
4
Відомості.UA

№ 11 (599)

15 - 21 березня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
  БЛАГОУСТРІЙ

  НА КОНТРОЛІ 

  ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН 

  ЯКІСТЬ

Озелененням Луцька займеться 
приватне підприємство

За невиплачену зарплату 
порушили кримінальну справу

Хорватія скасовує візовий режим 
для українців

Лише 3% українських ковбас 
не містять синтетичних речовин

Департамент житлово-кому-
нального господарства Луць-

кої міськради за результатами тен-
дера уклав угоди з ТОВ «М.Ж.К.» 
на послуги благоустрою та озеле-
нення території обласного центру, 
а також прибирання вулиць у 2012 
році на загальну суму 5,36 мільйо-
на гривень. Про це повідомляють 
«Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель».

Благоустрій та озеленення ко-
штуватимуть 4,48 мільйона гри-

вень, прибирання вулиць — 883 
тисячі гривень.

Єдиним конкурентом на тен-
дері було комунальне підпри-
ємство «Зелене господарство м. 
Луцька», чия пропозиція була на 
0,4% дорожча.

Так само «М.Ж.К.» виграло 
тендер у комунального підприєм-
ства і рік тому. За повідомленнями 
місцевих ЗМІ, тоді послуги озеле-
нення було оцінено майже у три 
мільйони гривень.

Прокурор міста Нововолинська 
порушив кримінальну справу 

щодо директора філії ТзОВ «Лу-
ганськшахтострой» П. за фактом 
безпідставної невиплати заробіт-
ної плати працівникам підпри-
ємства. Про це повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Як розповів перший заступ-
ник прокурора області Володимир 
Троц, прокурорська перевірка до-
тримання вимог чинного законо-
давства про оплату праці у філії 
ТзОВ «Луганськшахтострой» за-
свідчила, що вказаний посадовець 
безпідставно, порушуючи вимоги 
ст. 43 Конституції України, ст. 115 
Кодексу законів про працю Укра-
їни, ст. 24 Закону України «Про 
оплату праці», в грудні 2011-го — 
січні 2012-го не виплатив праців-
никам філії заробітної плати в сумі 

2 мільйони 511 тисяч гривень. Пе-
ревіркою з’ясовано і те, що керів-
ник не виплачував платні праців-
никам, маючи реальну можливість 
її виплатити, адже на рахунки філії 
надходили значні суми коштів. 
Але ці гроші витрачалися не на 
оплату праці, а на інші потреби 
підприємства. У справі триває до-
судове слідство.

Уряд Хорватії скасував візо-
вий режим із 1 квітня по 31 

жовтня для громадян України, 
Азербайджану, Казахстану й Ро-
сії. «Рішення про скасування ві-
зового режиму для громадян цих 
країн прийнято на період літнього 
туристичного сезону», — йдеть-
ся в публікації хорватської газети 
Vecernji List.

Відповідно до встановленого 
порядку, українські громадяни 
— пред’явники дійсних закордон-
них паспортів України будь-якого 
типу — зможуть в’їжджати в Хор-
ватію без віз на строк до 90 днів 
протягом півроку з дати першого 
в’їзду, а також здійснювати тран-
зитний проїзд через її територію. 
У зв’язку з уведенням Хорватією 
обов’язкового страхування для 
іноземців для поїздки необхідно 

мати міжнародний поліс медич-
ного страхування. Громадяни 
України, що здійснюють подорож 
наземним транспортом, у разі від-
сутності в них дійсних шенген-
ських віз повинні оформити пе-
ред поїздкою в Хорватію дво- або 
багаторазові візи для транзитного 
перетинання території Угорщини 
або інших іноземних країн.

Міністерство освіти заганяє 
дітей у хвороби
Завершено обговорення проек-
тів нових навчальних планів для 
учнів 5-9 класів, які запропонувало 
Міносвіти. Що хочуть змінити і як ці 
зміни вплинуть на дітей, дізнавали-
ся «Відомості». 

Хоча Міністерство освіти оголо-
сило громадське обговорення, ши-
рокого суспільного розголосу нові 
навчальні плани не отримали. А дар-
ма. Адже, як написав у своїй статті 
директор Центру тестових техно-
логій і моніторингу якості освіти 
Ігор Лікарчук, навчальний план 
«регламентує розпорядок шкільного 
життя не лише в контексті того, що 
будуть вивчати учні, але і те, скіль-
ки годин вони будуть перебувати в 
шкільному приміщенні, яке мати-
муть тижневе та річне навантажен-
ня, яку заробітну плату отримувати-
муть педагоги, яка сума коштів буде 
затрачена на видання підручників і 
ще багато чого іншого».

Іншими словами, саме цей до-
кумент визначатиме, наскільки наші 
діти будуть «завантажені» школою, 
а отже, наскільки вони будуть здо-
ровими. 

Сьогодні ж, треба сказати, вони 
перевантажені. І про це говорять не 
лише учні та їхні батьки, а й про-
фільні спеціалісти. 

