітав президент Міжна
родної федерації шкільного спорту Лоран
Петринка. За його словами, це символічно,
що саме цього дня 50 років тому у Греноб
лі відбулась урочиста церемонія відкриття
Олімпійських ігор 1968 року.
Приємно, що спільними зусиллями –
МОН України, національних федерацій,
спонсорів і, найголовніше, батьків – вда
лося вирішити всі організаційні та інші
питання.
Україна, яка провела своїх юних спортс
менів на Всесвітні шкільні зимові ігри,
звичайно, очікувала приємних медальних
новин із Французьких Альп. І наша май
бутня олімпійська зміна не підвела. Чер
нігівський школяр Арсен Бочок виборов
золоту медаль на біатлонній трасі, фіні

Микола МОТОРНИЙ, для «Освіти України».
Фото надані прес-службою освітянського Спорткомітету

Вища школа

СВЯТО АВІАЦІЇ
У НАУ
У

Державному музеї авіа
ції НАУ відбулося справ
жнє свято: на честь 112-ї річ
ниці Олега Антонова музею
було урочисто вручено на
каз про присвоєння ім’я ви
датного авіаконструктора. Музей засновано у березні 2001 року, і нині
він посідає шосте місце у світі за унікальністю експонатів. Тут зібра
но понад 70 експонатів, серед яких літаки різних поколінь, гелікопте
ри, навчально-тренувальні та пасажирські літаки – розробки практич
но всіх провідних авіаційних КБ радянського періоду.
Урочистий мітинг відкрив директор Державного музею авіації НАУ
Юрій Зіатдінов, який наголосив на тому, що завдяки генію Олега Ан
тонова Україна нині гордо несе ім’я провідної авіаційної держави сві
ту. «Кожна країна має свої легендарні імена, – зауважив заступник
міністра освіти і науки Юрій Рашкевич. – І серед них – ім’я видат
ного авіаконструктора».
– Під керівництвом Олега Антонова було створено найпопулярніші
пасажирські лайнери та найбільші транспортні літаки, що стали сим
волами України як авіаційної держави, – сказав, відкриваючи свято,
в.о. ректора НАУ Володимир Ісаєнко. – А нині розробки ДП «Анто
нов» гідно підтримують престиж України як авіаційної держави у сві
ті. Тому ми пишаємося тим, що музей авіації був удостоєний великої
честі носити ім’я видатного авіаконструктора сучасності.

www.nau.edu.ua

«ЗОЛОТИЙ» СТАРТ

шувавши першим у спринтерській гонці.
Це вселяє оптимізм і надію на майбут
нє нашого зимового спорту, зокрема біа
тлону. Як на мене, величезна заслуга в
цьому і нашого найголовнішого біатлоніс
та – президента Федерації біатлону Укра
їни, віце-президента НОК України Володимира Бринзака. А найпершим привітав
новоспеченого чемпіона зимової Гімназі
ади-2018 президент Спортивної шкільної
спілки України, заступник міністра освіти
і науки України Роман Греба. Після вда
лого золотого дебюту нашої команди Ро
манові Гребі було про що поговорити під
час робочої зустрічі з Лораном Петрин
кою. Сторони розглянули великий спектр
питань щодо розвитку шкільного спорту,
а також можливості проведення в май
бутньому в Україні Всесвітньої Гімназіади.

За матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу, власних кореспондентів
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Із Комітету
ВР

ДИСКУСІЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Рішення комітету

На розширеному засіданні
профільного парламентського
комітету було розглянуто проект
Концепції педагогічної освіти.
До дискусії долучилися чимало
відомих в Україні освітян. Вони
відзначили позитиви проекту,
а також висловили низку
конструктивних зауважень.
Яке ж рішення було ухвалено
в підсумку?

«О

світа України» вже
детально писала про
особливості
проекту
Концепції, зокрема у №50 від
25 грудня 2017 року й №1–2
від 15 січня 2018-го. Громадське
обговорення здійснювалось у
форматі електронних консуль
тацій до 19 січня цього року. І
от нарешті документ було ви
несено на широкий загал.

Глобальні виклики
Як наголосив перший заступ
ник міністра освіти і науки
України Володимир Ковтунець, концепція пропонує три
стратегічні напрями модерні
зації педагогічної освіти.
Перший – розроблення су
часної моделі педагогічної про
фесії в контексті очікувань
суспільства, перспектив роз
витку національної економі
ки та глобальних технологіч
них змін.
– Ми бачимо різні тра
єкторії доступу до профе
сії, – розповів Володимир
Віталійович. – Це не лише
здобуття вищої освіти за га
луззю «Освіта», а й за при
родничими, філологічними на
уками і потім – професійної
підготовки. Ми повинні чітко
розмежувати два види квалі
фікацій: академічну і профе
сійну. В рамковому законі й
концепції Нової української
школи йдеться про сертифі
кацію вчителів – як перший
крок до запровадження систе
ми оцінювання професійних
кваліфікацій. Але насправді це
має бути повноцінна система
оцінювання професійних ква
ліфікацій, які не завжди відпо
відають академічним.
Другий стратегічний на
прям – модернізація вищої,
фахової передвищої освіти за
педагогічними спеціальностя
ми. Питання, яке МОН вино
сить на дискусію, – чи варто
зробити професію вчителя ре
гульованою. До речі, комітет у
своєму рішенні відзначив, що
таке прогресивне положення є

одним з найбільш актуальних
і обґрунтованих.
Як зауважив Володимир
Ковтунець, наше законодав
ство не містить поняття ре
гульованих професій. У бага
тьох країнах до таких де-факто
належить і професія вчителя.
Це означає, що освітні програ
ми для підготовки педагога не
можуть бути настільки акаде
мічно «вільними», як програма
підготовки філософа чи жур
наліста. Вони повинні містити
деякі обов’язкові вимоги, і рі
вень підготовки й оцінювання
кваліфікацій повинна контро
лювати держава.
– Нам треба чітко визна
читись, які заклади і які спе
ціальності можуть мати відно
шення до педагогічної професії
і якими є траєкторії входу до
неї, – наголосив перший за
ступник міністра.
Третій стратегічний напрям
проекту концепції – визна
чення перспективних шляхів
безперервного професійного
розвитку та підвищення ква
ліфікації педагогічних праців
ників. «Форми післядипломної
освіти, безперервного навчан
ня впродовж життя можуть
бути різними, – зауважив Во
лодимир Ковтунець. – Має
бути вільний вибір педагога,
але також і належні критерії
оцінювання якості професій
них кваліфікацій, результатів
роботи вчителя».
У рішенні комітету доступ
ність до різних моделей профе
сійного розвитку та підвищен
ня кваліфікації відзначається
як один з позитивів проекту
концепції.

Дискусійні питання
Звичайно, не оминули учасни
ки засідання і питання соці
ального статусу вчителя. Во

Інтелектуальна власність

МАЙНОВІ ПРАВА
Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№7466 від 28.12.2017 р.).
Як ідеться у пояснювальній записці, його метою є реформування системи
колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління. Після прийняття законопроекту на базі комітету буде створено робочу групу для його доопрацювання до другого читання.

лодимир Ковтунець окреслив
перспективу появи галузе
вої рамки кваліфікацій, а па
ралельно з нею – тарифної
сітки для педагогічних спеці
альностей. У такому разі, за
його словами, оплата праці
буде встановлена відповідно
до професійної кваліфікації.
Ректор Київського універ
ситету імені Бориса Грінчен
ка Віктор Огнев’юк зауважив,
що концепція не дає відпові
ді на виклик щодо соціально
го статусу педагога. На його
думку, потрібно встановити ба
зовий оклад на гідному рівні,
щоб підвищення зарплат від
чули і молоді вчителі.
Перший заступник голови
Комітету ВР з питань науки
і освіти Олександр Співаковський серед інших по
рушив питання вступу на
педагогічні
спеціальності,
зокрема широкого конкур
су. На його думку, фіксова
ний обсяг держзамовлення
повинен зберегтися, але –
за обов’язкового жорсткого
контролю якості освіти.
Чимало освітян, які взя
ли участь у засіданні, ви
словилися проти можливо
го об’єднання спеціальностей
«Дошкільна освіта» і «Почат
кова освіта». Вони аргументу
вали свою позицію тим, що
дошкільне дитинство і молод
ший шкільний вік є істотно
відмінними віковими періода
ми, кожен з яких має влас
ні мікроперіоди, обумовлені
особливостями психофізіоло
гічного розвитку і пізнаваль
ними можливостями дитини.
Ще одне питання, яке викли
кало дискусію, – міжпред
метна і міжгалузева інтеграція
знань та підготовка вчителів,
здатних викладати міжпред
метні курси. «З одного боку,
є певний позитив у тому, щоб
мати кваліфікацію вчителя
широкого профілю, який змо
же читати інтегровані предме
ти або ж декілька предметів,
іноді школи потребують саме
таких педагогів, – зауважив
Олександр Співаковський. –
Але, з іншого боку, це оче
видна втрата фундаментальної
підготовки».
Крім того, як ідеться у рі
шенні комітету і як наголошу
вали учасники, обговорення

потребує доопрацювання по
ложення щодо завдань і функ
цій педагогічних коледжів.
Під час дискусії також про
лунали пропозиції «підвищи
ти рівень» концепції, затвер
дивши її рішенням уряду або
навіть законом України. Зараз
передбачається, що документ
ухвалюватиме колегія МОН.

Після дискусії комітет ухва
лив одноголосне рішення.
По-перше, він визнав акту
альність і своєчасність під
готовки та внесення на гро
мадське обговорення проекту
Концепції розвитку педаго
гічної освіти. По-друге, МОН
рекомендовано доопрацювати
проект, у рамках цього про
цесу розглянути пропозиції,
викладені у рішенні, й по
інформувати щодо їх ураху
вання або вмотивованого від
хилення. По-третє, з метою
розгляду та врахування на
діслати МОН пропозиції, які
надійшли до Комітету з пи
тань науки і освіти від Націо
нальної академії педагогічних
наук України, педагогічних за
кладів вищої освіти, обласних
інститутів післядипломної пе
дагогічної освіти, педагогічних
коледжів тощо.
Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України».
Фото автора

з перших уст
Відповідальний секретар Спілки ректорів
ВНЗ України Ярослав БОЛЮБАШ:
– Безперечно, концепція потрібна, адже це схема
дій щодо кадрового забезпечення реалізації нового
закону про освіту. Від того, як ми спроектуємо модель педагогічної освіти, як її реалізуємо, залежить
доля великих очікувань від нового рамкового закону.
Цей проект охоплює багато аспектів педагогічної освіти. Водночас до нього є певні зауваження і пропозиції. Виходячи з контексту цього документа, поняття «педагогічна освіта» доцільно розглядати як цілісну систему, що включає
такі взаємопов’язані складові: профорієнтаційна робота серед учнівської молоді, підготовка педагогічних кадрів, післядипломна педагогічна освіта.
Саме через пасивність у проведенні в останні роки ефективної профорієнтаційної роботи щодо педагогічних професій ми багато втратили у відборі
вступників на педагогічні спеціальності.
Учні старших класів, і це підтвердять психологи, прагнуть до лідерства, у
тому числі саме через навчання когось. Це прагнення треба підхопити, підтримати і розвинути, організовуючи педагогічні класи, заочні педагогічні школи, малі педагогічні академії, олімпіади тощо.
Таким педагогічно орієнтованим молодим людям треба піти назустріч і при
їх прийомі на відповідні спеціальності – надаючи певні преференції. Цей
процес повинен бути регульованим, якщо ми хочемо на педагогічні спеціальності обирати, а не набирати.
Оскільки, на мій погляд, запропонована в концепції структура підготовки педагогів є дещо складною у плані її практичної реалізації, доцільною була б
модель, що базується на наявному досвіді та з урахуванням таких вимог.
По-перше, структура педспеціальностей має формуватися таким чином, аби
забезпечувати підготовку вчителів до проведення освітнього процесу в дошкільних закладах і початковій школі, викладання шкільних предметів і позакласної та позашкільної роботи.
По-друге, поєднання спеціальностей/предметних спеціалізацій/додаткових спеціалізацій має здійснюватися на підставі їх спорідненості та з урахуванням
прогнозованого навчального навантаження педагога.
Неприпустимим, наприклад, є поєднання будь-яких спеціальностей зі спеціальністю «Спеціальна освіта». Ця спеціальність дуже складна за наповненістю дисциплін і практик. Так само немає потреби поєднувати спеціальності
«Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»: у таких педагогів докорінно відмінні сфери діяльності, прийоми і методи роботи.
По-третє, педагогів повинні готувати, як правило, у педагогічних і класичних університетах (особливо в колишніх педагогічних) виключно за поєднаними педагогічними спеціальностями і наскрізно освітнього ступеня магістра.
По-четверте, присвоєння педагогічної кваліфікації може здійснюватися і за непедагогічними спеціальностями, але за умови виконання стандарту з психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки навіть на рівні бакалавра.
Вважаю, що педагогічна освіта має бути виключно регульованою в частині
і визначення державного замовлення, і змісту фундаментальної предметної
та психолого-педагогічної освіти, методичної та практичної підготовки. Регулювати потрібно навіть і соціально-гуманітарну освіту, адже молодий педагог
має професійно володіти знаннями з історії своєї країни, державної мови,
національної культури тощо. Автономія закладу повинна полягати у виборі
форм і методів навчання.
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«Освіта України»

ПРО РЕФОРМИ В СИСТЕМІ АТЕСТАЦІЇ
КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Про академічну свободу й оцінювання якості наукових досліджень,
засідання атестаційної колегії МОН та особливості Переліку
наукових фахових видань України розповідає Андрій ШЕВЦОВ,
директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації
та ліцензування Міністерства освіти і науки.

