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Освіта продовжує жити у безкі-
нечних реформах. Уже з 1 вересня 
цього року першокласники учи-
тимуться за новими навчальними 
планами та підручниками, адже 
набирає чинності новий Держстан-
дарт початкової освіти. Він перед-
бачає, зокрема, вивчення іноземної 
мови вже з 1 класу й інформатики 
— з 2-го. Наскільки реально його 
втілити у навчальних закладах 
Волині та чи поліпшить він якість 
набутих знань і навичок, дізнавали-
ся «Відомості». 

Начальник відділу дошкільної 
та загальної середньої освіти управ-
ління освіти та науки облдержадмі-
ністрації Ольга Богданович поясни-
ла, що новий стандарт початкової 
освіти зумовлений змінами до за-
кону про загальну середню освіту, 
де йдеться про повернення до оди-
надцятирічної загальної середньої 
освіти.

Отже, експеримент із 12-річною 
освітою, який тривав із 2002 року, 
вже позаду. А, як пам’ятаємо, тоді 
Міносвіти запевняло громадськість, 
що таким чином школу наближати-
муть до європейських стандартів. 
Було витрачено півтора мільярда 
гривень на нові підручники. Тепер 
же доведеться видавати інші, а це 
чергові витрати з держбюджету. Та, 
мабуть, комусь це вигідно. Для при-
кладу, «Відомості» вже писали, що 
автором найдорожчого підручника 
за 647 гривень є Ольга Хорошков-
ська, матір віце-прем’єра Валерія 
Хорошковського. 

— Новий держстандарт вступа-
тиме у дію поступово, — розповідає 
Ольга Іванівна. — З вересня буде 
введено викладання іноземної мови 
в усіх школах із 1 класу, адже раніше 
першачки вчили цей предмет тіль-
ки у спеціалізованих класах із по-
глибленим вивченням іноземної, а 
також в окремих гімназіях. З 5 класу 
передбачається введення другої іно-
земної мови. Звертаю увагу на те, що 
іноземними мовами вважаються ан-
глійська, німецька, французька й іс-
панська. Інші мови, що вивчаються 
в україномовних школах, є мовами 
національних меншин, у тому числі 
польська, румунська. 

— На цей момент, — продовжує 
Ольга Богданович, — інформатика 
викладається з 9 класу, а з 1 вересня 

2013-го її почнуть вивчати з 2 класу 
— курс називається «Сходинки до 
інформатики». 

ВУЗИ НЕ ДАЮТЬ 
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ

Такі новації вимагають кадрово-
го забезпечення. Хто ж навчатиме 
молодших школярів іноземної та 
інформатики? Адже не секрет, що, 
скажімо, у сільських школах завжди 
спостерігався брак спеціалістів із 
іноземної та інформатики, та й уза-
галі не було комп’ютерів. 

Ольга Богданович пояснила, що 
сьогодні педколеджі випускають 
спеціалістів, у дипломах яких за-
писано «вчитель початкових класів, 
учитель іноземної мови» або «вчи-
тель початкових класів, учитель ін-
форматики». 

— Це фахівці, які мають право 
викладати іноземну чи інформати-
ку, — каже Ольга Іванівна. — Якщо 
таких нема, то згадані дисципліни 
читатимуть учителі інформатики й 
іноземної старших класів. Одначе 
перед цим їм організують півтора-
річні курси в інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти з методики 
викладання цих предметів у почат-
кових класах. Нефахівець читати не 
буде, — запевнила спеціаліст управ-
ління.

Скажімо, у Локачинському ра-
йоні підтвердили, що за рахунок 
Луцького і Володимир-Волинського 
педагогічних коледжів, які вже біль-
ше шести років випускають учителів 
початкових класів зі спеціалізацією 
«Іноземна мова», в районі вдалося 
закрити питання нестачі вчителів 
іноземної. Інша річ, наскільки якіс-
но викладається цей предмет.

