
Для підвищення якості й конку-
рентоспроможності освіти в нових 
економічних і соціокультурних 
умовах, прискорення інтеграції 
України у європейський освітній 
простір Президент Віктор Янукович 
своїм указом 25 червня 2013 року 
схвалив Національну стратегію 
розвитку освіти на період до 2021 
року. Одним із її головних завдань 
є перебудова навчально-виховного 
процесу на засадах розвивальної 
педагогіки, спрямованої на раннє 
виявлення та найбільш повне роз-
криття потенціалу (здібностей) у 
дітей із урахуванням їхніх вікових і 
психологічних особливостей. 

Що це означає? Наукою доведе-
но, що для успіху в житті необхідні 
не самі знання, а вміння їх застосу-
вати відповідно до конкретної жит-
тєвої ситуації. Дослідження, про-
ведені психологами Гарвардського 
університету, показали, що успіх 
на 85% залежить від особистісних 
якостей, правильного вибору лінії 
поведінки і лише на 15% визнача-
ється знаннями. Тому нові державні 
стандарти освіти України вимагають 
від освітянської спільноти змістити 
акценти з засвоєння учнями фактів 
на оволодіння ними способами вза-
ємодії зі світом. А це потребує змін 
у діяльності вчителя, виконання ним 
у процесі професійно-педагогіч-
ної роботи в сучасній школі нових 
функцій: сприяння навчанню учнів, 
проектування спільно з кожним ін-
дивідуального освітнього маршруту.

На Волині здійснено цілий комп-
лекс заходів для забезпечення впро-
вадження державних стандартів 
загальної середньої освіти. Зокрема, 
для цього на базі Волинського інсти-
туту післядипломної педагогічної 

освіти у 2013 році пройшли курсове 
підвищення кваліфікації 238 учи-
телів, які будуть викладати у 5 кла-
сах другу іноземну — англійську, 
німецьку, французьку й іспанську 
мови, 197 учителів інформатики, які 
вестимуть цей предмет, починаючи 
з 5 класу, та курс «Сходинки до ін-
форматики» у другокласників, що 
теж є нововведенням цього навчаль-
ного року. До речі, в усіх школах об-
ласті учні вивчатимуть англійську 
мову. 

Запровадження оновлених дер-
жавних стандартів вимагає нових 
підходів до питання комп’ютеризації 
шкіл. Волинь не має проблем із осна-
щенням навчально-комп’ютерних 
комплексів шкіл І–ІІІ ступенів, де 
облаштовано 445 комплексів. Усі 
школи мають доступ до Інтернету. 
У 2012/2013 навчальному році парк 
комп’ютерної техніки поповнився 
240 сучасними комп’ютерами, отри-
маними від Міністерства освіти і 

науки. 245 комп’ютерів, 452 проек-
тори закуплено за кошти місцевих 
бюджетів та подаровано мецената-
ми. 

Цього навчального року в регіо-
ні вперше запроваджуватимуть ін-
терактивне навчання. Йдеться про 
два інтерактивних комплекси, які 
область отримала за національною 
програмою «Відкритий світ». Поки 
що з 1 вересня на них експеримен-
тально навчатимуться семикласни-
ки Ковельської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів №7 і Луцької 
школи-гімназії №21 імені Михайла 
Кравчука. До комплексів входять 
інтерактивні дошки, активатори 
поверхні, планшети, ноутбуки. 

З подальшим впровадженням 
комп’ютерних технологій треба, 
щоб до їх використання були готові 
й самі педагогічні працівники. Тому 
перед освітянами області стоїть за-
вдання створити веб-портал «Освіта 
Волині» та продовжити навчання за 

дистанційними курсами «Цифрові 
технології», «Вчителі в он-лайні», 
програмами «Microsoft. Партнер-
ство в навчанні», «Інтел. Навчання 
для майбутнього». 

Сьогодні важливе значення на-
дається й профільній освіті. Систе-
ма навчання, яка діяла досі, більше 
регламентувала школи щодо кіль-
кості годин, вибору напряму тощо. 
У новому плані фактично 50% годин 
від загальної кількості, які виклада-
ються в 9, 10, 11-х класах, залежить 
від вибору самого закладу. 

Зміцнилась і матеріально-тех-
нічна база кабінетів профільних 
дисциплін у навчальних закладах. 
У школах області налічується 109 
сучасних профільних кабінетів із 

природничо-математичних дисци-
плін. Цього року за кошти субвенції 
з державного бюджету передбачено 
придбання кабінетів у Іваничівсько-
му, Камінь-Каширському та Ківер-
цівському районах. 

На сьогодні надзвичайно ак-
туальними є питання інтеграції в 
загальноосвітній простір дітей із 
особливими освітніми потребами, 
які внаслідок проблем зі здоров’ям 
часто є відрізаними від соціуму. 