О

сновним завданням і орга
нів влади в системі освіти
і науки, й академічних ін
ституцій є збереження балан
су між політикою лібералізації
процесів наукової атестації ка
дрів і необхідністю посилення
відповідальності його учасни
ків за прийняття справедливих
та обґрунтованих рішень, пе
реконаний Андрій Гаррієвич.
– Зважаючи на швидко
плинність процесів у всіх сфе
рах суспільного життя, Мініс
терство науки і освіти України
намагається адекватно реагу
вати на виклики сьогодення і
шукає шляхи розв’язання про
блем у руслі реформ та прин
ципів, які були започатковані
Законом «Про вищу освіту»
(2014 рік) і продовжені в За
коні «Про освіту» (2017 рік), –
розповідає він. – Йдеться
про автономію закладів вищої
освіти й академічну свободу
учасників освітнього проце
су, академічну доброчесність,
контроль якості освіти неза
лежними органами, дерегуля
цію процесів атестації науко
вих та науковопедагогічних
кадрів тощо.
– Якими є нормативно-правові механізми державного регулювання у цій сфері?
– Серед основних механіз
мів: процедури присудження
наукових ступенів; правила
створення та акредитації спе
ціалізованих учених рад; про
цедури офіційного визнання
наукових публікацій, які міс
тять основні наукові результа
ти дисертації здобувачів нау
кових ступенів і дослідження
претендентів на присвоєн
ня вчених звань. А також –
процедури
стимулювання
та забезпечення дотриман
ня академічної доброчеснос
ті науковцями, працівниками
та здобувачами вищої освіти,
у тому числі створення й за
безпечення функціонування
ефективної системи запобі
гання та виявлення академіч
ного плагіату; порядок підго
товки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих на
вчальних закладах (наукових
установах) і процедура ліцен
зування третього рівня вищої
освіти (аспірантури).
Вочевидь, розгляд цих питань
потрібно вести у рамках корект
но поставлених задач, не змі
шуючи поняття з різних сфер
нашого академічного життя та
законодавства. Треба усвідом
лювати реальні повноваження

різних стейкхолдерів системи
науки й освіти та вирішувати
проблеми атестації кадрів у рам
ках чинного законодавства і на
рівні правової логіки, проте не
на рівні емоцій.
– Емоційних суджень довкола окремих питань атестації
нині є досить багато.
– Так, і своєрідним мар
кером атмосфери і гостро
ти питання якості експертизи
дисертацій учасниками атеста
ційного процесу було останнє
засідання атестаційної колегії
МОН 1 лютого 2018 року, на
яке міністерство винесло пи
тання розгляду певних «проб
лемних» дисертацій.

кОНТРОль
за НаУкОВИМ РіВНеМ
Очевидним було те, що в атес
таційному процесі особливо
важливим є не тільки дотри
мання спецрадами нормативно
визначеної процедури їх робо
ти, а й чітких і прозорих пра
вил оцінювання безпосередньо
наукової кваліфікації здобува
чів як дослідників. Адже нау
ковий ступінь спецрада при
суджує не «тексту дисертації»,
а науковцю! Стаття 5 Зако
ну України «Про вищу осві
ту» визначає певні вимоги до
освітньонаукового та науково
го рівнів вищої освіти, а По
ложення про спеціалізовану
вчену раду регламентує поря
док прилюдного обговорення
дисертації. Проте часто в на
укових дискусіях між члена
ми спецради під час захисту
дисертації відсутні їх основні
елементи, які могли б зумови
ти оцінювання кваліфікаційно
го наукового рівня здобувача,
і спецради часом обмежуються
тільки заслуховуванням висту
пів офіційних опонентів.
– Як можна покращити ситуацію? Чи для цього потрібно
чекати, доки запрацює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, як
це передбачено у Законі «Про
вищу освіту»?
– Очевидно, що ми вже
впритул підійшли до необхід
ності реалізації ідеї акредита
ції спецрад як окремої проце
дури і здійснення експертного
аналізу як позитивної, так і не
гативної практики їх роботи.
Напевно, ми не можемо далі
чекати, коли правила цієї акре
дитації будуть опрацьовані та
впровадженні НАЗЯВО. Нам
необхідно розробити крите
рії оцінки діяльності спецрад

уже зараз із метою щільнішого
контролю академічною спіль
нотою процесів атестації нау
кових та науковопедагогічних
кадрів вищої кваліфікації на
рівні університетів і наукових
установ, і підготувати переда
чу контролю над спецрадами
від МОН до цього агентства.
Напевно, схоже питання може
ставитися і щодо оцінки діяль
ності вчених рад закладів щодо
присвоєння вчених звань.
Оскільки оцінити всебіч
ність і критичність розгляду
дисертаційного дослідження
спецрадами може лише екс
перт із цієї наукової галузі, то
роль експертних рад з питань
проведення експертизи дисер
таційних робіт МОН немож
ливо переоцінити. Адже такі
ради утворюються для прове
дення експертизи дисертацій
з метою здійснення контролю

рез відповідне коментування
та затвердження прецедент
ної практики рішенням атес
таційної колегії.
У цілому робота з удоскона
лення процедур атестаційного
процесу та покращення якос
ті оцінки дисертаційних дослі
джень має бути «спільною ін
телектуальною працею» всього
академічного середовища, на
чому наголосила міністр освіти
і науки України Лілія Гриневич.

треба УСвідОМлювати реальНі
пОвНОважеННя ріЗНих
СтейкхОлдерів СиСтеМи НаУки
й ОСвіти та ВИРіШУВаТИ
пРОблеМИ аТесТації каДРіВ
У РаМках чИННОГО закОНОДаВсТВа
і На РіВНі пРаВОВОї лОГікИ,
пРОТе Не На РіВНі еМОціЙ
їх наукового рівня, наукової
та практичної цінності, робо
ти спеціалізованих учених рад
і дотримання єдиних вимог до
здобувачів наукових ступенів.
Тому під час засідання атеста
ційної колегії було наголоше
но на необхідності посилен
ня контролю якості складу та
роботи експертних рад. Окрім
того, було прийнято рішення
про обов’язковий експертний
розгляд членами експертних
рад усіх докторських дисерта
цій перед їх затвердженням на
засіданні атестаційної колегії.
Слід зазначити, що МОН і
раніше неодноразово зверта
лося до голів спеціалізованих
учених та експертних рад з
вимогою посилити контроль
над науковим рівнем дисер
тацій та претендентів на нау
кові ступені, підсилюючи при
цьому кадровий склад екс
пертних рад.

спільНа
іНТелекТУальНа пРаця
На засіданні атестаційної коле
гії відзначалася недосконалість
нормативної бази процесу
присудження наукових сту
пенів, діяльності спеціалізова
них та експертних рад. Проте в
умовах неможливості внесен
ня змін у нинішнє атестацій
не нормативне поле без учас
ті НАЗЯВО, очевидно, постало
питання її вдосконалення че

Рішеннями цієї атестаційної
колегії, зокрема й за пропози
ціями першого заступника мі
ністра Володимира Ковтунця,
були затверджені заходи щодо
вдосконалення роботи спецрад і
експертних рад, а також роботи
з підготовки засідань самої атес
таційної колегії. Зокрема, було
вирішено провести ряд регіо
нальних нарад та методичних
семінарів для членів спецрад та
експертів для роз’яснення де
яких позицій нормативнопра
вового поля атестаційного про
цесу та покращення якості їх
роботи. Було запропоновано та
кож внести зміни до норматив
ноправових документів у пло
щині послаблення формальних
вимог до дисертацій, проте –
посилити вимоги до процеду
ри оцінки та визначення рівня
кваліфікації здобувачів науко
вих ступенів.
– Але, з іншого боку, Закон
«Про вищу освіту» передбачає
дерегуляцію питань атестації
кадрів вищої кваліфікації.
– Так, і найближчим ча
сом усі заклади вищої освіти
та наукові установи отрима
ють право остаточного при
судження наукових ступенів,
МОН має позбутись автори
тарної ролі контролера про
цесів присудження наукових
ступенів і впровадження ака
демічної доброчесності.

Зауважу, що університети
фактично отримали й автоно
мію у створенні спеціальних
рад для захисту дисертацій, і
зобов’язання у забезпеченні
дотримання академічної до
брочесності працівниками за
кладів вищої освіти та здобу
вачами вищої освіти. Контроль
над діяльністю спецрад (через
їх акредитацію) переходить до
НАЗЯВО. Саме цей орган, згід
но із Законом «Про вищу осві
ту», розробляє: вимоги до рів
ня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові сту
пені; порядок їх присуджен
ня спеціалізованими вченими
радами закладів вищої освіти
(наукових установ); положен
ня про акредитацію спеціалі
зованих учених рад (спеціалі
зованих рад із присудження
ступеня доктора мистецтва),
акредитує спеціалізовані вче
ні ради (спеціалізовані ради з
присудження ступеня доктора
мистецтва) та контролює їх ді
яльність.
Так само і конфліктні питан
ня академічного плагіату має
розглядати Комітет з питань
етики НАЗЯВО. Апеляційний
комітет розглядає звернення,
заяви і скарги щодо діяльності
й рішень спеціалізованих уче
них рад. Проте ці функції мо
жуть виконуватися за умови
повноцінної і нормативно за
безпеченої роботи зазначеного
колегіального органу. Наразі
відбувається його «перезаван
таження» за новою проце
дурою, визначеною Законом
«Про освіту». Водночас МОН
продовжує робити все мож
ливе у рамках своїх повнова
жень для створення додатко
вих механізмів упровадження
реформ у цій сфері.
– Про які механізми йдеться?
– Свого часу МОН узяло
на себе ініціативу і на допомо
гу НАЗЯВО (адже відповідно
до законодавства компетенція
Національного агентства у цій
сфері правового регулювання
має бути домінуючою) роз
робило перший проект нової
редакції Порядку присуджен
ня наукових ступенів, опублі
кувавши його на своєму сайті
для громадського обговорен
ня. Наукова спільнота актив
но відгукнулася на наш проект,
отримано багато пропозицій та
альтернативних варіантів. На
разі департамент атестації ка
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дрів вищої кваліфікації та лі
цензування МОН продовжує
роботу над цим документом,
залучаючи до роботи експер
тів – нову генерацію практи
ків з університетів та акаде
мічних інститутів, які мають
досвід у процедурах атестації
наукових кадрів, знають, які
прогалини має стара система,
і мають оригінальне бачення
реформ у цій сфері.
Крім того, МОН розробило,
а Кабінет Міністрів України за
твердив новий Порядок підго
товки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчаль
них закладах (наукових уста
новах) – Постанова КМУ від
23.03.2016 р. №261. Проте мі
ністерство вже зараз вносить у
цей документ певні зміни, ана
лізуючи практику його впрова
дження за два роки.
Саме МОН у добу реформ
видало наказ «Про оприлюд
нення дисертацій та відгу
ків офіційних опонентів» – з
метою ознайомлення наукової
громадськості з доробком здо
бувачів наукових ступенів та
відгуками офіційних опонен
тів, призначених для розгля
ду дисертацій в установлено
му законодавством порядку. І
після цього спеціалізовані вче
ні ради, які прийняли дисер
тацію до захисту, стали роз
міщувати в режимі читання
відповідну інформацію на офі
ційних вебсайтах вишів і на
укових установ.
Дуже важливо, щоб нау
кова спільнота мала можли
вість ознайомлюватися з тек
стом дисертаційної праці до
її захисту. Адже адміністра
ція МОН за своїми функція
ми центрального органу влади
не може брати на себе екс
пертну роль і оцінювати зміст
дисертацій, наукову новизну,
ступінь академічної доброчес
ності. Це – завдання академіч
ного експертного середовища.
МОН може бути посередни
ком між експертами, спираю
чись на думку спеціалізованих
учених рад та експертних рад з
питань проведення експертизи
дисертацій, і визначати страте
гію розвитку системи захисту
дисертацій.
Загалом, вочевидь, за рішен
ням спецради такі міждисци
плінарні дисертації мають
проходити експертизу міжга
лузевої команди науковців, а їх
захист – відбуватися в одно
разових спецрадах із залучен
ням відповідних науковців з
тих галузей знань, які внесе
ні в доказову базу положень
дисертації.