Отже, відповідно до реформ 
Міністерства освіти та науки, вихо-
дить, що тепер учитель початкових 
класів є, як у народі кажуть, май-
стром на всі руки, якому під силу 
навчати дітей і української, і матема-
тики, і малювання, ще й іноземної. 

Та от який рівень цього навчан-
ня — хвилює мало кого. Адже, на 
жаль, поки практика вказує на те, 
що наші школярі, за винятком хіба 
лише учнів гімназій і спеціалізова-
них навчальних закладів, іноземної 
не знають. 

На думку директора приватно-
го центру вивчення іноземних мов 

«Мандарин» Юлії Пенської, рефор-
му потрібно починати не з цього. За 
її словами, спочатку необхідно про-
вести моніторинг і врахувати думку 
громадськості щодо того, які мови 
сьогодні є популярними та необхід-
ними.

— Скажімо, французька нині не-
актуальна, — каже Юлія Валеріївна. 
— Для нашого регіону доречно ви-
вчати англійську, німецьку та поль-
ську. Вважаю позитивом те, що шко-
лярам викладатимуть іноземну з 1 
класу. Добре й те, що з 5-го вводять 
другу іноземну. Та треба звернути 
увагу на навантаження на дитину. 
Сьогодні спостерігаємо картину, 
коли майже кожному учневі, який 
вивчає іноземну, необхідно наймати 
репетитора, щоб засвоїти матеріал. 
Це лише говорить про те, що знань 
вчительських не вистачає. В резуль-
таті цієї реформи ще більше будуть 
дискриміновані діти з села, адже 
там рівень викладання ще гірший. 
Не може вчитель початкових ви-
кладати іноземну. До мене на курси 
приходили студентки педколеджу, 
що мали рівень знань, як у деяких 
третьокласників. Тому іноземну має 
викладати окремий спеціаліст, дуже 
важливо правильно подати осно-
ви іноземної, оскільки потім важко 
виправляти усі дефекти, зокрема 
й мовні. Забезпечення висококва-
ліфікованими спеціалістами — це 

проблема наших вищих навчальних 
закладів. На жаль, сьогодні вузи бо-
яться об’єднань, а тому намагають-
ся збільшувати кількість студентів, 
при цьому не зважають на їх якість. 
Я навчаюся у Польщі й бачу, що там 
зовсім інший підхід до освіти, рівень 
якої набагато вищий, аніж у наших 
закладах.

Юлія Пенська вважає, що в пер-
шу чергу треба подумати про забез-
печення шкіл кваліфікованими спе-
ціалістами, налагодити співпрацю з 
закордоном у плані обміну та стажу-
вання наших учителів, а лише тоді 
переходити до реформ. 

ЗМІСТ ПРОГРАМ 
ПЕРЕВАНТАЖЕНИЙ 

А тепер щодо інформатики.
— Постає питання про 

комп’ютеризацію шкіл I ступеня, 
— каже Ольга Богданович. — Ста-
ном на січень 21,4% з них мають 
комп’ютерну техніку. На початок 
року багато шкіл I-III ступенів отри-
мало комп’ютерні комплекси, і за їх 
рахунок комп’ютерна техніка буде 
комплектуватися та передаватись у 
початкові школи. Крім того, є інший 
спосіб: нині зменшується наповню-
ваність класів, тож у межах району 
— зі шкіл, де на один комп’ютер при-
падає не два учні, а менше, — мож-
на передавати техніку на початкову 

ланку. В такий спосіб ми через цих 
півтора року, що нам лишилося до 1 
вересня 2013-го, в усіх школах мати-
мемо комп’ютери. Їх, відповідно до 
вимог, потрібно не так і багато: чоти-
ри комп’ютери на кожну початкову 
школу. Бюджети освіти цього року 
оптимальні, важко «викроювати» 
гроші на матеріально-технічну базу, 
проте наші райони справляються з 
ситуацією та купують по декілька 
комп’ютерів. У інших школах, де є 
9-11 класи, таких проблем не виник-
не. В тих же кабінетах, де навчають-
ся дев’ятикласники, будуть навчати-
ся й учні початкової ланки.

