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Цьогорічне незалежне зовнішнє 
оцінювання розпочалося 15 травня 
— цього дня випускники писали 
тести з хімії. Однак ще перед почат-
ком так званої основної сесії ЗНО-
2012 учнів попередили, що умови 
її проведення стануть іще жорсткі-
шими. Йшлося навіть про те, що їх 
пропускатимуть у пункт здачі тестів 
із металошукачем і встановлять 
камери спостереження в туалетах. 
Які враження склалися у наших 
вчорашніх старшокласників від 
нинішнього ЗНО, з яким настроєм 
вони йдуть перевіряти свої знання 
і що думають із цього приводу 
батьки, намагалися з’ясувати «Відо-
мості». 

У коридорі Волинського інсти-
туту економіки та менеджменту зі-
бралося чимало люду — і старшо-
класники, і їхні батьки в очікуванні, 
адже за кілька хвилин їх запросять 
до аудиторії складати ЗНО з росій-
ської мови. До речі, в області здава-
ти цей предмет зголосилося всього 
55 чоловік, хоча прибуло у пункт 
46. Усім їм довелося добиратися до 
Луцька, адже пункт здачі тестів із 
цього предмета один на Волині. Тра-
урні обличчя, втомлений вигляд, ма-
логовіркі, з певною тривогою в очах 
— саме такими ми побачили усіх, 
хто зібрався на ЗНО. 

— Вирішила піти стопами бать-
ків, — розказує випускниця 11-го 
класу Аліна Приходько, що приїхала 
з села Піщане Камінь-Каширського 
району. — Моя мама — російський 
філолог, тато — вчитель фізкульту-
ри. Я люблю літературу, тому й ви-
рішила вступати у ВНУ на філоло-
гічний факультет. Приїхали ми ще 
вчора, переночували у родичів, а 
сьогодні прийшли здавати (дівчина 
має на увазі себе й тата, який стоїть 
поруч і морально підтримує донь-
ку, — авт.). Можна було здавати на 

вибір або російську, або іноземну, 
але російська мені легша. Я хотіла 
складати ЗНО і з німецької, але пе-
редумала. Річ у тому, що у нас у шко-
лі була нова програма, а книжок не 
мали. Їх потім довозили. Крім того, 
планувалося 12 класів, а потім усе 
змінилося, тому ми за один рік про-
йшли програму, так би мовити, за 
два роки. Тому вирішила не ризику-
вати з іноземною.

— А як щодо строгих правил і 
умов здачі ЗНО? — перепитуємо в 
Аліни.

— Так, кажуть, що будуть мета-
лошукачі, щоб, боронь Боже, ніхто 
якихось пристроїв зчитування не 
заніс чи телефонів, із яких можна за-
йти в Інтернет. Кажуть, що камери 
спостереження встановлять навіть 
у туалеті, бо був випадок, що учень 
15 разів виходив, а отже, списував. А 
з собою дозволяється взяти пляшку 
води без етикетки та шоколадку.

— А чому без етикетки? — пере-
питуємо.

— Бо на етикетці можна написа-
ти шпаргалку, — пояснює дівчина. 
(Чесно кажучи, мало не до абсурду 
доходять такі правила, — авт.) 

— Цим навіть лякають, — про-
довжує ділитися враженнями Аліна, 
— адже учень думатиме, що за ним 
дивляться, і переживатиме. Та, як на 
мене, краще телефон здати, сісти, за-
спокоїтися. 

Це перші тести, які складатиме 
Аліна, наступні вона проходитиме у 
Маневичах і Ковелі. 

Інший хлопець, який також при-
їхав із татом, щоправда, вже з Ко-
вельщини, пояснив, що російська 
йому потрібна для вступу на фа-
культет журналістики. Сказав, що 
нічого страшного немає — хто знає, 
той здасть. 

Не кращим був настрій у батьків, 
які прийшли підтримати своїх дітей, 
що складали математику, під стіни 

Луцької гімназії №4, де розміщував-
ся пункт ЗНО.

— Тяжко дітям, переживають, 
нервуються, та й ми також, — розпо-
відає мама, яка приїхала з Ківерців. 
— Тепер прохідний бал високий. Не-
хай уже буде строго, але щоб на місці 
діти здавали, а не їхали кудись. Тому 
тестуванню ми щось не надто віри-
мо: так робиться, як і все у нашій 
державі. Подивіться, яка охорона. 
Нібито це не діти, а якісь злочинці. 
Це все давить на психіку. 

— Та який може бути настрій, — 
доповнює з нотками розчарування 
інша мама, — зігнали тих дітей, із 
собою тільки документи і ручка. Пе-
реживаємо — тож своя дитина. Ми 
вже хімію здавали в 9-й школі, за-
вдання були важкими. 

Поки розмовляли, побачили, як 
одного хлопця охорона не впустила 

до пункту здачі ЗНО. Він розгубле-
ний. Не пощастило Іванові Годунку з 
Підгайців. Неохоче пояснює, що два 
дні тому загубив паспорт, із іншими 
документами все як слід. Що тепер 
робити, хлопчак не знає.