сИсТеМа
елекТРОННОї РеєсТРації
Крім того, Департамент атеста
ції кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування МОН своїм лис
том від 21.11.2017 р. №6.51942
повідомив керівників закладів
вищої освіти та наукових уста
нов, у яких утворені спеціалі
зовані вчені ради, та голів спе
ціалізованих учених рад про те,
що Український інститут нау
ковотехнічної та економічної
експертизи ввів у дослідну екс
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плуатацію систему електрон
ної реєстрації захищених ди
сертацій в онлайнрежимі. Цей
сервіс передбачає отримання
особистого кабінету спецра
ди, державного облікового но
меру дисертації та можливість
видрукування облікової картки
дисертації, включаючи відміт
ки реєстрації в УкрІНТЕІ. Таке
технічне нововведення МОН
зменшить бюрократію в атес
таційному процесі й полегшить
роботу спецрад – так само, як
і прискорить наповнення На
ціонального репозитарію нау
кових текстів новими дисер
таціями.

кабінеті спеціалізованих уче
них рад. Запровадження елек
тронного кабінету спецради не
тільки оптимізує весь процес
атестації кадрів вищої кваліфі
кації, а й сприятиме знижен
ню корупційних ризиків вна
слідок переведення значної
частини операцій в електрон
ну форму, допоможе збільши
ти поінформованість науко
вої громадськості з доробком
здобувачів наукових ступенів
і дасть можливість юридично
закріпити авторське право здо
бувачів на матеріали дисерта
ції на ранніх стадіях підготов
ки до розгляду.

в атеСтаційНОМУ прОцеСі
ОСОбливО важливиМ є
Не ТількИ ДОТРИМаННя
спецРаДаМИ НОРМаТИВНО
ВИзНачеНОї пРОцеДУРИ їх РОбОТИ,
а Й чіТкИх і пРОзОРИх пРаВИл
ОціНюВаННя безпОсеРеДНьО
НаУкОВОї кВаліфікації
зДОбУВачіВ як ДОсліДНИкіВ
Але ці заходи є тільки по
чатком на шляху до повної
автоматизації процесу оброб
ки атестаційних справ у спец
радах. МОН планує започат
кувати проект «Електронний
кабінет спеціалізованої вче
ної ради» на базі УкрІНТЕІ.
Він сприятиме забезпеченню
більшої прозорості процесу
присудження наукових сту
пенів та удосконалення до
кументообігу, що опосеред
ковує попередній розгляд,
захист і проведення експер
тизи дисертацій на здобут
тя наукового ступеня канди
дата наук (доктора філософії)
і доктора наук. Такий елек
тронний кабінет буде доступ
ним для усіх діючих в Украї
ні спеціалізованих учених рад
за умови належної реєстрації
й авторизації уповноважених
осіб спецради (голови, заступ
ників голови, вченого секре
таря). Упродовж усього часу
від подання дисертації до роз
гляду і до остаточного затвер
дження рішення спецради про
присудження наукових ступе
нів і видачі дипломів доктора і
кандидата наук (доктора філо
софії) документи в електрон
ній формі зберігатимуться і
належним чином обробляти
муться в електронному кабі
неті спецради.
Усі питання оприлюднення
інформації, пов’язаної з роз
глядом, захистом та експерти
зою, що виконуються під час
процесу присудження науко
вого ступеня, також будуть
автоматизовані. Зокрема, на
основі документів, розміщених
в електронному кабінеті спеці
алізованих учених рад, в авто
матичному режимі формувати
муться відповідні вебсторінки
з даними, що підлягають опри
людненню. Атестаційна спра
ва здобувача формуватиметься
безпосередньо в електронному

– Науковець, який отримав
важливі результати своєї роботи, має їх опублікувати у
фахових виданнях – і закордонних, і вітчизняних. Розкажіть про плани формування
Переліку наукових фахових
видань України.
– Загальносвітовою прак
тикою оцінки результатів на
укового дослідження є аналіз
їх опублікування у виданнях
з високим коефіцієнтом впли
вовості, які входять, зокрема,
до таких відомих наукоме
тричних баз даних, як SciVerse
Scopus та Web of Science Core
Collection. Тому дуже важли
во розвивати в Україні систему
об’єктивної оцінки, класифіка
ції та моніторингу наукових
фахових видань для підвищен
ня якості опублікованої у них
наукової інформації та інтегра
ції цих видань до світового на
укового простору.

цій, університетів і наукових
установ. Проект було розмі
щено для громадського обго
ворення на сайті МОН.
У підсумку цей документ
суттєво відрізняється від по
переднього, адже написаний
за новою ідеологією. З од
ного боку, він є гнучкішим
і ліберальним для організації
початку видання наукового
журналу, з іншого – суттєво
підсилює вимоги до науково
го рівня публікацій з орієнта
цією на світовий наукометрич
ний досвід.
Важливо, що цей порядок
підсилює процедуру забезпе
чення редакціями журналів
якісного незалежного рецен
зування поданих до публіка
ції матеріалів та дотримання
редакційної етики й академіч
ної доброчесності, передба
чає участь закордонних нау
ковців у редакційних колегіях.
У вимогах до фахових жур
налів передбачаються позиції,
що загальноприйняті у світовій
практиці, зокрема, присвоєння
кожному опублікованому мате
ріалу міжнародного цифрово
го ідентифікатора DOI (Digital
Object Identifier) та інше.
Головною новиною є підхід
у градації журналів за ступе
нем їх включення у міжнарод
ний наукометричний простір.
Якщо коротко: перелік науко
вих фахових видань України
планується формувати за ка
тегоріями «А», «Б» і «В».
Категорія «А» присвоюється
науковим виданням, які вклю
чені до міжнародних науко
метричних баз даних Web of
Science Core Collection та/або
Scopus. Тобто таким журна
лам автоматично присвоюєть
ся статус фахових. Категорія
«Б» присвоюється іншим нау
ковим фаховим виданням, які
відповідають певним вимогам,
прийнятим у світовій практиці,
та які включені до інших (окрім
зазначених вище) профільних
міжнародних наукометричних
баз даних. Категорія «В» при
своюється всім науковим фахо
вим виданням, що включені до

Спілкувався Максим кОРОДеНкО,
«Освіта України»

Видається
з 1920 року.

каТеГОРії фахОВИх ВИДаНь
Отже, з метою якісного оці
нювання й офіційного визнан
ня наукових публікацій, у
яких містяться основні науко
ві результати дисертацій здо
бувачів наукових ступенів та
досліджень претендентів на
присвоєння вчених звань, а
також розвитку вітчизняного
наукового потенціалу та інте
грації його у світовий науко
вий простір МОН розробило
новий Порядок формування
Переліку наукових фахових
видань України (останній був
затверджений наказом МОН
молодьспорту України від
17 жовтня 2012 року №1111).
Це була копітка робота з учас
тю Національної та галузевих
національних академій наук,
Наукового комітету Націо
нальної ради України з питань
розвитку науки і технологій,
експертних рад з питань про
ведення експертизи дисерта

переліку на день затвердження
цього порядку наказами МОН,
а також може присвоюватися
виданням, котрі були вилуче
ні з категорії «А» або категорії
«Б», на термін два роки.
Видання категорії «В», яке
протягом двох років не отри
мало права на присвоєння ка
тегорії «А» чи категорії «Б», ви
лучається з переліку без права
поновлення. Тобто категорія
«В» є так би мовити «ситом»,
через яке мають пройти жур
нали, що претендують на гід
ний науковий рівень і мають
для доведення такої своєї спро
можності певний час.
Журнал, який отримав статус
фахового із визначенням певної
категорії, обов’язково підлягає
моніторингу МОН щодо дотри
мання ним вимог цього поряд
ку. За результатами моніторин
гу видання може залишитись у
відповідній категорії, бути пе
реведене в іншу категорію або
може бути виключеним з пе
реліку, про що МОН інформує
засновника (співзасновників)
наукового видання та висвіт
лює цю інформацію на офіцій
ному вебсайті.
При цьому підставами для
виключення видання з перелі
ку за рішенням МОН, зокре
ма, можуть бути: порушення
принципів академічної добро
чесності під час опублікуван
ня видання редакцією, автора
ми публікацій, рецензентами;
систематичні публікації мате
ріалів, які не містять нових на
укових результатів і водночас
не містять інформації про те,
що вони є оглядовими чи на
уковометодичними.
Отже, такий підхід до фор
мування системи наукових
періодичних видань, на нашу
думку, сприятиме створенню
інформаційного простору якіс
ної публічної комунікації укра
їнських учених, зокрема якіс
ного донесення результатів їх
діяльності до вітчизняної і сві
тової наукової спільноти.

Передплатний
індекс: 68832

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

Ціна
62,79 грн
на місяць

1864
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Програма
розвитку

«Освіта України»

ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА:   
Навчання демократії і прав людини у рамках навчально-виховного
процесу, розбудова демократичного середовища та врядування
у школі, а також налагодження партнерства закладів з місцевими
громадами – такі цілі має всеукраїнська програма «Демократична
школа». Нещодавно відбулася конференція з нагоди запуску
третього циклу проекту.

У

перших двох циклах узя
ли участь 74 школи. До
третьої хвилі приєдналися
ще 47 закладів освіти. Програ
му реалізовує Європейський
центр імені Вергеланда за під
тримки Міністерства закор
донних справ Норвегії у спів
праці з Міністерством освіти
і науки України, Радою Єв
ропи, БО «Центр освітніх іні
ціатив» та Ініціативним цен
тром сприяння активності та
розвитку громадського почину
«Єднання».
За підтримки програми учас
ники аналізують стан демокра
тії і прав людини у своєму на
вчальному закладі, складають
план дій і запроваджують де
мократичні зміни. Також пе
редбачені тренінги та шкільні
майстерні, які проводить ме
режа тренерів, підготовлених
за програмою освіти для де
мократичного громадянства і
прав людини Ради Європи.

дянська компетентність. І тут
Центр імені Вергеланда під
ставив плече Україні. Зокре
ма, систематизовано матері
али, які були напрацьовані в
рамках програми «Демокра
тична школа».
Новий Закон «Про освіту»
змінить систему освіти Украї
ни на користь учнів і суспіль
ства й запровадить нову модер
нізовану демократичну освіту
згідно з європейськими стан
дартами. Таку думку під час
конференції висловив Посол
Норвегії в Україні Уле Тер’є
Хорпестад. Він також заува
жив, що зміни можуть бути
складними для вчителів, які по
винні адаптуватися до нових
методів навчання. Пан Посол
висловив упевненість, що про
грама сприятиме становленню
Нової української школи. Крім
того, завдяки їй співпраця між
Україною і Норвегією вийде на
новий рівень.

Підтримати зміни

Компоненти програми

– Цей проект підтримує різ
ні напрямки шкільної рефор
ми, – зауважила під час від
криття конференції міністр
освіти і науки України Лілія
Гриневич. – Тому наші очіку
вання справджуються повною
мірою. Наша вдячність – парт
нерам з Норвегії, які обрали
саме такий напрямок спів
праці. Нині у нас відбувають
ся зміни у початковій шко
лі. Важливо, що ця програма
спрямована на основну шко
лу. Вона стосується різних ас
пектів реформи. Зокрема, ми
розвиваємо демократичні ком
петентності – інтегруючи че
рез різні предмети необхідний
зміст і методи викладання, щоб
отримати на виході громадян
ську компетентність. А також
цей проект передбачає ство
рення онлайн-курсу для вчи
телів. Це сучасний інструмент,
який ми вже застосовуємо, на
приклад, для перепідготовки
вчителів початкової школи.
Крім того, дуже важливо, що
проект передбачає підтримку
творення освітньої політики,
нових освітніх стандартів.
Також міністр нагадала, що
однією з наскрізних ліній про
грам для 5–9 класів є грома

Виконавчий директор Євро
пейського центру імені Верге
ланда Ана Перона-Ф’єльдстад
докладніше розповіла про ком
поненти програми, яка, на
гадаємо, триватиме чотири
роки – до 2021-го.
Перший
компонент
–
«Освітня політика». Він пе
редбачає моніторинг нових
навчальних програм, навчан
ня тренерів (представників як
громадських організацій, так і
інститутів післядипломної пе
дагогічної освіти), співпрацю
з міжнародними і національ
ними ініціативами, обмін до
свідом, підтримку локальних
проектів, навчальні поїздки
для учасників програми – і до
Норвегії, і до інших країн, де
реалізуються подібні проекти.
Другий
компонент
–
«Шкільна
автономія».
У
його рамках відбуватиметь
ся зміцнення інституційно
го потенціалу шкіл, створен
ня демократичного освітнього
середовища.
Третій компонент – «Циф
рова школа». Як визнає пані
Ана, охопити очним навчан
ням велику кількість осіб
дуже важко, тому на допомо
гу прийдуть онлайн-інструмен

Середовище, в якому навчається дитина,
допомагає всотувати правила і принципи
демократії. Тому його потрібно організувати так,
аби воно впливало на кожного учня.
Якщо він чує про високі цінності, а середовище
дає протилежний меседж, це деморалізує
ти: дистанційне навчання для
розробників матеріалів, масо
ві онлайн-курси для директо
рів і вчителів, електронні під
ручники тощо.
І, нарешті, четвертий ком
понент – «Педагогічна осві
та». Він передбачає професій
ний розвиток викладацького
складу: запровадження та
кої складової, як громадян
ські компетентності, у курси
для майбутніх учителів, під
готовку відповідних матеріа
лів. Як розповіла Ана ПеронаФ’єльдстад, уже укладено
угоди з Національним педа
гогічним університетом іме
ні Михайла Драгоманова, Ки
ївським університетом імені
Бориса Грінченка і Вінниць
ким державним педагогічним
університетом імені Михайла
Коцюбинського.
Експерт Ради Європи та
Європейського центру іме
ні Вергеланда з освіти для
демократичного
громадян
ства і прав людини Мажена
Рафальська зауважує, що се
редовище, в якому навчаєть
ся учень, допомагає всотувати
правила і принципи демокра
тії. Тому його потрібно орга
нізувати так, аби воно впли
вало на кожного учня. «Якщо
дитина чує про високі цін
ності, а середовище дає їй
протилежний меседж, це де
моралізує, – зауважує екс
перт. – На мою думку, ди
ректор – це ключова фігура,
яка впливає на створення цьо
го середовища. Щоб досягну
ти результатів, зробити крок
на шляху до демократизації,
потрібен
загальношкільний

підхід. І тут немає дрібниць:
важливо те, чого вчитель на
вчає на уроках, як розвива
ється шкільне самоврядуван
ня тощо. Щодо інтеграції в
різні предмети ОДГ/ОПЛ, то
ми пропонуємо відповідний
посібник для вчителів. У ньо
му розповідається, як одно
часно і досягати предметних
цілей, і формувати громадян
ську компетентність.
Мажена Рафальська наголо
шує: у школі можна створити
окремий гурток, запровадити
спецкурс, але інтеграція – це
основний підхід, який пропо
нується в рамках програми.