Одначе про які вимоги йдеться, 
коли санітарні правила, а «Відомості» 
вже про це писали, дозволяють сиді-
ти за комп’ютером лише одній дити-
ні, до того ж на поворотному кріслі, 
що піднімається й опускається. У нас 
же мають намір у ті класи, де вчаться 
старшокласники, «загнати» малюків. 
Це по-перше, а по-друге, у санстанції 
кажуть, що не можуть погодити роз-
клади для першачків, оскільки вони 
перевантажені.  

— В змісті програм є переванта-
ження, з цим я згідна, — каже Ольга 
Богданович. — Той обсяг матеріалу, 
який треба засвоїти дитині, надзви-
чайно відрізняється від того, який 
колись учили ми. Але і час іде впе-
ред. Напевно, інформатику з 2 класу 
вводять не для того, щоб учителю 
додати годин, а через те, що в цьому 
є потреба. Якщо діти змалку сидять 
удома в комп’ютері, вміють шукати 
інформацію в Інтернеті, то чому б їх 
не вчити правильно користуватися 
машиною, дозовано, з користю. 

Всі ці новаторства — воно, може, 
й нічого в розвинутій європейській 
країні. В українських же реаліях це 
звучить як знущання. Професійно 
підготованих педагогів нема. Що 
робити з тими вчителями початко-
вих класів, які вже працюють і не 
знають ні іноземної, ні комп’ютера, 
проте змінювати роботу не збира-
ються? Крім того, такий предмет як 
інформатика вимагає комп’ютерів 
не тільки у школі, але й, напевно, 
вдома. А в нас люди, особливо у 
селі, не мають коштів на необхідне. І 
знову ж таки, якщо на 10 учнів буде 
два комп’ютери, про яке засвоєння 
предмета може йтися? Не реформа, 
а чергова мильна булька.

Людмила ШИШКО

30 березня на рахунок казна-
чейства у Волинській області 

для погашення заборгованості з 
зарплатні надійшло 26 мільйонів 
579 тисяч гривень. Як повідомили 
у ДП «Волиньвугілля», усі кошти 
виплачено працівникам вугільно-
го підприємства.

Нагадаємо, 29 березня перший 
заступник голови облдержадмі-
ністрації Олександр Башкаленко, 
перебуваючи на ДП «Волиньвугіл-

ля», запевнив гірників, що уже 2 
квітня вони отримають зароблені 
гроші. 

Питання виплати вугільни-
кам заборгованої заробітної плати 
неодноразово піднімалося перед 
профільним міністерством. Тож, 
як і було обіцяно, борг шахтарям, 
який виник у лютому, стовідсот-
ково ліквідовано. Отже, держава 
повністю розрахувалася з волин-
ськими гірниками.
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  ІДЕЯ

  НЕБЕЗПЕКА ШУЛЕРСТВО   РОЗРАХУНКИ

«Сорочинський ярмарок», 
ймовірно, з’явиться і на Волині

Африканська чума 
свиней підбирається 
до Волині 

У Локачах припинили роботу 
підпільного цеху з виготовлення 
горілки-фальсифікату

Шахтарям виплатили всю 
зарплату

Цьогоріч у проекті обласного 
центру зайнятості «Зимова 

агрошкола» навчалося понад 1,7 
тисячі осіб, із яких 12 розпочали 
власну справу. Також керівництво 
установи планує й надалі проводи-
ти ярмарок підприємницьких ідей, 
який порівнюють із легендарним 
сорочинським торговищем.

Про це під час прес-
конференції розповіла директор 

обласного центру зайнятості Раїса 
Кучмук, пишуть ВН.