— От подивіться, навіщо вони 
так із ним? — долучається чиясь 
мама. — Тож у хлопця є сертифікат, 
запрошення, там вклеєні фотогра-
фії. Хіба цього замало, щоб було під-
твердження, що це саме він?

Виявляється, замало, бо, як по-
яснила нам проректор із ЗНО та 
моніторингу якості освіти у Волин-
ській області Надія Бобак, цього 
року посилена увага до ідентифіка-
ції учасників тестування.

— В суботу прийшов до нас 
учень із копією сертифіката, — роз-
повідає Надія Василівна.— Проте 
цього не може бути, бо Львівський 

центр оцінювання якості освіти ви-
дає або оригінали, або дублікати. І 
коли той учень зателефонував мамі, 
вона привезла оригінал. Тому ми не 
впевнені, що хлопець насправді за-
губив паспорт. Якби у нього була 
довідка про втрату документа з мі-
ліції, то його б пропустили. А так 
упродовж п’яти днів треба написати 
заяву до Львівського регіонального 
центру про те, що він недопущений, 
пояснити причину і просити зараху-
вати його на додаткову сесію. Було 
таке, що нам принесли підроблений 
сертифікат із переклеєною фотогра-
фією. Тож я попередила усіх відпові-
дальних на пунктах тестування про 
те, що документи перевіряти треба 
на вході й у пункт, й в аудиторію. 
Якщо ж дитина, будучи вже в при-
міщенні, вийшла з аудиторії, коли 
тестування ще не почалося, то, як 
повертатиметься, у неї знову мають 
перевірити всі документи. 

Також посилена увага й до того, 
щоб діти не мали засобів зв’язку. 
Тобто телефон можна взяти у сам 
пункт, одначе в аудиторію заносити 
заборонено.

— У кожному пункті тестуван-
ня охорона біля туалету оглядатиме 
учасників ЗНО з металошукачем, 
— пояснює Надія Бобак. — До сло-
ва, був випадок у ВІЕМі, коли ми 
випровадили учасника через те, що 
знайшли мобільний телефон, коли 
той вийшов із туалету. Хоча він і був 
вимкненим, є правила, і ми їх дотри-
муємося.

Надія Василівна запевнила, що 
у кожному пункті здачі ЗНО, неза-
лежно від регіону, є металошукачі. 
Правда й те, що воду можна брати 
тільки у прозорих пляшках без ети-
кеток, а щодо шоколадок, то їх за-
боронено приносити, бо шелест об-
гортки відволікає увагу. 
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Події

97% усієї ковбаси в Україні — 
синтетика
В Україні близько 97% ковбасних виробів містять син-
тетичні речовини та різні фарбники. Про це повідомив 
начальник управління ринкового нагляду Держспожи-
вінспекції Сергій Кияниченко. За словами чиновника, 
на сьогодні в країні є ковбасні вироби, які не містять 
синтетичних речовин, одначе їх дуже мало, передає 
УНН. «На сьогодні є така продукція, але, на жаль, це 
близько 3%. Маю на увазі ковбасу, яка не містить синте-
тичних речовин», — повідомив пан Кияниченко.

Піротехніки очищають 
територію поблизу 
залізничної станції Цміни 
Станом на 21 травня піротехніки ТУ МНС області 
перевірили на наявність вибухонебезпечних 
предметів уже 0,18 га поблизу залізничної станції 
Цміни Маневицького району. На цій ділянці піро-
техніки знайшли 153 вибухонебезпечних пред-
мети, серед яких артилерійські снаряди, авіаційні 
бомби, набої. Роботи з розмінування тривають.

На Волині винесли вирок торговцеві 
«прослушкою»

Щоб освіта була дієвою, її потрібно наблизити до виробництва

За один місяць у школах вилучили 30 кг 
наркотиків 

Луцьким міськрайонним судом 
Волинської області завершено 

розгляд кримінальної справи, по-
рушеної і розслідуваної Службою 
безпеки України, стосовно місце-
вого мешканця, який здійснював 
постачання та збут на території 
області спеціальних технічних за-
собів негласного отримання ін-
формації, заборонених для прода-
жу та використання.

Встановлено, що протягом 
2011 року 26-річний приватний 
підприємець налагодив стійкий 
канал постачання на Волинь спец-
засобів та організував через мере-
жу Інтернет збут GSM-мікрофонів.

У жовтні 2011 року співробіт-
ники СБУ затримали зловмисника 
«на гарячому» під час реалізації 
десяти спецзасобів. Під час об-
шуків помешкання зловмисника 
правоохоронці вилучили 15 комп-
лектів СТЗ.

Вироком суду правопоруш-
ника визнано винним у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 
(незаконне придбання та збут 
спеціальних технічних засобів не-
гласного отримання інформації, 
вчинені повторно) КК України, та 
засуджено до чотирьох років по-
збавлення волі з випробувальним 
терміном 1,5 року.