— Діти надзвичайно переван-
тажені. Так сталося, що у нас сані-
тарні норми пішли врозріз із тими 
навчальними планами, які готують 
спеціалісти Міносвіти, — зазначила 
завідувачка відділення гігієни дітей 
і підлітків Луцької міськрайсанепі-
демстанції Ядвіга Попіль. — Най-
більше перевантажена початкова 
ланка. Кількість уроків у першоклас-
ників узагалі не відповідає санітар-
ним нормам. Дозволено 20 годин на 
тиждень, а ставлять 22. Це при тому, 
що коли тільки діти пішли до школи 
у шість років, лікарі говорили про 
18-годинне тижневе навантаження. 

Тому, погоджуючи режими навчан-
ня з розкладами, ми пишемо: «крім 
перших класів». Санстанція не може 
погодити розклади, які складають 
для нинішніх першокласників. 

Виявляється, кількість уроків, 
величина перерв між ними, зміст 
і обсяг домашніх завдань і навіть 
формат підручників — усе це пропи-
сано у Державних санітарних пра-
вилах і нормах влаштування, утри-
мання загальноосвітніх навчальних 
закладів та організації навчально-
виховного процесу. Та, за словами 
Ядвіги Попіль, сьогодні у Міністер-
стві освіти цих правил практично не 
дотримуються. Понад те, чинні на-
вчальні програми з Міністерством 
охорони здоров’я не погоджували, 
хоча мали б. 

У результаті, наприклад, при 
допустимому 28-годинному наван-
таженні у тиждень п’ятикласники 
деяких луцьких шкіл мають до 32 

уроків (включно з факультатива-
ми), четвертокласники — 25 уроків 
при максимально допустимих 23. 
Наскільки перевантажені школя-
рі, кожен батько може порахувати, 
звіривши кількість уроків у своєї 
дитини з тією кількістю, яка є допус-
тимою (див. табл.). 

— Проблеми почалися декілька 
років тому, коли ввели додатковий, 
третій, урок фізкультури, — пояс-
нила Ядвіга Францівна. — З одного 
боку, хотіли добре зробити — дода-
ли предмет, де діти могли б рухати-
ся. З іншого — виключили години 
фізичної культури при визначенні 
гранично допустимого навантажен-
ня учнів. От і виходить, що діти ста-
ли мати у тиждень більше уроків. 

Виходячи з елементарної логіки, 
нові навчальні програми мали б роз-
вантажити школярів. Адже неодно-
разово медики наголошують про по-
гіршення здоров’я сучасних дітей і 
підлітків — 90% випускників мають 
хронічні хвороби.

Що ж вийшло? Знову звернемося 
до думки Ігоря Лікарчука. 

— Елементарний аналіз цього 
документа дає підстави зробити до-
сить сумний для українських школя-
рів та їхніх батьків висновок: запро-
вадження цих навчальних планів 
неминуче зумовить суттєве пере-
вантаження учнів. Тобто всі розмо-
ви стосовно розвантаження дітей 
насправді є не чим іншим, як добре 
завуальованою неправдою, — пере-
конаний експерт.

У чому ж вона, ця неправда? Мі-
носвіти планує у своїх нових про-
грамах більше уваги вділити викла-
данню іноземних мов (одна іноземна 
мова — з 1 класу, друга — з 5-го) й 
інформатики (з 2 класу). Необхідний 
час, на думку фахівців, вивільнять 
завдяки скасуванню обов’язковості 
вивчення етики й об’єднанню му-
зики й малювання в одну навчальну 
дисципліну.

— У нас є шкала розподілу пред-
метів за системою важкості, — зазна-
чила пані Попіль. — Так от, за шка-
лою важкості фізкультура належить 
до одно- чи двобальної, музика — 2 
бали. Це предмети, якими розбавля-
ють важчі. Математика має 9 балів, 
хімія й англійська мова — стільки 
ж. У Міносвіти забирають легший 
предмет і замінюють його важчим. 
Це нерівноцінна заміна. Дитину ще 
більше засаджують за стіл і заванта-
жують її психіку. Інформатика — це 
не те, що розвиває інтелект. Її, на 
мою думку, треба взагалі винести на 
факультативні заняття. Більше того, 
у санітарних правилах ідеться, що за 
комп’ютером має сидіти лише одна 
дитина і на поворотному кріслі, що 
піднімається й опускається. 

Чи багато шкіл Волині можуть 
похвалитися, що мають необхідну 
кількість комп’ютерів, тим паче з 

поворотними кріслами? Питання, 
можна сказати, риторичне. Бо цим 
можуть похизуватися не всі луцькі 
школи, не кажучи вже про сільські. 
А звідси — хвороби зору, опорно-
рухового апарату тощо. Чому ж у 
Міносвіти так не люблять дітей? 
Адже складається враження, що 
будь-які реформи роблять не на їх 
користь. 

За доказами далеко ходити не 
треба. Сьогодні вже у початковій 
ланці батьки наймають репетиторів. 
Не тому, що діти тупі. А тому, що до-
рослі зайняті, а дитина не спромож-
на без чиєїсь допомоги самостійно 
виконати домашнє завдання. 