Дії, а не гасла
У практичному посібнику,
який видано в рамках проек
ту, йдеться, що всі напрям
ки демократичного розвитку
є взаємопов’язаними. Ска
жімо, демократизація проце
су прийняття рішень у школі
покращує відносини з батька
ми та громадою, а вивчення
прав людини в рамках окре
мих предметів допомагає всім
учасникам навчально-вихов
ного процесу усвідомити свої
права й обов’язки. «Демокра
тична школа знає, як залучати
партнерів у громаді, й успіш
но це робить, а учні, котрі ро
зуміють, що таке демократія, і
отримали навички самооргані
зації, можуть по-справжньому
брати участь у житті місцевої
громади», – зауважують авто
ри видання.
У посібнику також наго
лошується, що без щоденної
практики колегіального при
йняття рішень, участі у діяль

ності органів самоврядування,
розробки правил і процедур
реагування у випадку дискри
мінації (наприклад, булінгу в
школі) демократія та права лю
дини перетворюються на по
рожні гасла. Тому особистий
практичний досвід реальної де
мократії у школі – запорука
виховання свідомих громадян
і поглиблення культури демо
кратії у суспільстві в цілому.

Інструмент розвитку
Щоб перенести роботу з де
мократизації школи у прак
тичну площину, експерти та
тренери програми розробили
«Інструмент демократичного
розвитку школи». За основу
цього документа взято поло
ження Європейської конвен
ції з прав людини, Конвенції
про права дитини, Хартії Ради
Європи з освіти для демокра
тичного громадянства і прав
людини, Рамок компетентнос
тей для демократичної куль
тури, розроблених Радою Єв
ропи, Європейської хартії про
участь молоді в місцевому та
регіональному житті й інші ре
комендації у сфері освіти для
демократичного громадянства
і прав людини.
Відтак інструмент визначає
26 демократичних стандартів
за трьома основними напрям
ками: розвиток демократично
го шкільного середовища та
демократичного процесу вря
дування у школі, включен
ня освіти для демократичного
громадянства і прав людини
в навчально-виховний про
цес, усталення партнерських
зв’язків із громадою.
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    ТРЕТЯ ХВИЛЯ
Розглянемо,
наприклад,
шкалу оцінювання рівня ви
конання стандарту «Учителі,
учні, батьки та інші учасни
ки навчального процесу беруть
участь у прийнятті рішень за
гальношкільної ваги і форму
ванні шкільних планів».
Якщо учителі, учні й бать
ки не беруть реальної участі
у прийнятті рішень загально
шкільного масштабу, а плану
вання здійснює лише адміні
страція, то інструмент визначає
цей рівень як початковий. Част
ковий рівень діагностується,
якщо усі згадані вище особи бе
руть участь у прийнятті рішень
щодо обмеженого кола питань;
поглиблений – якщо вчителі,
учні й батьки колегіально пла

консультант. В інструменті за
пропоновано перелік запитань,
які експерти пропонують об
говорити, після чого уважно
проаналізувати рівні виконан
ня стандарту й разом виріши
ти, на якому рівні перебуває
школа.
Третій крок – запланувати
дії (проекти) для демократич
них змін у школі й визначити
час наступної зустрічі, під час
якої вирішити, за якими на
прямками школа почне працю
вати найперше. Експерти про
понують починати роботу з 35
стандартами й визначитися, з
якого на який рівень хоче пе
рейти школа.
Четвертий крок – реалі
зація плану дій із залучен

си. Ми лише підштовхуємо до
того, щоб заклади самостійно
зробили висновки.

Досвід учасників
Під час круглого столу в рам
ках конференції директори
шкіл-учасниць двох циклів
програми поділилися досвідом
демократизації шкільного се
редовища. Чимало історій успі
ху розміщено і на сайті про
грами.
На запитання «Освіти Укра
їни», яких змін вдалося досяг
нути завдяки участі в проекті,
директор Зеленогірської ЗОШ
Любашівського району Одесь
кої області Лілія Ільніцька від
повіла, що співпраця між шко
лою і громадою вийшла на
новий рівень, учнів чують,
дослухаються до їхньої дум
ки, підтримують дитячі ініці
ативи. Саме у школі учні від
чули, що рівень навченості,
рівень знань буде давати їм

Керівництво школи радить навчальним закладам
активніше залучати учнів, батьків і педагогічний
колектив до планування шкільного життя
згідно з моделлю «знизу  – вверх»
нують та ухвалюють рішення
загальношкільної ваги. І, наре
шті, сталий рівень – якщо пла
нування та прийняття рішень
здійснюється з урахуванням ін
тересів та активної участі вчи
телів, учнів і батьків, існує чіт
ка процедура ухвалення рішень
загальношкільного масштабу, а
шкільна спільнота отримує ін
формацію про плани та вико
нання рішень.

Практичні кроки
У посібнику експерти пропо
нують сім практичних кроків із
демократичного розвитку шко
ли. Перший – знайти одно
думців і сформувати ініціатив
ну групу, в якій мають бути
представлені вчителі, учні,
шкільна адміністрація, бать
ки, громада. Другий крок –
провести самооцінку школи
за допомогою згаданого вище
інструменту та з участю пред
ставників усіх учасників на
вчально-виховного процесу. У
програмі «Демократична шко
ла» зустріч фасилітує тренер-
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Програма
розвитку

ням всіх учасників навчальновиховного процесу. Експерти
радять не забувати відслідко
вувати зміни у школі й, за по
треби, коригувати плани.
П’ятий крок – повторна
оцінка ситуації в школі за до
помогою інструменту та по
рівняння результатів із ви
сновками самооцінки школи
до початку реалізації плану
дій. Шостий крок – аналіз
досягнень і помилок; і сьо
мий – планування подальших
кроків з демократичного роз
витку школи.
– Наші тренери приїж
джають до школи, щоб фаси
літувати процес діагностики,
яку школа проводить сама, –
зауважує Мажена Рафаль
ська. – Вчителі, учні, батьки
разом досягають розуміння –
на якому рівні знаходиться де
мократизація школи. При цьо
му практичні дії у кожному
закладі будуть власні: ми не
пропонуємо школам єдино
го рецепта, адже вони мають
різну специфіку, цілі, ресур

можливість здійснювати таку
співпрацю.
«Ще один приклад спільного
із громадою проекту: з ініціа
тиви шкільного парламенту ми
проводимо благодійний ярма
рок на селищному майдані, –
розповідає директор. – Завдя
ки програмі до нас долучилися
й інші школи, спонсори, фер
мерські господарства, які теж
виставили свою продукцію. Зі
брані кошти ми перераховуємо
на лікування бійця в Одесько
му військовому шпиталі».
Щодо внутрішньошкільно
го життя, то в закладі почали
впроваджувати спільні педра
ди у форматі круглих сто
лів – з участю батьків, дітей,
громади і, звісно, вчителів, на
приклад, на тему «Яким має
бути сучасний випускник?».
Кожна група представляла ба
чення такого випускника –
отже, погляди значно відріз
нялись. І врешті-решт вдалося
прийти до спільного знамен
ника – це має бути демокра
тично налаштована, відкрита

особистість, яка готова діяти
і сприймати виклики реально
го життя.
За словами Лілії Ільніць
кої, стратегічна мета, яку нині
ЗОШ втілює в життя, – не
тільки прищеплювати демо
кратичні цінності у школі, а
й нести їх за межі закладу.
У Чернівецькій ЗОШ №38,
яка взяла участь у програмі,
прагнули до свідомої та від
повідальної участі вчителів,
учнів і батьків у формуванні
шкільних планів. В описі іс
торії успіху на сайті проекту
«Демократична школа» ідеть
ся, що планування шкільного
життя раніше здійснювалось,
як правило, адміністрацією на
вчального закладу із залучен
ням педагогічного колективу в
окремих випадках. Учні й бать
ки через своїх представників
брали участь лише у затвер
дженні планів на рівні ради
школи. За підтримки тренерів
ЗОШ здійснила аналіз ситуації
за допомогою інструменту де
мократичного розвитку школи,
який продемонстрував необ
хідність демократизації шкіль
ного врядування у навчально
му закладі.
Спочатку
адміністрація
школи визначила кількість го
дин варіативної складової на
вчального плану для кожного
класу і запропонувала вчите
лям із переліку програм кур
сів за вибором обрати по два,
які вони б хотіли викладати у
наступному навчальному році.
Кожен педагог підготував пре
зентацію курсу для школярів
та їхніх батьків. Протягом
кількох днів учні й батьки
обирали, який із запропоно
ваних варіантів вони вважа
ють найбільш цікавим та ко
рисним. Тоді у кожному класі
провели підрахунок голосів, а
результати голосування пере
дали адміністрації.
У результаті до робочого на
вчального плану були включе
ні такі курси, як «Живи за
правилами» (7 клас), «Вчимо
ся бути громадянами» (8 клас),
«Ми – громадяни України»
(9 клас), «Ми різні – ми рів
ні» (10 клас), «Громадянська
освіта: основи демократії»
(11 клас). У школі зауважу
ють: нова практика виклика
ла неабиякий ентузіазм і заці
кавлення серед дітей і батьків.
Кожен з учасників навчальновиховного процесу зміг долу
читися до врядування у школі
через планування роботи. Ад

міністрація мала нагоду оці
нити креативність учителів і
наочно побачити прагнення
учнів та батьків, отримавши,
як наслідок, надійних союзни
ків у процесі розвитку закла
ду. Вчителям надали можли
вість впливати на формування
навчального плану, що, в свою
чергу, лише підвищило їх ін
терес до курсів за вибором.
Залучення учнів і батьків до
планування роботи школи під
вищило рівень їх зацікавле
ності до подій, що відбувають
ся у закладі. Отже (роблять
висновок у школі): усі учасни
ки навчально-виховного про
цесу отримали реальний до
свід спільного демократичного
прийняття рішення.
У школі зауважують, що
робота, яку вдалося зробити
за рік, це лише початок. Їх
ньою метою є створення стало
го демократичного врядування
із залученням усіх учасників
навчально-виховного процесу.
Керівництво школи радить і ін
шим навчальним закладам ак
тивніше залучати учнів, бать
ків і педагогічний колектив до
планування шкільного життя,
при цьому будь-яке плануван
ня здійснювати за моделлю
«знизу – вверх», створюючи
умови для спільного обгово
рення та прийняття рішень
з урахуванням інтересів усієї
шкільної громади.

Замість післямови
Наприкінці конференції від
булося урочисте підписан
ня Декларації про співпрацю
програми з новими закладамиучасниками. Далі – наступний
етап: до кінця лютого трива
тимуть вступні інтенсивні тре
нінги для шкільних команд, до
складу яких увійдуть дирек
тор, заступник директора й
учитель, представник батьків
ського комітету, а також пред
ставник місцевої влади або не
урядової організації.
Потім упродовж 16 місяців
у закладах триватиме робота,
яка передбачає кілька етапів:
презентацію програми, оцінку
ситуації за допомогою інстру
менту розвитку школи, пла
нування роботи, майстер-кла
си, консультації, оцінку змін
тощо. А підсумки третьої хви
лі програми підіб’ють у черв
ні 2019 року.
Підготував Дмитро ШУЛІКІН,
«Освіта України».
Фото Максима КОРОДЕНКА
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Першого лютого розпочався
«навчальний рік» для педагогів:
зареєстровані користувачі платформи
EdEra отримали повідомлення
про початок навчання на онлайн-курсі
для вчителів початкової школи.