«Питання залучення таких дітей 
до загального шкільного процесу 
стоїть доволі гостро, і ми, впро-
ваджуючи ініціативи Президента 
України, постійно шукаємо шляхи 
їх вирішення. Чому б не запрова-
дити посаду педагога при центрах 
фізичної та соціальної реабілітації, 
які нині створюються в області? Там 
діти на денному перебуванні, тому з 
ними могли б повноцінно працюва-
ти вчителі», — запропонував голо-
ва обласної державної адміністрації 
Борис Клімчук на розширеному за-
сіданні колегії управління освіти і 
науки ОДА, яке відбулося напере-
додні нового навчального року. 

Впродовж 2012/2013 навчально-
го року інклюзивною формою на-
вчання (тобто коли діти з особли-
вими потребами навчаються разом 
зі здоровими ровесниками, що, за 
висновком світових психологів, по-
зитивно впливає на їхній розвиток) 
у загальноосвітніх навчальних за-
кладах було охоплено тільки 16 ді-
тей із особливими освітніми потре-
бами. А вже з 1 вересня 2013 року 
запровадження інклюзивної форми 
навчання заплановано у 67 класах 
43 загальноосвітніх навчальних за-
кладів для 88 дітей із особливими 
освітніми потребами. 
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Події

Якісні автомобілі стають доступною реальністю 

Якою буде школа третього тисячоліття? 

Офіційний дилер автомобілів ЗАЗ 
у Волинській області ПАТ «Волинь-
Авто» пропонує своїм покупцям 
зекономити на купівлі авто понад 
дев’ять тисяч гривень. Які саме 
машини можна придбати зі зниж-
кою, лучани мали нагоду побачити 
під час святкування Дня міста: 
25 серпня на Театральному майдані 
відбулась експозиція автомобілів 
«Святкуй День міста разом із ЗАЗ».
Охочих дізнатися про автомобілі 
та вигідні цінові пропозиції було 
предостатньо. Адже «Волинь-Авто» 
пропонує вигідні ціни на автівки 
2012 і 2013 років виробництва. 

Привабливі цінові пропозиції 
актуальні для одних із найпопуляр-
ніших і найдоступніших вітчизня-
них автомобілів — ЗАЗ Lanos і ЗАЗ 
Sens. Знижки на них сягають 7000 
гривень. Модель ЗАЗ Lanos багато 
років поспіль підтверджує свою ре-
путацію «бестселера» вітчизняного 
автопрому. Авто, яке шість років 
поспіль виборювало титул «Абсо-
лютного лідера продажів» за резуль-
татами щорічного національного 
автомобільного рейтингу-акції «Ав-
торейтинг», стало ще доступнішим 
потенційному покупцю. Так, ціну на 
базову версію ЗАЗ Lanos 2013 р. в. у 
стандартній комплектації запропо-
новано на рівні всього 70 000 грн. 

Приголомшливо доступним на 
вітчизняному авторинку стає най-
дешевший у своєму класі автомобіль 
із автоматичною коробкою передач 
— ЗАЗ Lanos у комплектації «люкс» 
2012 і 2013 р. в. Стати його власни-
ком можливо всього за 85 000 грн із 
урахуванням знижки до 7000 грн. В 
арсеналі автомобіля такі комфортні 
переваги, як кондиціонер, подушка 
безпеки водія, протитуманні фари, 
центральний замок, підігрів пере-
дніх сидінь і зовнішніх дзеркал та ін. 

На найпопулярнішу модифіка-
цію з механічною КПП — ЗАЗ Lanos 
із комплектацією «комфорт» у кузо-
ві седан — запропоновано ціну від 

74 900 грн із урахуванням знижки до 
6000 грн. 

Приємно здивує покупця своїми 
цінами й інший найдоступніший у 
своєму класі легковий автомобіль 
— міський улюбленець ЗАЗ Sens. 
Якісний, надійний і невибагливий 
у користуванні, ЗАЗ Sens стане ві-
рним супутником своєму господарю 
за цінами, що стартують усього від 
56 900 грн. Саме така вартість базо-
вої модифікації моделі 2012 року ви-
робництва. «Люксова» комплектація 
ЗАЗ Sens у кузові седан із передніми 
електричними склопідйомниками, 
центральним замком, кондиціоне-
ром, підігрівом зовнішніх дзеркал 
тощо доступна за ціною 62 900 грн із 
урахуванням максимальної знижки 
7100 грн*. 

Моделі ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens 
доступні у комплектаціях із завод-
ським газобалонним обладнанням, 
що дозволить автовласнику еконо-
мити на паливі до 40% на рік. 

На флагмана вітчизняного авто-
прому — ЗАЗ Vida — діє унікальна 
цінова пропозиція, що дає покупцю 
можливість стати власником нового 
авто 2012 року випуску зі знижкою 
до 9060 грн*. 

У рамках запропонованих зни-
жок «Кращий доступний автомобіль 
2013 року» в своїй базовій комплек-
тації коштує 82 200 грн. ЗАЗ Vida в 
кузові седан із АКПП у комплектації 
«люкс» — усього 104 300 грн із ура-
хуванням знижки 8980 грн. А при-
хильники авто у кузові хетчбек оці-
нять ЗАЗ Vida з АКПП виробництва 
2012 р. всього за 103 900 грн. Цей ав-
томобіль має максимальну знижку в 
9060 грн! 