Щодо останнього, то у санітар-
них правилах вказано, що у першо-
му класі дітям не задають нічого. У 
другому ж обсяг має бути таким, аби 
витрати часу на виконання не пере-
вищували 45 хвилин, у 3 класі — 1 
години 10 хвилин, у 4 класі — 1 го-
дини 30 хвилин, у 5-6 класах — 2,5 
години, у 7-9 класах — 3 годин, у 
10-11 класах — 4 годин. У 2-4 класах 
домашні завдання не рекомендують 
задавати на вихідні та святкові дні. 

— Онучка вчиться у другу зміну, 
— розповіла бабуся четвертокласни-
ці однієї з луцьких шкіл. — Дитина 
приходить зі школи, буквально хви-
лин 10-15 витрачає на вечерю — і за 
уроки. Робимо не менше трьох годин. 

— Нам задавали у молодших 
класах завдання на всі канікули, — 
розповіла мама учня 5 класу іншої 
загальноосвітньої школи обласного 
центру. — Є такі книжечки «Схо-
динками до знань», де вміщені ло-
гічні завдання з математики, мови 
тощо. Мали їх вирішувати. Не знаю, 
можливо, вчителька думала, що 
мамі робити нічого. Бо, як правило, 
ці завдання робили не діти, а батьки. 

Питання: куди ми з такою осві-
тою йдемо далі? Що буде з нашими 
дітьми? Можливо, все ж варто по-
вернутися до старих добрих тради-
цій і все, що стосується навчальних 
планів, приймати не у вузьких колах 
одного міністерства, де здебільшого 
працюють теоретики, а дослухати-
ся до думки педагогів-практиків і 
медиків. Треба все ж розвантажити 
програму, зробити навчання до-
ступним для дитини середнього рів-
ня розвитку.

Для порівняння: у 80-х роках ми-
нулого століття учень 4 класу вивчав 
12 предметів. Його ровесник — ни-
нішній п’ятикласник — має їх 14. У 
тодішнього четвертокласника було 
по п’ять уроків у день. У теперішніх 
школярів — здебільшого по шість, а 
то й по сім. Не кажучи вже про до-
ступність викладення матеріалу в 
підручниках. 

Може все-таки варто подумати  
про дітей, їхнє здоров’я? 

Наталка СЛЮСАР

Україна встановила рекорд 
у зростанні ринку кави 
За останні 10 років Україна вибилась у світові лідери за 
темпами росту ринку кави. Так, згідно з інформацією, 
озвученою на кавовій конференції India International 
Coffee Festival у Делі, за період із 2000-го по 2010-й роки 
середньорічне споживання кави в Україні зросло на 
23%, що є рекордом за динамікою зростання. У 2000 
році в країні було випито 179 тисяч мішків кави (стан-
дартна одиниця вимірювання Міжнародної кавової 
асоціації, вага мішка — 60 кг), а в 2010-му ця цифра 
склала 1485 тисяч мішків.

Європа забороняє додавати 
цукор у сік 
Рада ЄС схвалила введення офіційної заборони на 
додавання цукру у фруктові соки незалежно від їх 
походження. Новий регламент набуде чинності в 
червні, а через 18 місяців фруктові соки з цукром 
перестануть продаватися на території ЄС. Наразі 
компанії-виробники не вказують на упаковці, що 
соки містять цукор. З уведенням заборони на підсо-
лодження вводиться також заборона на використан-
ня повідомлення «без додавання цукру», оскільки це 
буде очевидно для всіх напоїв цієї категорії.

1,3
стільки мільярдів доларів НАК 
«Нафтогаз України» перераху-
вала 7 березня російському ВАТ 
«Газпром» за імпортований у 
лютому 2012 року природний 
газ.

В Україні близько 97% ковбасних 
виробів містять синтетичні ре-

човини й різні барвники. Про це 
розповів начальник управління 
ринкового нагляду Держспожи-
вінспекції Сергій Кияниченко.

За словами чиновника, в Укра-
їні на сьогодні є ковбасні вироби, 
які не містять синтетичних речо-

вин, але їх дуже мало. «На сьогодні 
є така продукція, але, на жаль, у 
відсотковій пропорції вона скла-
дає близько 3%. Ідеться про ковба-
су, яка не містить синтетичних ре-
човин», — повідомив Кияниченко.

На уточнення, чи якось бо-
реться з цим Держспоживінспек-
ція, він заявив, що вона лише 
здійснює перевірку на відповід-
ність якості або безпечності тієї 
чи іншої продукції відповідно 
до законодавчих або норматив-
но-правових документів. Такими 
документами, зі слів чиновника, 
можуть бути і державні стандар-
ти, і розпорядчі акти. Тому Держ-
споживінспекція вживає певні 
обмежувальні заходи або штрафи 
лише за порушення.

Допустима сумарна кількість уроків 
тижневого навантаження учнів
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Допустима сумарна кількість 
годин навчального плану

5-ти денний 
навчальний 

тиждень

6-ти денний 
навчальний 

тиждень

1 20 22,5

2 22 23

3 23 24

4 23 24

5 28 30

6 31 32

7 32 34

8 33 35

9 33 36

10-12 33 36