Онлайнкурс

«Освіта України»

«ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

П

ро це також інформує сайт Мі
ністерства освіти і науки. «Вра
ховуючи великий інтерес і те, що
онлайн-курс – це нова незвична фор
ма роботи для вчителів, МОН підготу
вало детальні роз’яснення та інструкції,
що допоможуть працювати на платфор
мі», – йдеться у новині від 2 лютого.
Там само є посилання на лист МОН
до управлінь (департаментів) освіти і
науки обласних, Київської міської дер
жавних адміністрацій, Інститутів після
дипломної педагогічної освіти «Щодо
деяких організаційних питань з підго
товки педагогічних працівників на сай
ті студії онлайн-освіти EdEra».

Ознайомитися перед навчанням
У документі наголошується на тому,
що дистанційний курс є одним з
обов’язкових етапів підвищення квалі
фікації педагогів, які навчатимуть пер
ші класи з 1 вересня 2018-го. «Він дасть
змогу ознайомитися з новим Держав
ним стандартом початкової освіти, отри
мати практичні навички управління
класом, навчитися методик компетент
нісного та інтегрованого навчання, –
наголошується в листі. – Важливою
частиною курсу є розділи, присвячені
основам нейропсихології (науки, що дає
змогу зрозуміти особливості функціону
вання мозку дитини, виявити причини
труднощів у навчанні й усунути їх) та
інклюзивної освіти».
Лист містить сім додатків, з якими
міністерство радить ознайомитися пе
ред навчанням. Це, зокрема, інформа
ція щодо програми курсу й орієнтовних
термінів публікації навчальних матері
алів, інструкції щодо реєстрації, реко
мендації з навчання на дистанційному
курсі та написання листів для запитів
у разі виникнення додаткових запи
тань. Є також посилання на інструк
цію з користування платформою під
час навчання.
МОН нагадує: проходити курс і
виконувати завдання можна з будьякого пристрою (включаючи планшет
і телефон) і в будь-який час: матері
али доступні на платформі цілодобо
во. Долучитися до такого «підвищення
кваліфікації» радять і вчителям-пред
метникам.

Чого та як навчаємо
1 лютого на платформі відкрили два
перші модулі, наступний – «Інтегро
ване навчання» – має бути опубліко
ваний 26 лютого. У першому модулі
(«Загальний огляд»), окрім вступно
го слова, додалися відео «Чому вар
то пройти онлайн-курс?» і «Концеп
ція НУШ». У першому міністр освіти
і науки Лілія Гриневич звертається
до освітян: «Майже всі діти в Укра
їні здобувають шкільну освіту. Саме
з їхньої успішності, життєвого вибору
та цінностей твориться майбутнє на
шої країни. Щоб воно було успішним,
ми повинні з більшою відповідальністю
ставитися до того, чого саме та як на
вчаємо наших дітей». Міністр говорить
про Світовий економічний форум-2016,
на якому були визначені уміння та на
вички, що будуть потрібні роботодав
цям у 2020-му. Серед них – критич
не мислення, креативність, емоційний
інтелект та інші вміння, які нині шко
ла не розвиває.

– Наше завдання – змінити це, –
наголошує Лілія Михайлівна. – Ми по
винні навчати сучасне покоління відпо
відно до вимог часу. Лише так зможемо
зробити необхідний внесок у розбудо
ву модерної, європейської України в
сучасному глобалізованому світі…
У наступному відео міністр говорить
про школу компетентностей ХХІ сто
ліття та її відмінність від «знаннєвої
школи», роз’яснює структуру загаль
ної середньої освіти з 2018–2019 на
вчального року. «НУШ передбачає, що
впродовж отримання повної загальної
середньої освіти учень має оволодіти
десятьма ключовими компетентностя
ми, – наголошує вона. – Серед них
є такі, що вже певною мірою формує
сучасна школа: володіння державною
та іноземною мовами, математична гра
мотність, компетентності у природни
чих науках і технологіях. Але є й такі,
що зараз узагалі не формуються під
час навчання, – наприклад, уміння
навчатися впродовж життя, соціаль
на і громадянська компетентність, ін
новаційність. Ми прагнемо, щоб наші
випускники стали цілісними та роз
виненими особистостями, які мають
інноваційне мислення та є патріотами
своєї держави, здатними брати актив
ну участь у її розбудові. Досягти таких
результатів можна, лише об’єднавши
зусилля».
Після перегляду цих відео дати пра
вильні відповіді на запитання в кінці
розділу абсолютно не складно (знаємо з
власного досвіду: на сайті є можливість
миттєвої перевірки). Згідно з інструк
цією, в більшості запитань надаються
дві спроби для відповіді й пояснення
в разі надання неправильної відповіді.
«Щоб отримати сертифікат, необхідно
набрати більше або рівно 60% успіш
ності (максимум 100%) на завершення
навчання, – сказано на платформі. –
Модуль 1 становить 5% зі 100%, модуль
2 – 15% зі 100%. Сумарно за виконан
ня усіх завдань можна отримати 20%».

Classroom Management
Мета другого модулю – «Організа
ція класу» – допомогти вчителю ста
ти ефективним менеджером, набути
навичок, необхідних для створення і
підтримки середовища, що сприятиме
й академічному, і соціально-емоційно
му навчанню.
– Учні приходять до школи, щоб
натхненно навчатися. Це означає, що
ми, вчителі, маємо створити комфорт

Навчання –
це завжди
ризик: ризик
зробити помилку,
висловити власну
думку, підтримати
дискусію тощо.
Якщо учень
не відчуває
турботи і поваги
вчителя – він
не буде ризикувати
не освітнє середовище, яке щодня усі
180 навчальних днів на рік приваблюва
тиме дітей і спонукатиме їх до навчан
ня, – стверджує заступник директора
з навчально-виховної роботи, вчитель
початкових класів НВК «Новопечер
ська школа» Марина Пристінська. –
Про що ви думаєте, коли чуєте слово
сполучення «Управління класом»?
Більшість учителів зазвичай відповіда
ють, що це порядок, контроль і дисци
пліна. Дослідження доводять, що хоро
ший менеджмент у класі – це більше
ніж просто організованість і дисциплі
на. І точно не суворе чи авторитарне
ставлення вчителя.
Пані Марина пояснює: хороший
педагог-менеджер організовує робо
ту класу так, щоб уникнути більшості
проблем із поведінкою. А значить, він
менше турбуватиметься про дисциплі
ну. На її переконання, навчання не є
пасивною діяльністю, тому продуктив
не навчальне середовище може бути
шумним. «Учителі, які є хорошими ме
неджерами, не потребують стимулю
вання поведінки нагородами, – додає
педагог. – Багато педагогів вважа
ють, що ефективність навчання зале
жить від цікавого уроку. Адже якщо
учні будуть мотивованими та зацікав
леними, вони не матимуть часу на по
гану поведінку».
У відео подається таке визначення
«управління класом»: це процес пла
нування, організації та координування
освітнього процесу з метою ефектив
ного навчання та виховання школярів.
Відповідно, вчитель має професійно

займатись управлінською діяльністю:
його метою є створення класу, в яко
му діти почуваються безпечно та радіс
но, розвивають соціальні й академічні
навички. Тут кожен учень є успішним,
заохочуються та підтримуються гуман
ні моделі поведінки, а інші – обгово
рюються і не рекомендуються.
За словами Марини Пристінської,
управління класом має подвійну мету:
це створення середовища і для ака
демічного навчання, і для соціальноемоційного. «Соціально-емоційне на
вчання спрямоване на формування
соціальних навичок та дозрівання емо
ційного інтелекту, – пояснює вона. –
Складовими ефективного управління
класом є: облаштування комфортного
фізичного середовища, налагодження
турботливих дружніх взаємовідносин,
розроблення правил і впровадження
«рутин», наявність ефективного пла
ну уроку (тайм-менеджмент, чіткі та
зрозумілі інструкції, паузи для моз
ку і тіла) та проактивного підходу до
дисципліни (запобігання порушен
ням і реагування на них)». У наступ
них записах ці складові розглядають
ся детальніше (звертаємо вашу увагу:
деякі ролики складаються з кількох
частин – про це сигналізує кількість
іконок у рядку над зоною відтворен
ня запису!).

«Ми тиснемо руки…»
У класі учні проводять близько полови
ни календарного року, тому важливо,
щоб кабінет був цікавим, упорядкова
ним, зручним, мав зони і для занять,
і для спілкування та відпочинку. Вчи
телю слід продумати, як учні будуть
взаємодіяти, чи буде їм зручно перебу
вати у класі, а йому самому – пересу
ватися приміщенням. Окрема тема для
розмови – налагодження дружніх сто
сунків між учнями та вчителем, учнів
між собою. Це, переконана Марина
Пристінська, найважливіший компо
нент ефективного менеджменту.
– Відносини з моїми учнями почи
наються біля входу до школи, – гово
рить вона. – Ми тиснемо одне одно
му руки, дивимося в очі, посміхаємося,
вітаємось – незалежно від того, що
трапилося напередодні. Я можу запи
тати, як справи, як настрій, що ціка
вого було на вихідних. Такий ритуал
для дитини – можливість відчути себе
важливою для вчителя. Для мене – ін
формація про настрій, з яким кожен
учень прийшов до школи. Я дуже до
бре знаю: щоб діти успішно навчали
ся, вони мають бути спокійними, по
чуватися в безпеці.
Добре, коли інформація, почута вчи
телем уранці, впливає на проведення
щоденних «рутин», що допомагають
ефективно налаштувати клас на на
вчальний день і сприяють формуван
ню дружніх взаємовідносин. Якщо пе
дагог знаходить час поспілкуватися з
усіма учнями – він може пізнати їхні
сильні та слабкі сторони, а згодом ви
користати ці знання для планування
навчання. «Доброзичливі стосунки по
зитивно впливають на навчальний про
цес, – переконана спікер, – тому що
діти довіряють мені. Навчання – це
завжди ризик: ризик зробити помил
ку, висловити власну думку, виконати
завдання, підтримати дискусію тощо.
Якщо учень не відчуває турботи і пова
ги вчителя – він не буде ризикувати».
Валентина СОРОКА, «Освіта України»
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ковано «Порадник для вчите
ля» й інші матеріали.
40 мільйонів передбачено
і на створення електронних
підручників для першого кла
су. В рамках експерименту
будуть створені підручники
«Мистецтво» та «Я досліджую
світ».

Днями в Міністерстві освіти
і науки відбулася нарада
з директорами закладів
післядипломної педагогічної
освіти. Питання порядку
денного – підготовка вчителів
перших класів до старту
Нової української школи;
забезпечення підручниками
учнів перших, п’ятих і десятих
класів; підготовка до участі
у проведенні у квітні-травні
міжнародного оцінювання PISA.

До проведення
PISA  – готові

Завдання №1
Перед тим, як почати очну
підготовку, вчителі мають
пройти дистанційний курс
на інтерактивній платформі
EdEra. Курс відкрито з 1 лю
того, часу на реєстрацію і
проходження у вчителів до
статньо. Підвищення кваліфі
кації вперше здійснюється за
очно-дистанційною формою
навчання (згідно з наказом
МОН від 15.01.2018 р. №36
«Про затвердження Типової
освітньої програми організа
ції і проведення підвищен
ня кваліфікації педагогічних
працівників закладами після
дипломної педагогічної осві
ти»). Реєстрація тривала з
1 січня. Навчання розпоча
лося 1 лютого. Очна складо
ва відбувається згідно із пла
нами-графіками регіональних
закладів післядипломної осві
ти у 3 сесії.
Перші 100 тренерів уже
підготовлені двома громад
ськими
організаціями
–
«Освіторія» та «Крок за кро
ком». Підготовка стартувала у
червні минулого року. Згодом
на базі закладів післядиплом
ної освіти частково розпочато
підготовку тренерів. Регіони
подали плани-графіки підго
товки, незабаром їх затвер
дять наказом МОН.
Орієнтовна навчальна про
грама підготовки тренерів
для навчання педагогічних
працівників, які навчатимуть
учнів перших класів у 2018–
2019 і 2019–2020 навчальних
роках, затверджена наказом
МОН від 05.02.2018 р. №97.
На основі планів-графіків
пораховано, скільки тренерів
потрібно підготувати – більш
як тисячу. Заняття відбувати
муться у стислі терміни. Тре
нерський склад буде затвер
джений наказом МОН, який
нині готується.
– Ці тренери для нас над
звичайно важливі, – наголо
сив Павло Кузьмович. – Від
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аступник міністра осві
ти і науки Павло Хобзей одразу наголосив, що
роль закладів післядипломної
педагогічної освіти у впро
вадженні Нової української
школи – величезна. У 2018
році саме на них покладено
завдання організувати підго
товку 22 тисяч учителів пер
ших класів. Для початку, за
словами Павла Кузьмовича,
потрібно підготувати трене
рів, які навчатимуть педаго
гів і допомагатимуть їм у ро
боті після старту НУШ.

ПІДГОТОВКА ДО СТАРТУ
кожного з них залежатиме
рівень підготовки десятків
учителів! І, до речі, не вар
то боятися замінювати трене
рів «на марші». Якщо люди
на не справляється, потрібно
знайти ту, яка все зробить
правильно.
Головний спеціаліст сек
тору мовної політики МОН
Оксана Коваленко поінфор
мувала, що вчителі іноземної
проходять курси підвищен
ня кваліфікації за програма
ми Британської Ради (англій

нах тренінги для вчителів
перших класів, – зазначила
Оксана Коваленко.