Під час чергового засідання об-
ласного координаційного комі-

тету сприяння зайнятості населення 
обговорювалися питання підвищен-
ня рівня оплати праці, стан пога-
шення заборгованості з заробітної 
плати в області, також ішлося про 
соціальне партнерство як механізм 
модернізації сучасної професійно-
технічної освіти. 

Зокрема, заступник начальника 
головного управління праці, захисту 
населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи ОДА Олександр 
Жураківський повідомив, що на 1 
травня 2012 року загальна сума за-
боргованості з виплати заробітної 
плати в області становила 6,1 міль-
йона гривень. У структурі загаль-
ного боргу 2,8 мільйона — забор-
гованість на економічно активних 
підприємствах. 

— Невтішною залишається ситу-
ація на комунальному підприємстві 
«Луцьке підприємство електротран-
спорту», — наголосив Олександр 
Жураківський. — Станом на 1 трав-
ня сума заборгованості з виплати за-
робітної плати на цьому підприєм-
стві сягає майже мільйона гривень. 

— Заборгованість на економіч-
но неактивних підприємствах ста-
новить 1,2 мільйона, — продовжив 
називати цифри пан Олександр. — 
Заборгованість на підприємствах-
банкрутах сягає двох мільйонів 
гривень. Повне погашення боргів 
відбулося на підприємстві «Луцький 
картонно-руберойдовий комбінат». 

За його словами, станом на 1 
травня цього року територіальною 
державною інспекцією праці в об-
ласті проведено 37 перевірок на 30 
суб’єктах підприємницької діяль-
ності щодо дотримання соціальних 
гарантій і виплати заробітної плати. 
За результатами перевірок складено 

і передано до суду 18 протоколів, 
24 особи притягнуто до дисциплі-
нарної відповідальності, відкрито 
сім кримінальних справ. Також він 
зупинився на питаннях легалізації 
заробітної плати. Якщо у березні 
середня по Україні становила 2926 
гривень, то по області — 2212 гри-
вень. 

Суттєво підтягнули рівень за-
робітної плати підприємства, які 
працюють у галузі агропромисло-
вого комплексу, рибництва, лісово-
го господарства і торгівлі, зазначив 
голова комітету Едуард Стоєв. А от 
найгірша ситуація, за його словами, 
у готельному та ресторанному бізне-
сі. Керівники цих суб’єктів підпри-
ємницької діяльності декларують 
найменші в області зарплати. Тому 
було вирішено, аби голови райдер-
жадміністрацій і міські посилили 
контроль за своєчасною виплатою 
заробітної плати та дотриманням 
мінімальних гарантій у оплаті праці. 

Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» Віктор 
Чорнуха зупинився на проблемах 
модернізації сучасної професійно-
технічної освіти, зазначивши, що 

будь-які навчальні плани училищ 
потрібно наближати до виробни-
цтва і має бути співпраця навчаль-
них закладів із бізнесом того чи 
іншого напрямку. Для прикладу він 
розповів, як на базі вищого профе-
сійного училища будівництва й ар-
хітектури готував кадри для свого 
підприємства. Сьогодні це учили-
ще Віктор Чорнуха вважає взірцем 
професійно-технічної науки. Думку 
роботодавця підтримав і начальник 
управління освіти і науки Олек-
сандр Хомич. Він наголосив, що без 
реальної співпраці професійно-тех-
нічних освітніх закладів області з 
соціальними партнерами, передусім 
підприємствами, замовниками ро-
бітничих кадрів, досягнути бажаних 
результатів щодо якісного відтво-
рення робітничого потенціалу на 
застарілій навчально-матеріальній 
базі просто неможливо.

Перший заступник директора 
обласного центру зайнятості Світ-
лана Корецька розповіла про мож-
ливості служби зайнятості у про-
фесійному навчанні та перенавчанні 
молоді, а також дорослого населення.
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Навколо ЗНО вирують «шпигунські пристрасті»
Охорона з металошукачами біля туалетів, триразова перевірка документів, вода тільки у прозорих пляшках та інше

Понад 30 кілограмів наркотиків 
було вилучено протягом квіт-

ня в навчальних закладах України 
під час операції «Генофонд». Про 
це повідомив перший заступник 
глави МВС Сергій Черних. 

«Були проведені перевірки 17 
тис. навчальних закладів. За фак-
тами, виявленими в ході переві-
рок, порушено 355 кримінальних 
справ і вилучено понад 30 кілогра-
мів наркотичних засобів», — ска-
зав він. 

У свою чергу Генпрокурор Ві-
ктор Пшонка зазначив, що орга-
нам внутрішніх справ слід приді-
ляти більше уваги профілактиці та 
попередженню злочинів, зокрема, 
коли йдеться про розповсюджен-
ня та вживання наркотиків, вжи-
вання алкоголю. 

Особливу увагу глава ГПУ 
звернув на запобігання залучен-
ню дорослими дітей до вживання 
алкоголю та наркотиків. При цьо-
му, за словами Пшонки, кількість 
порушених кримінальних справ 
за фактами втягнення дітей у вжи-
вання алкоголю не відповідає дій-
сності.