Постійною перевагою для по-
купки автівок ЗАЗу є доступність 
у техобслуговуванні та перевірена 
багаторічним досвідом експлуатації 
«стійкість» в умовах вітчизняних 
доріг. Сьогодні виробник пропонує 
на свої машини гарантію європей-
ського зразка на три роки, або ж 100 
тис. км пробігу. При цьому міжсер-
вісний інтервал збільшено до 15 тис. 
км, що дозволяє економити час і ви-
трати автомобіліста на техобслуго-
вування. 

Тож скористайтеся можливістю 
стати власником перевірених часом 
«народних» авто за найкращими ці-
нами! 
*Акційні пропозиції діють до 31.09.2013 р. Ціни на 
автомобілі ЗАЗ вказані станом на 30.07.2013 р.

У 2012-му аграрії закупили 
понад 10,5 тисячі 
племінних корів 
Отримати державну компенсацію за закуплене 
поголів’я племінних корів може кожен сільгосп-
виробник із будь-якого регіону України. Так, 
минулого року за цією програмою було закупле-
но понад 10,5 тисячі голів племінного стада. Для 
цього торік до областей було спрямовано понад 
62 мільйони гривень, повідомили у Міністерстві 
аграрної політики та продовольства. 

У Татарстані родина загинула 
від випарів гнилої картоплі 
В Татарстані ціла сім’я отруїлася газом, який накопи-
чився в підвалі в результаті гниття картоплі. Загиблими 
є 42-річний чоловік, його 38-річна дружина, 18-річний 
син і 63-річна теща. За попередньою версією, першим 
в льох спустився глава сімейства, після чого втратив 
свідомість. На допомогу йому поспішили дружина і 
син, яким також стало погано, передає ТСН. Побачивши 
родичів, які не подають ознак життя, літня жінка зателе-
фонувала сусідам і, розповівши їм про те, що сталося, 
також спустилася в підвал. Усі четверо померли на місці.

3,7
на стільки відсотків в Україні 
у липні 2013 року порівняно з 
аналогічним періодом минуло-
го року скоротився обсяг ви-
робництва шоколаду та готових 
харчових продуктів, що містять 
какао. 
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Нового директора «Волиньторфу» 
призначили без відома обласної влади 

В офіційному документі 
Ради Європи «Мовна по-
літика України: реалізація 
та здобутки» нові держав-
ні стандарти початкової 
загальної освіти і базової 
повної загальної середньої 
освіти України кваліфіко-
вано як найкращі за остан-
ні 30 років у всіх країнах 
Європи та названо «лінгвіс-
тичною революцією» 

У своєму зверненні депутат об-
ласної ради Микола Давидюк 

поцікавився станом справ на під-
приємстві «Волиньторф». Заступ-
ник голови ОДА Станіслав Ющик 
надіслав відповідь, у якій повідо-
мив, що призначення директора 
ДП «Волиньторф» відбулося без 
погодження з ОДА. 

«Інформую, що наказом 
Е. А. Ставицького, міністра енер-
гетики та вугільної промисло-
вості України, на посаду дирек-
тора державного підприємства 
«Волиньторф» 19 червня 2013 року 
призначено Шульгу Олександра 
Андрійовича, який із березня 2013 
року виконував обов’язки дирек-
тора. Це призначення проведено 
без погодження з головою облас-
ної державної адміністрації, що 
суперечить вимогам чинного за-
конодавства. 

Міністром проігноровано ар-
гументовані подання голови об-
ласної державної адміністрації та 
рішення колегії ОДА щодо продо-
вження дії контракту з Киричиком 
Іваном Мироновичем на посаді 
директора ДП «Волиньторф». 

Так, ще 2 лютого 2013 року, 
тобто до закінчення контракту з 
І. М. Киричиком (22 лютого 2013 
року), Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості України 

направлено лист голови облдер-
жадміністрації з пропозицією пе-
реукласти з ним контракт. Пропо-
зиція лишилася без відповіді. 

На розширеному засіданні 
колегії облдержадміністрації, яке 
відбулося 25 квітня ц. р., прийня-
то рішення рекомендувати голові 
ОДА повторно внести на розгляд 
міністра енергетики та вугільної 
промисловості України кандида-
туру І. М. Киричика для призна-
чення на цю посаду. На виконання 
цього рішення того ж дня до мі-
ністерства надіслано відповідний 
лист і копію рішення колегії. Ста-
ном на 7 серпня 2013 року відпо-
відь із міністерства не надходила. 

Про порушення Міністер-
ством енергетики та вугільної 
промисловості України вимог 
статті 5 Указу Президента Укра-
їни від 24 травня 2013 року №307 
«Про заходи щодо забезпечення 
здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої 
влади на відповідній території», а 
саме призначення без погоджен-
ня з головою обласної державної 
адміністрації директором ДП «Во-
линьторф» O. A. Шульги, проін-
формовано Адміністрацію Прези-
дента України та Кабінет Міністрів 
України», — йдеться у відповіді на 
депутатське запитання.