Підручники: час обирати!
Про друк підручників для
перших, п’ятих і десятих кла
сів розповів перший заступ
ник директора Інституту мо
дернізації змісту освіти Юрій
Завалевський. За його слова
ми, на навчальну літературу
2018 року виділено 803 міль
йони, і «це найбільша сума за
останні 20 років».

Обирати, які книжки потрібно
додрукувати, мають школи.
Процедура обрання у цьому році
нова, вона дає більше свободи
вчителю і має допомогти
уникнути фальсифікацій
ська мова), Гете-Інституту
(німецька), Посольства Фран
ції (французька) в Україні.
Уже підготовлено 132 вчи
телі англійської та 200 вчи
телів початкової школи з ре
гіонів; 16 тренерів німецької
мови та вчителів німецької
для пілотних шкіл. Посоль
ство Франції підготувало 17
тьюторів і вчителів для пілот
них шкіл.
Графік підвищення квалі
фікації для вчителів інозем
ної співпадає із графіком
підготовки вчителів початко
вої школи. Це і дистанцій
ний курс, і очні заняття, які
планується провести у трав
ні-червні.
Загалом 1 вересня 2018
року в перших класах викла
датимуть англійську 17 тисяч
педагогів, німецьку – 1500,
французьку – 302, іспан
ську – 32.
– Ми порахували, що вчи
телів-тренерів, яких готують
Британська Рада, Гете-Інсти
тут і Посольство Франції, ви
стачає, аби провести в регіо

У 2018-му має бути на
друковано 19 мільйонів при
мірників підручників (для
порівняння:
у
минулому
році – 8 мільйонів). Пере
дусім це будуть видання для
п’ятих і перших класів.
Для 5-х класів конкурс ого
лосять на підручники «Інфор
матика», «Історія України» та
«Українська мова» для шкіл
з мовами національних мен
шин. Усі інші будуть додруко
вані з підручників 2012 і 2013
років. Нещодавно ці книжки
пройшли відповідні науковометодичні комісії ІМЗО, ав
тори отримали рекомендації
про доопрацювання й осу
часнення близько 20 відсот
ків матеріалу.
Обирати, які книжки по
трібно додрукувати, мають
школи. Процедура обрання у
цьому році є новою, вона дає
більше свободи вчителю і має
допомогти уникнути фальси
фікацій.
За два тижні (починаючи
з понеділка, 12 лютого) вчи
телі повинні визначитись, які

підручники хочуть отримати.
Перелік книжок затверджує
педагогічна рада навчально
го закладу, після чого рішен
ня має бути оприлюднене на
сайті школи. Рішення педра
ди передають у районні відді
ли освіти, потім – в обласні
департаменти і вже звідти –
«з мокрими печатками» – в
МОН.
– Дуже важливо дотри
матися термінів вибору під
ручників, – наголосив Павло
Хобзей. – Адже з 1 березня
плануємо почати їх друк.
Найближчими днями буде
оголошено про старт конкур
су підручників для 10 класів.
Рукописи мають прочитати й
оцінити експерти (методисти,
вчителі, кандидати чи докто
ри наук).
– Експертів потрібно оби
рати дуже ретельно, – заува
жив Павло Кузьмович. – У
минулому році були експерти,
які жодного разу не відкрили
книжку, але подали позитивні
рецензії. Це – неприпустимо
і не має повторитися!
ІМЗО вдосконалив поря
док відбору експертів. Зокре
ма, перед початком роботи
над підручниками відбудеть
ся жеребкування. Для експер
тизи кожної книжки шляхом
жеребкування буде обрано
вчителя, методиста і науков
ця. Вони працюватимуть три
тижні і зможуть продивитися
усі рукописи (офіційно оціни
ти – лише два). Після отри
мання експертних висновків
почнуть роботу науково-мето
дичні комісії.
До речі, у цьому році екс
перти підписують угоду про
доброчесність і конфіденцій
ність. Серед іншого, вони по
винні вказати, що не мають
родинних зв’язків із праців
никами видавництв чи угод
про співпрацю.
Також 2018 року, за слова
ми Юрія Завалевського, упер
ше виділено 48 мільйонів на
видання методичної літерату
ри для вчителів. Буде надру

Навесні цього року 273 на
вчальні
заклади
України
(школи, коледжі, училища
тощо) візьмуть участь у до
слідженні PISA. Перелік цих
закладів міжнародні партне
ри визначили 2 лютого, дня
ми його буде оприлюднено.
Заступник директора Укра
їнського центру оцінювання
якості освіти, національний
координатор проекту PISA
Тетяна Вакуленко поінфор
мувала, що в дослідженні мо
жуть узяти участь максимум
6366 учасників, мінімум –
5400 осіб. «Вікно» проведення
дослідження – із 16 квітня по
26 травня. Кожен навчальний
заклад може сам визначити,
коли йому зручно провести
оцінювання, але на останні
дні травня відкладати вико
нання завдань усе ж не варто.
Тетяна Вакуленко зверну
лася до керівників ІППО із
проханням допомогти шко
лам правильно скласти спис
ки учнів. Важливо, щоб були
зазначені повні імена учнів
і було зрозуміло – хлопчик
бере участь у дослідженні чи
дівчинка.
– Під час минулого дослі
дження у списках учнів семи
українських навчальних за
кладів міжнародні партнери
так і не змогли визначити, де
хлопчики, а де – дівчатка, –
розповіла пані Тетяна. – Такі
списки міжнародні експерти
вважають фальсифікацією. Це
може поставити під сумнів
участь України в дослідженні.
До квітня учням потрібно
пояснити, як проходитиме до
слідження (і російськомовні,
й українськомовні діти пра
цюватимуть в одній аудиторії,
інструктаж проведуть україн
ською), як працювати з тесто
вими зошитами тощо. Кожен
зошит має 60 сторінок, і розі
братися з їх структурою вар
то заздалегідь.
Також підписано угоду про
збереження конфіденційнос
ті матеріалів. Учасники не по
винні дізнатися про завдан
ня до конкурсу. В 2004 році
одна з великих країн вибула
з дослідження саме тому, що
зміст тестового зошита потра
пив до соцмереж.
Як відомо, дослідження
PISA проводиться кожні три
роки шляхом тестування на
вичок і знань 15-річних учнів.
PISA не перевіряє рівень на
вчальних досягнень учнів,
натомість оцінює, на якому
рівні підліток зможе вико
ристовувати знання й умін
ня, отримані у школі, за мож
ливих життєвих труднощів і
викликів.
Світлана ГАЛАТА, «Освіта України»
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«Освіта України»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ оголошує конкурс
на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Будівельний факультет
Доцента кафедри економічної теорії (2);
Асистента кафедри опору матеріалів (1);
Доцента кафедри організації та управління будівництвом (1);
Старшого викладача кафедри організації та управління будівництвом (1);
Доцента кафедри економіки будівництва (2);
Асистента кафедри міського будівництва (2);
Старшого викладача кафедри міського будівництва (1).

Міністерство охорони здоров’я України
оголошує конкурс із 12.02.2018 р. на заміщення посади:

Особи, які обираються вперше, додатково надають:
• особовий листок з обліку кадрів;
• автобіографію;
• оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про здобуту освіту, ступені та звання;
• характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
• повний список наукових, методичних праць.
Адреса університету:
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту»

Дніпропетровська обласна рада
оголошує конкурс на заміщення посади:

ректора Державного вищого навчального закладу
«Івано-Франківський національний медичний університет».
Вимоги до претендентів на посаду: громадянство України; вчене звання та науковий
ступінь; стаж науково-педагогічної діяльності не менш як 10 років; вільне володіння державною
мовою.

Реклама

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про участь
у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування
до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про
вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку
про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно
до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465
(«Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність
судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір
та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за
місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.
Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців
з 12.02.2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 46.
Контактна інформація: тел.: 253-82-63, е-mail: moz.gov_@ukr.net.
Дата проведення виборів – 04.05.2018 р.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників
подають до відділу кадрів університету такі документи:
• заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
• звіт за попередній термін роботи;
• матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
• список наукових та методичних праць, виданих за попередній
термін роботи;
• рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
• довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

ректора комунального вищого навчального закладу
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників
не менш як десять років. Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява про участь у
конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування
до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу
освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см; автобіографія; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465; довідка про наявність або відсутність
судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
копія паспорта, засвідчена претендентом; копія трудової книжки; письмова згода на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта),
засвідчуються за місцем роботи.
Прийом документів здійснюється протягом двох місяців
з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.
Вибори керівника комунального вищого навчального закладу
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради» відбудуться 27 квітня 2018 року.
Документи надсилати на адресу: Дніпропетровська обласна рада, просп. Олександра
Поля, 2, м. Дніпро, 49004. Довідки за телефоном: (056) 742-75-46.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на зайняття посадИ:

директорів Кам’янського коледжу фізичного виховання,
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький
коледж дизайну та економіки», Державного вищого
навчального закладу «Київський енергетичний коледж».

ректора Національного університету
«Одеська юридична академія».

Цілком офіційно

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення посад:

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською
мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь
у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про
проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних
оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.
№1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656), довідку про наявність
або відсутність судимості, інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу:
Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10,
м. Київ, 01135. Телефон для довідок: 044-481-47-92; 044-481-32-35.

Реклама

Факультет інженерних систем та екології
Асистента кафедри водопостачання та водовідведення (2);
Асистента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1);
Доцента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1);
Професора кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1);
Асистента кафедри теплотехніки (1);
Доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1).

Архітектурний факультет
Доцента кафедри філософії (1);
Асистента кафедри містобудування (1);
Завідувача кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (1);
Старшого викладача кафедри рисунку і живопису (1);
Доцента кафедри рисунку і живопису (2);
Професора кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки (1).

Термін подання документів –
місяць від дня опублікування оголошення.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською
мовою, мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науковопедагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв –
два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на
участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; довідку
про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656);
копію паспорта, засвідчену претендентом/кою; копію трудової книжки; довідку про
наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та
обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу:
Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10,
м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

Реклама

Факультет геоінформаційних систем
і управління територіями
Доцента кафедри геоінформатики і фотограмметрії (1);
Асистента кафедри землеустрою і кадастру (1);
Асистента кафедри вищої математики (1);
Старшого викладача кафедри іноземних мов (1);
Старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту (3).

Будівельно-технологічний факультет
Доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2);
Асистента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (1);
Старшого викладача кафедри хімії (1);
Доцента кафедри будівельних матеріалів (1).

Цілком офіційно

Факультет автоматизації
і інформатизаційних технологій
Професора кафедри будівельних машин (1);
Асистента кафедри машин і обладнання технологічних процесів (1);
Доцента кафедри автоматизації технологічних процесів (1);
Асистента кафедри електротехніки та електроприводу (2);
Асистента кафедри автоматизації технологічних процесів (1).
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№ 6, 12 лютого 2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ оголошує конкурсний відбір на зайняття посади:

Місцезнаходження Комишуваської школи
соціальної реабілітації: 70530, Запорізька область,
Оріхівський район, смт Комишуваха,
вул. Севастопольська, 17. Тел.: (06141) 60-290.
Основні напрями діяльності:
– забезпечення соціальної реабілітації підлітків (від 11 до 14 років), які вчинили правопорушення, їх правове виховання, соціальний захист;
– надання базової загальної середньої освіти.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно
володіють українською мовою, мають повну вищу педагогічну
освіту (спеціаліст або магістр), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, досвід керівної роботи у закладах освіти соціальної реабілітації, високі моральні якості та стан здоров'я, що
дозволяє виконувати професійні обов'язки.
Претенденти для участі у конкурсному відборі керівника повинні:
– знати принципи управління та планування діяльності закладу
освіти, перспективи та тенденції розвитку сфери освіти, зокре-

ма базової загальної середньої освіти;
– м
 ати лідерські компетенції, стратегічне бачення щодо розвит
ку школи соціальної реабілітації.
Особи, які бажають узяти участь
у конкурсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім.’я Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Полянського П. Б.;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром
3 x 4 сантиметри;
– автобіографію;
– біографічну довідку;
– копії документів про вищу освіту (науковий ступінь та вчене
звання – за наявності);
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних
оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України»,
2000 р., №39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта;

– копію трудової книжки;
– конкурсну пропозицію, представлену у вигляді презентації обсягом до 10 слайдів, що містить перспективний план розвитку
закладу освіти протягом трьох років, конкурентні переваги претендента та мотиваційний лист щодо зайняття вакантної посади;
– письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних».
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента,
уповноваженим органом управління або нотаріально.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
Інформація про основні напрямки діяльності Комишуваської школи соціальної реабілітації розміщені на офіційному веб-сайті:
http://shkola-km.esy.es
Заяви про участь у конкурсному відборі
та інші необхідні документи приймаються
протягом 20 календарних днів від дня
опублікування оголошення (до 03.03.2018 р.).
Документи надсилати на адресу:
Міністерство освіти і науки України, проспект
Перемоги, 10, кім. 136, 138, м. Київ, 01135.
Довідки за телефонами: 481-47-92, 481-32-35.