Вона повідомила, що проект 
«Ярмарок підприємницьких ідей», 
імовірно, отримає постійне місце 
прописки в Рокинях. «І ця дорога, 
яка веде до селища, буде великою 
ярмарковою дорогою. Є Сорочин-
ський ярмарок. Чого б не бути Ро-
кинівському ярмарку?» — запро-
понувала пані Кучмук.

Африканська чума уже біля кор-
донів Волині. Про це сказав за-

ступник голови ОДА Віталій Кар-
пюк під час міжвідомчої наради з 
питань додержання законодавства 
про охорону та раціональне вико-
ристання лісових ресурсів. 

— Випадки африканської чуми 
свиней зафіксовані вже за двісті 
кілометрів від Волині — в Гроднен-
ській області Білорусі. Якщо хворо-
ба перейде кордон, це означатиме 
уведення тотального карантину: ви-
ріжуть усе поголів’я свиней, у тому 
числі в приватних господарствах. 
Заборонять також експорт зернових 
із регіону, — наголосив Віталій Кар-
пюк.

Під час обшуку співробітники 
податкової міліції Волині у 

мешканця смт. Локачі вилучили 60 
літрів фальсифікованого алкоголю 
та 500 літрів спирту, що призна-
чався для виготовлення сурогату.

В обійсті власника підпільного 
горілчаного товару виявилося і все 
необхідне обладнання для того, 
щоби співробітники податкової 
міліції зробили цілком обґрунто-
вані висновки про нелегальний 
цех із виготовлення горілки.

Тож, окрім сировини для про-
дукування горілки-фальсифікату, 
правоохоронці вилучили пляшки 

різної місткості, пластикові бочки, 
корки, шланги та саморобний при-
стрій для перекачування рідини. 

Власне, сурогатна бовтанка, що 
під виглядом горілки продавалася 
місцевим жителям, виготовлялася 
з неякісної сировини. Такий факт 
встановлено та зафіксовано спів-
робітниками податкової міліції 
Волині в ході оперативно-розшу-
кових заходів. Принаймні, у двох 
її споживачів виникли очевидні 
проблеми зі здоров’ям, як-от: ну-
дота, біль у животі, запаморочен-
ня та погіршення зору. Діагноз 
медиків не забарився — отруєння 
сурогатами алкоголю.

Те, що споживачам пропону-
вали не ліцензійну оковиту, а саме 
фальсифікат, правоохоронцям 
підтвердив експерт.

На підставі матеріалів, зібра-
них в УПМ ДПС у Волинській об-
ласті, відділом Локачинського РВ 
УМВС України у Волинській об-
ласті порушено кримінальну спра-
ву за ознаками злочину, передба-
ченого ч.3 ст.204 Кримінального 
кодексу України.

Вчителів початкових класів змусять викладати іноземну 
мову та інформатику

Площі українських 
виноградників скоротилися 
уп’ятеро
За роки незалежності площі українських виноград-
ників із більш ніж 400 тис. га скоротилися до 75 тис. 
га. Хоча, як повідомляє «Дзеркало тижня», з серпня 
минулого року ставку збору на розвиток виногра-
дарства, садівництва і хмелярства підняли до 1,5%.
А в 2008 році на закладання 5 тис. га нових вино-
градників виділили 243 мільйони гривень, у 2009-му 
— 211. Утім, висадили лише близько 3 тис. га.

Пересіювання озимини не 
призведе до росту цін на хліб
У країни вдосталь запасів, аби забезпечити вну-
трішні потреби ринку. Щороку українці з’їдають 
близько двох мільйонів тонн хліба, на виготовлен-
ня якого необхідно 3,5 мільйона тонн зерна. Сам 
лише Аграрний фонд має половину цього обсягу, 
запевнив аналітик Української аграрної конфеде-
рації Денис Рубченко. Єдине, що може вплинути на 
вартість хліба, — це подорожчання паливно-мас-
тильних матеріалів.
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за попередніми даними, стільки 
громадян у Києві задеклару-
вали дохід у сумі понад 1 млн. 
гривень. Про це повідомили у 
Державній податковій службі 
України у Києві.