Цілком офіційно

директора Комишуваської школи
соціальної реабілітації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду:

відповідно до Порядку проведення конкурсного
відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 року №777.
Місцезнаходження підприємства:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3,
тел.: (044) 456-37-02.
Основні напрями діяльності: підготовка, випуск у світ, розповсюдження друкованих та електронних засобів масової інформації,
видавнича та поліграфічна діяльність, видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та її реалізація, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для підприємств, установ,
організацій, проведення семінарів, конференцій, тренінгів тощо.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:
– громадянство України;
– повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
– стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не
менше п’яти років;
– досвід роботи у сфері управління підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами на позиціях керівника, заступника керівника або керівника проекту не менше трьох років;
– вільне володіння державною мовою;
– володіння іноземною мовою (бажано).
Претенденти для участі у конкурсному відборі керівників державних підприємств повинні знати (мати):
– принципи управління, бюджетування виробничих процесів та
стратегічного планування;

– п ерспективи та тенденції розвитку сфери інформаційно-телекомунікаційних технологій, управління проектами у цій сфері;
– лідерські компетенції, стратегічне бачення, організаційне лідерство, управління змінами, управлінську ефективність.
Діяльність на посаді директора Державного
інформаційно-виробничого підприємства
видавництва «Педагогічна преса» передбачає:
– комплексне оперативне управління підприємством з метою досягнення цільових операційних і фінансових показників;
– повна відповідальність за виконання фінансового плану підприємства, зв’язки з державними органами, інвесторами;
– представництво інтересів підприємства, налагодження конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: основними клієнтами, постачальниками, офіційними органами, фінансовими установами та іншими організаціями;
– удосконалення бізнес-процесів підприємства, впровадження нової техніки та технологій;
– формування ефективної команди, створення умов для підвищення продуктивності праці працівників підприємства на засадах прозорої мотивації та чіткої дисципліни.
Перелік документів, що подаються претендентом:
– заява про участь у конкурсному відборі на ім’я державного
секретаря МОН. Заява має містити відомості про претендента/ку (ПІБ претендента/ки – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти –
у разі її наявності);
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром
3 х 4 сантиметри;
– автобіографія;
– копія документа про повну вищу освіту;
– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних
оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України»,
2000 р., №39, ст. 1656);
– довідка про наявність або відсутність судимості;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на зайняття посадИ:
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання
та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок
з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); копію
паспорта, засвідчену претендентом/кою; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості;
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи
претендента/ки, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10,
м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

Цілком офіційно

ректора Одеського державного екологічного університету.

– інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення;
– копія паспорта, засвідчена претендентом;
– копія трудової книжки,
– конкурсна пропозиція;
– письмова згода на обробку персональних даних;
– рекомендації та інші документи на розсуд претендента.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента,
уповноваженим органом управління або нотаріально.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція має бути представлена у вигляді презентації обсягом до 10 слайдів та містити:
– перспективи розвитку підприємства протягом трьох років, поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, пропозиції
щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства тощо;
– конкурентні переваги претендента.
Інформація про основні напрямки діяльності та фінансові показники розміщені на офіційному веб-сайті Державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва «Педагогічна преса» http://pedpresa.ua
Заяви про участь у конкурсному відборі та інші
необхідні документи приймаються протягом тридцяти
календарних днів від дня опублікування оголошення у
газеті «Освіта України» (до 13.03.2018 р.) за адресою:
Міністерство освіти і науки України, проспект
Перемоги, 10. кімнати 136, 138, м. Київ, 01135.
Конкурсний відбір починається 19 березня 2018 року
та закінчується не пізніше 17 квітня 2018 року.
Оприлюднення результатів конкурсного відбору:
до 20 квітня 2018 року.
Довідки за телефонами: 481-47-92, 481-32-35.
E-mail: samsonenko@mon.gov.ua.

Цілком офіційно

керівника Державного інформаційновиробничого підприємства
видавництва «Педагогічна преса»

1864
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«Освіта України»

МІСІЯ –  

31 січня пішов із життя перший
космонавт незалежної України
Леонід Каденюк.

Й

ого мрія про космос мала
цілком визначену дату
народження – 12 квіт
ня 1961-го, коли відбувся по
літ Юрія Гагаріна. Її здійснен
ня довелося чекати 36 років.
На запитання про секрет його
успіху Леонід Костянтинович
відповідав: «Це завзята і три
вала праця. І мрія. Я переко
наний: у кожної людини має
бути мрія. Саме вона допо
магає долати всі труднощі на
шляху, дисциплінує і дає сили.
Я завжди повторюю, що якщо
навіть простий хлопець із бу
ковинського села зміг стати
космонавтом, то це під силу
кожному».

Хлопець
із буковинського  села
Каденюк народився в селі
Клішківці Хотинського райо
ну, його батьки були вчителя
ми. В одному з інтерв’ю він
розповідав: дитинство припа
ло на період, коли космонав
тами мріяли стати всі хлоп
чаки. «Після польоту Гагаріна
почалася нова ера в історії
людства, – згадував Леонід
Костянтинович. – Ця подія
і сам факт того, що досягну
то рівня розвитку технологій,
які дозволяють здійснювати
подібні подорожі, справили
на мене незабутнє вражен
ня. З того моменту – а мені
тоді було десять років – я
твердо вирішив, що буду кос
монавтом».
Подальші кроки майбутньо
го астронавта – це добре вид
но, коли вивчаєш його життє
пис і особливо – численні
інтерв’ю, – наполегливий під
йом угору сходинка за сходин
кою. Офіційна біографія гово
рить про те, що по закінченні
школи, 1967 року, Леонід всту
пив до Чернігівського вищого
військового авіаційного учили
ща льотчиків. А серед «ціка
вих фактів з біографії Каденю
ка» (таких добірок у дні після
звістки про його смерть було
кілька) вказано, зокрема, та
кий: аби вступити до училища,
хлопець приписав собі один

рік: до закладу приймали із
17-ти. Мовляв, при проходжен
ні комісії в районному центрі
він зізнався, що має мало років
для вступу, а співробітник ко
місії зглянувся і зателефонував
до РАГСу із проханням випи
сати Каденюку нову метрику:
«Може, коли-небудь ми буде
мо зустрічати його на космо
дромі з квітами, давайте допо
можемо цій молодій людині».
По закінченні училища
Леонід працював льотчикомінструктором. Про подальші
події згадував так: «Коли в
1976 році відбувся черговий
набір, шостий після гагарін
ського, в загін космонавтів,
я, звичайно, написав рапорт,
що хочу взяти участь у цьому
відборі, хочу стати космонав
том. Із трьох тисяч кандида
тів, молодих льотчиків-вини
щувачів, відібрали групу з
дев’яти людей. Я потрапив у
цю дев’ятку. Врешті-решт з
усієї групи лишився один. Я
пройшов надзвичайно жор
стку комісію. Нас готували
як командирів багаторазово
го транспортного космічного
корабля «Буран». Це кора
бель, дуже схожий на аме
риканський «Спейс шатл», на
якому я полетів потім».
1977-го Каденюк закінчив
навчання у Центрі підготовки
льотчиків-винищувачів (за на
ступні 20 років він набуде до
свіду польотів на літаках понад
50 типів), після загальнокос
мічної підготовки упродовж
1977– 1979 років здобув ква
ліфікацію космонавта-випро
бувача, а в 1977–1983 був кос
монавтом-випробувачем групи
космічної системи «Буран».
Згодом пройшов інженерну і
льотну підготовку як командир
«Бурану», зокрема відпрацьо
вував зниження і захід на по
садку. Але єдиний політ цього
корабля в космос було здійсне
но без пілотів.

Подвійний подарунок долі
Уже в дев’яностих він прой
шов курс підготовки коман
дира транспортного космічно
го корабля «Союз ТМ», окрім
того, вивчав принципи роботи
на інших кораблях, міжнарод
ній станції «Мир» і американ
ському «Шатлі». Зі слів Лео
ніда Костянтиновича, на той

час навіть потрапити в загін
космонавтів вважалося вели
кою удачею, не кажучи вже
про можливість полетіти в кос
мос. «Десь відсотків тридцять
із моїх колег, хоч і були се
ред претендентів, готувалися
до польоту, але так і не здій
снили своєї мрії, – говорив
перший космонавт незалежної
України. – Тож, можна сказа
ти, я отримав подвійний пода
рунок долі».
Про щасливу нагоду поле
тіти у складі американської
команди докладно розповідав
у матеріалі інформаційного
агентства УНІАН тодішній за
ступник голови Національного
космічного агентства України
Едуард Кузнєцов. За його сло
вами, у першій половині 90-х
до агентства приїжджали чи
мало фахівців з інших країн,
зокрема, бував і тодішній ке
рівник NASA Даніель Голдін.
Завдяки перемовинам Голді
на і генерального директора
НКАУ Володимира Горбуліна
стала реальною можливість по
льоту українського космонавта
на американському шатлі. Ідею
було доведено до президентів,
Кучми та Клінтона, і під час ві
зиту українського президента
до США в 1994-му вони при
йняли спільне рішення щодо
проекту. Українець мав брати
участь як фахівець із корисно
го навантаження.
У 1994–1996 роках учені На
ціональної академії наук готу
вали наукову базу: американці,
за словами Кузнєцова, високо
оцінювали українську школу
космічної ботаніки та вислов
лювали зацікавленість у про
веденні таких експериментів
під час польоту. Керівником
наукової програми стала док
тор біологічних наук Єлизавета Кордюм з Інституту бо
таніки НАНУ. Крім нього, у
спільному експерименті бра
ли участь іще чотири устано
ви: Інститут фізіології рослин і
генетики, Інститут молекуляр
ної біології і генетики, Інститут
екології Карпат, Інститут мі
кробіології і вірусології. Укра
їнський космонавт мав викона
ти спектр робіт із дослідження
впливу гравітації на ріст і роз
виток вищих рослин.
У конкурсі, оголошеному
космічним агентством, брали

участь 28 кандидатів різно
го профілю. До складу міжві
домчої комісії з відбору пер
шого українського космонавта
увійшли фахівці з медично
го університету й інституту
фізкультури. Вони оцінюва
ли стан здоров’я та фізичну
підготовку, витривалість орга
нізму, вивчали реакцію вес
тибулярного апарату на нева
гомість. Найкращі результати
мали В’ячеслав Мейтарчан і
Леонід Каденюк. Підготовка
останнього свідчила про не
погані фізичні та професійні
навички. «Але… ми повинні
були фахово його підготува
ти, – згадував Едуард Куз
нєцов. – Тож на кілька мі
сяців зарахували Каденюка
до Інституту ботаніки, де він
зрозумів, чим треба займати
ся, що таке ця космічна бота
ніка, відпрацював навички ро
боти з приладами тощо».
Остаточне рішення щодо
космонавта з України, за сло
вами Едуарда Івановича, ухва
лювали в NASA. На думку
спеціаліста, Каденюка обрали
через його фахову підготовку
та досвід льотчика-випробува
ча, який освоїв 54 типи літа
ків. Будучи на той час грома
дянином Росії, Леонід Каденюк
змінив громадянство.

що у них за плечима був чима
лий досвід льотчиків-випробу
вачів. Не скажу, що мені було
просто, але я тримався з усіх
сил, бо дуже хотілося полетіти
в космос. Навантаження були
надзвичайні, на межі людських
можливостей…
Багаторазові космічні кораб
лі, як-от «Буран» або шатл,
Каденюк вважав найскладні
шим із точки зору техніки,
що колись було створено лю
диною. Група астронавтів, ко
тра здійснила політ на шатлі
«Колумбія» 19 листопада – 5
грудня 1997 року, не просто
вивчала корабель, а і брала
безпосередню участь у його
створенні. Крім того, відпра
цьовували посадку шатла –
вона здійснювалася без ви
користання двигунів, грубо
кажучи, це було «кероване
падіння» з космосу багато
тонного корабля.

Не страшно,
а страшно цікаво
Про наукову підготовку Лео
нід Костянтинович говорив:
«Якщо перших космонавтів
набирали з метою, що вони
мають полетіти в космос і
повернутися звідти живимиздоровими, то ми вже мали
летіти і виконувати там нау
кові експерименти. Тому ми
вивчали багато наук: меди
цину, біологію, астрономію,
астрофізику, геологію, еколо
гію. Людина, яка летить у кос
мос, повинна бути різнобічно
грамотною».
Фізична підготовка, зі слів
Каденюка, була дуже жорст
кою, не всі могли «іти до кін
ця». Космонавт мав бути не
просто витривалим, а майже
ідеальним. Тому, крім напру
жених загальнофізичних тре
нувань, були особливі «випро
бування».
– Кілька днів ми прово
дили в сурдокамері у повній
звуковій і світловій ізоляції,
при цьому перші три дні нам
не давали спати, – згадував
він. – У таких умовах дуже
складно концентруватися, у
багатьох з’являлися галюцина
ції, їх одразу знімали з про
грами. І, звичайно ж, випробу
вання вестибулярного апарату,
які проводять на спеціальних
обертових центрифугах. Де
які кандидати не витримува
ли і вже на третій-п’ятій хви
лині кричали: «Не хочу бути
космонавтом, тільки зупиніть
цю машину!». І це при тому,
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– Мене часто запитують,
чи не було страшно, – гово
рив Леонід Костянтинович. –
Я кажу, що було страшно ціка
во, а не страшно від того, що
щось може трапитися. Я ба
гато років був льотчикомвипробувачем, і, звичайно, як
і в кожного випробувача, було
багато аварійних ситуацій.
Тому нервова система приту
пилася… Для мене цей політ,
старт, виведення на орбіту не
були стресом. Була така ве
личезна напруга, аж поки не
вийшов на орбіту.

Зірковий «гречкосій»
Каденюк не раз розповідав
про те, що був вражений кос
мосом, невагомістю й тим, як
виглядає Земля. За його сло
вами, інформативність те
левізійного зображення на
шої планети з космосу або
будь-якої фотографії складає
не більше 10–15 відсотків.
«Жодна фотографія космосу
не здатна передати тієї кра
си Всесвіту, яку людина може
побачити своїми очима, –
згадував астронавт. – Навіть
чутлива фотоплівка не може
передати всі відтінки кольо
рів, які сприймаються нашим
зором».
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   КОСМОС
літ – він впливає, звичайно,
на людину з позитивного боку.
Ставлення до навколишнього
світу, до людини, до будь-якої
живої істоти стає зовсім ін
шим. Допустимо, зірвати лис
точок чи наступити на стебель
це, яке тільки пробивається до
сонця, я вже не можу. Тому
що це все живе…».

Гімн у космосі
«Найпершим і найпотужні
шим враженням» для україн
ця стала втрата точки опори
після того, як він відв’язався
від крісла й опинився у ста
ні невагомості. Каденюк зга
дував, що тоді виникло відчут
тя, що він уже був у такому
стані. Коли почав аналізувати
це, з’явилося напівфантастич
не припущення, що людина по
ходить із космосу, і цей стан
записаний на генному рівні у
кожного.
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У космосі він переосмис
лив філософію життя на Зем
лі (зокрема, про це йдеться
у книжці «Місія – Космос»,
що витримала кілька переви
дань), там прийшло розуміння
того, що людство не береже
свою домівку. «Коли я дивив
ся на Землю з космосу, в мене
було також і негативне вра
ження, – говорив Леонід Кос
тянтинович. – Воно прийшло
відразу ж, коли я побачив най
тонший шар атмосфери. Його
особливо чітко було видно на
тлі чорного космосу. Це мене
дуже вразило. Пам’ятаю, у
мене навіть настрій тоді зо
всім пропав».
Кажуть, місія STS-87 відома
найбільшою кількістю науко
вих експериментів, які впро
довж доби проводились у кос
мосі. Колишній український
журналіст, а тепер співробіт
ник NASA Андрій Васильєв
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Каденюк проводив важливі наукові експерименти
з паростками сої та ріпака. На основі отриманих
ним даних було зроблено висновок, що в умовах
невагомості можливо виростити повноцінний
урожай. Якщо у космосі під час тривалих
експедицій люди їстимуть овочі і злакові –
то завдяки українському космонавту

днями створив допис «Пам’яті
Леоніда Каденюка»: «Він від
повідав за весь науковий ван
таж – інсталяцію у відсіки, ло
гістику пересування на кораблі
тощо. Тільки він знав, де і що
лежить, і коли це треба діста
ти. Якщо хтось у екіпажі рап
том забув, де яка апаратура,
тільки Каденюк міг допомогти.
Сам Каденюк проводив важли
ві наукові експерименти з па
ростками сої та ріпака. Вивчав
процес фотосинтезу в умовах
невагомості,
нерегулярного
Сонця і штучного освітлення.
На основі отриманих Каде
нюком даних було зроблено
висновок, що в умовах нева
гомості можливо виростити
повноцінний врожай. Якщо у
космосі під час тривалих екс
педицій люди їстимуть овочі і
злакові, то завдяки українсько
му космонавту. Сам Леонід Ка
денюк жартував, що головна
місія українця у космосі –
виростити врожай. Шкодував,
що не захопив із собою греч
ку або кукурудзу з Буковини.
Бо ж він «гречкосій».
У листопаді 2017-го минуло
20 років від польоту. Торік в
одному з інтерв’ю Леонід Кос
тянтинович казав: «Не думаю,
що я змінився, хоча сам по

– Після того, як відбувся
період адаптації, я вирішив,
що моє перебування на кос
мічному кораблі не має об
межуватися лише тими екс
периментами, які мені були
запропоновані, – розповідав
космонавт. – Я сам вигадував
деякі дослідження, пов’язані
як із фізикою, так і з медици
ною, космічною психологією.
Один із цікавих експеримен
тів, котрі я провів, – ходіння
по стелі. З точки зору фізики
зробити це було досить легко
у стані невагомості, але ще ж
є така річ, як психологія люди
ни. Виявилося, що надзвичай
но міцні стереотипи, з якими
людина вирушає в космос, там
спрацювали на повну, зокре
ма про те, що по стелі ходи
ти неможливо. Коли я ступня
ми торкнувся стелі, ніби відчув
перехід у зовсім іншу просто
рову систему координат».
Каденюк пояснював, що у
стані невагомості біологічні
процеси, більшість яких при
стосовані до умов гравітації,
відбуваються по-іншому: при
міром, велике навантаження
припадає на серце, якому до
водиться адаптуватися і поновому налаштовувати крово
ток. Тим не менше організм

до невагомості пристосував
ся швидше, ніж психіка: коли
космонавт уперше «спав на
стелі» у спеціальному мішку,
йому весь час здавалося, що
ось-ось упаде...
Окрім експериментів, для
польоту була підготовлена
спільна науково-освітня про
грама «Вчителі та учні вивча
ють рослини в космосі» – її
метою було залучення якомога
більшої кількості українських
і американських школярів до
питань вивчення космосу, зо
крема до космічної ботаніки.
З української сторони проект
очолював провідний науковий
співробітник Інституту біохі
мії імені Палладіна НАНУ Володимир Назаренко. Він го
ворив: «Наше завдання було
наступне – Каденюк прово
дить у космосі експеримент,
який підготували вчені, а шко
лярі мають провести той самий
експеримент у своїх лабора
торіях». Тоді до Києва при
їжджали вчителі з усіх облас
тей України: вони брали участь
у семінарах, аби згодом про
водити експерименти у своїх
школах і позашкільних закла
дах. Космонавт досліджував рі
пак, сою і мох, а діти – тільки
ріпак. Дев’ять найбільш актив
них школярів, які брали участь
у проекті, були запрошені на
запуск «Колумбії».
Леонід Каденюк із родиною
переїхав до США за 10 місяців
до старту. В цей час покращу

вав свою англійську, вдоско
налював, як і решта астронав
тів, знання і навички, вивчав
порядок проведення експери
ментів. У політ українець узяв
«Кобзар», синьо-жовтий пра
пор і тризуб. Завдяки Каденю
ку в космосі вперше пролунав
гімн України: «Коли нам запро
понували самостійно вибира
ти музику на пробудження, я
попросив ставити гімн Украї
ни, – згадував він. – Решта
членів екіпажу були не про
ти, навпаки, говорили, що наш
гімн бадьорий, а ось від їхніх
ще більше спати хочеться».

Спорт як спосіб життя
У багатьох інтерв’ю Леонід
Костянтинович «рекламував»
спорт. У контексті підготовки
космонавта пояснював: хоро
ша фізична форма – неодмін
на умова польоту. «Я активно
займаюся спортом з малих ро
ків, відколи у мене з’явилася
мрія стати космонавтом, –
розповідав він. – Основне
навантаження – це біг. Біга
ти я почав, коли пройшов від
бір у загін космонавтів, щоб
підтримувати необхідні показ
ники серцево-судинної систе
ми, і досі бігаю крос на дале
кі дистанції. Після постійних
тривалих тренувань перед по
льотом у космос фізичні на
вантаження вже стають спо
собом життя. Тому і в дощ, і
в холод я все одно виходжу
на пробіжку».

Коли 31 січня з’явилися пер
ші звістки про смерть першого
космонавта незалежної Украї
ни у віці 67 років – короткі,
без подробиць, – у це важко
було повірити. Коли стало ві
домо, що причиною смерті став
серцевий напад під час ранко
вої пробіжки, – це виглядало
злою іронією долі. Леонід Каде
нюк, згадуючи американського
астронавта Джона Гленна, який
здійснив перший орбітальний
політ, а потім вирушив у кос
мос іще раз – у 77, говорив, що
«хотілося б іще». 28 січня у ньо
го був день народження. Едуард
Кузнєцов, вітаючи іменинника,
почув від нього, що той – по
при вік – готовий до друго
го польоту фізично і морально.
Один із наших героїв – Віталій Яценко, керівник гуртка
«Основи космонавтики» Чер
нівецького клубу юних техні
ків «Кварц» і директор музею
авіації та космонавтики при
КЮТ, – розповідав, що йому
днями телефонували з Франції,
запитували, чи правда, що Ка
денюка не стало. «Його знали
в усьому світі», – сказав Ві
талій Васильович.
Після прощання у клубі Ка
бінету Міністрів, на якому зі
бралося близько тисячі людей,
Леоніда Каденюка поховали на
Байковому кладовищі – біля
Валерія Лобановського та Богдана Ступки.
Валентина СОРОКА, «Освіта України»
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шАХИ

В

ихованки
Львів
ського
універси
тету фізичної куль
тури – сестри Анна
та Марія Музичук –
стали переможниця
ми одноденного рапідтурніру Women Chess Stars,
який відбувся в Іспанії. Львів’янки, зігравши між
собою внічию, перемогли усіх своїх суперниць і з
результатом по 4,5 очка з 5 можливих розділили
І і ІІ місця.

ЛЕгКА АТЛЕТИКА

Н

а чемпіонаті України з лег
кої атлетики у приміщенні
серед юнаків (2001 р. н. і мо
лодші), що проходив у Сумах
за участю спортсменів із 24
областей України, успішно ви
ступили вихованці Вінницької
СДЮСШОР. Так, у семиборстві з національним ре
кордом України серед юнаків віком до 18 років –
4753 очки – чемпіоном став Богдан Колесник. Під
О ф і ц і й н е в и д а н н я М і н і с т е р с т в а О с в і т и і н ау к и у к ра ї н и

тримала земляка ще одна представниця Вінницької
СДЮСШОР – Марія Лукашук, яка стала срібною
призеркою на дистанції 1500 м з результатом 4:53.39.
Тріумфували юні спортсмени ВСДЮСШОР і в ко
мандному заліку, перемігши серед дитячоюнацьких
спортивних шкіл України із 355 очками.

ВЕСЕЛІ СТАРТИ

У

Куп’янську, що на Харківщині, стартували улюб
лені змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл
міста, які традиційно проходять на ковзанці місь
кого центру фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх» – «Спартак». На льодовій арені зустрі
лися команди ЗОШ №1 і ЗОШ №6. До змагальної
програми ввійшли веселі й цікаві конкурси: «Біг на
ковзанах», «Сороконіжки на льоду», «Поєдинок між
капітанами команд», «Естафета з обручами», «Верхи
на ключці» та «Біг по колу». Найзахопливішим ви

явився конкурс «Поєдинок між капітанами команд»,
який двічі закінчувався нічиєю, тому було запропо
новано креативне рішення – залучити до змагань
представників команд – учителів фізичного вихо
вання, яким і довелося вирішити долю конкурсу,
взявшись за ключки та позмагавшись у влучності
кидків шайбою у хокейні ворота. Діти палко підтри
мували своїх учителів. Команди боролися за пере
могу до останньої секунди «Веселих стартів». Голов
ний приз виборола команда ЗОШ №1.

ФІгУРнЕ КАТАннЯ

14

річній українці Анастасії Архиповій не було рів
них на Міжнародному турнірі Mentor Torun Cup,
який відбувся у польському місті Торунь. У змаган
нях юніорок Анастасія показала загальний результат
144,35 бала. Українка на понад 20 балів обійшла свою
найближчу суперницю – француженку Леа Серна,
якій програвала після короткої програми 0,79 бала.
Варто відзначити успішний виступ української
юніорської пари Марія Голубцова – Кирило Білобров. Наші співвітчизники піднялися на другу схо
динку п’єдесталу пошани серед танцювальних дуетів.
Микола МОТОРНИЙ, для «Освіти України»

НОВИЙ УРЯД

лілія гриневич –
міністр освіти
і науки україни

пеРеДплАтА–2018

14 квітня Верховна Рада
239 голосами «за» затвердила
новий склад Кабінету
Міністрів. Посаду міністра
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ЗНО-2016
Про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному
ЗнО та про підготовку до наступних етапів
його проведення розповів директор українського
центру оцінювання якості освіти
вадим карандій
5
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ОСВІТА ФІНЛЯНДІЇ
Чи існують «школи радості»?
Чи буває так, що заклад у найвіддаленішому селі
оснащений так само, як столичний?
відповідь знають українські освітяни,
які побували у фінляндії
14

випускниця механіко-математичного факультету 6
кну імені тараса Шевченка Марина вязовська,
котра нині живе і працює в німеччині, розв’язала
задачу з комбінаторної геометрії, над якою
кілька століть ламали голови математики світу.
тепер українку називають найімовірнішим
претендентом на отримання премії філдса
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