
12 листопада в Україні стартував 
моніторинг якості середньої освіти. 
Це стосується учнів 5 і 10 класів. 
Ініціатором виступило Міністерство 
освіти. Для чого цей моніторинг 
проводиться, які його можливі 
наслідки й у скільки він обійдеться 
батькам, дізнавалися «Відомості». 

Те, що у Міносвіти збираються 
моніторити знання учнів 5-х і 10-х 
класів, довели до відома учителів, 
школярів і їхніх батьків ще у верес-
ні. Таке нововведення сприйняли 
по-різному. Одні вважають, що пе-
ревірка стане додатковим стиму-
лом для навчання, інші — зайвим 
стресом для і так перевантажених 
шкільною програмою дітей. Воно 
й не дивно, адже учнів п’ятих кла-
сів перевірять на знання математи-
ки, української мови, предмета «Я 
і Україна», іноземної та російської 
мов. Десятикласників протестують 
із української мови, алгебри, біоло-
гії, іноземної, хімії, історії, а також 
всесвітньої історії та історії України, 
геометрії, географії, фізики. 

У Міністерстві освіти і науки 
стверджують, що метою зазначено-
го заходу є «виявлення навчальних 
досягнень учнів і з’ясування кількох 
важливих освітніх питань». Окрім 
того, «участь школярів у моніто-
рингу допоможе вчителям і батькам 
отримати об’єктивну інформацію 
про результати їхнього навчання і 
сприяти поліпшенню системної під-
готовки майбутніх випускників до 
державної підсумкової атестації, а 
згодом і до зовнішнього незалежно-
го оцінювання». 

— Навіщо проводити цей моні-
торинг, узагалі незрозуміло. Та ще й 
у 5-х і 10 класах. Адже ці діти лише 
у травні перевіряли свої знання під 
час державної атестації, — поді-
лилася думками з «Відомостями» 
вчителька української мови та літе-
ратури однієї з шкіл Луцька. — По-
вірте, під час цієї атестації у дітей 
був справді стрес, вони переживали. 
Після канікул прийшли вчитись, а 
тут буквально ошелешили: новий 
моніторинг знань. І замість того щоб 
іти за планом навчальної програми, 
доводиться повторювати матеріал 

попередніх років. Навіщо це роби-
ти? 

За словами проректора з питань 
ЗНО Волинського інституту після-
дипломної педагогічної освіти Надії 
Бобак, проведення всеукраїнського 
моніторингу ініціювали разом із мі-
ністерством Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти й Націо-
нальна академія педагогічних наук 
України. 

— Науковці хочуть, напевно, зна-
ти, наскільки досконалі у нас програ-
ми і підручники, — зазначила Надія 
Бобак. — Усі дані про результати мо-
ніторингу ми надсилатимемо саме до 
Інституту інноваційних технологій. 
У класні журнали оцінки спеціаль-
ним рядком виставлятися не будуть. 

Наскільки об’єктивну картину 
про якість знань наших учнів ма-
тимуть науковці за результатами 
цього моніторингу — невідомо. А от 
інформація про те, що таким чином 
МОН хоче витягнути гроші з кишень 
батьків, поширюється вже цілий 
тиждень. Мовляв, моніторинг якос-
ті освіти проводиться за збірника-
ми завдань, виданими ТОВ «Центр 
навчально-методичної літератури». 
Вартість збірника з одного предме-
та для 5 класу становить 7 грн, а для 
10-го — 8 грн. Також уже є й готові 
відповіді на ці запитання. Таким чи-
ном, для батьків п’ятикласників но-
вація від Міносвіти може обійтись 

у 28 гривень, а десятикласників — 
майже у сотню. 

«Відомості» побували у луцьких 
книгарнях і переконалися, що такі 
збірники справді з’явились у про-
дажу напередодні моніторингу. Ажі-
отажу за ними не спостерігалося. 
Проте деякі батьки купували й обу-
рювалися, що їх змусили до зайвих 
витрат. 

— Якщо продукція без обгортки 
і без вихідних даних про видавни-
цтво — це контрафакт, який ніхто 
купувати не зобов’язаний, — ска-
зала начальник відділу загальної і 
середньої освіти управління освіти 
і науки ОДА Ольга Богданович. — 
Усі завдання розміщені на сайтах 
Міністерства освіти й Інституту 
інноваційних технологій у рубриці 
«Моніторинг-2013». Ми рекоменду-
вали навчальним закладам брати їх 
саме звідти й роздруковувати. 

Інформацію про те, що тестові 
завдання ніхто нікого не змушує ку-
пувати, «Відомостям» підтвердили 
й батьки п’яти- і десятикласників. 
Вони роблять це хіба добровільно, 
щоб наперед написати відповіді. Але 
яким чином завдання, які на офіцій-
них сайтах з’являються за два дні до 
самого моніторингу, потрапили до 
видавців — питання. Як і те, кому 
потрібен моніторинг із готовими 
відповідями. 

Наталка СЛЮСАР 

Реконструкція пункту пропуску 
«Устилуг» Ягодинської митни-

ці Міндоходів у рамках Програми 
транскордонного співробітни-
цтва Європейського інструменту 
сусідства та партнерства «Поль-
ща — Білорусь — Україна» на 
2007–2013 рр. дозволить щоденно 
обслуговувати до 7000 громадян, 
щонайменше 22 автобуси, 2700 
легкових авто і 278 вантажівок. 

Договір між замовником ре-
конструкції — Міністерством 
доходів і зборів України — і 
ТОВ «СТС-Генпідряд» на закупів-
лю робіт підписано 4 листопада, 
— інформує Ягодинська митниця. 

Як повідомили митники, ре-
алізація проекту з реконструкції 
міжнародного автомобільного 
пункту пропуску «Устилуг» розпо-
чнеться цього місяця. 

Крім будівельних робіт для 
розширення пропускної спромож-
ності пункту пропуску «Устилуг», 
буде здійснено закупівлю нових 
технічних засобів митного контр-
олю, інформаційного обладнання, 
автонавантажувачів, універсаль-
ної сніго- та сміттєзбиральної тех-
ніки. 

Загальна вартість проекту 
становить понад п’ять мільйонів 
євро. 
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Митний пункт в Устилузі реконструюють 

Працівники міліції Горохівського 
райвідділу внутрішніх справ, мож-
ливо, перевищили свої службові 
повноваження, вибиваючи свід-
чення підозрюваного про вбивство 
пенсіонерки. Такі факти спливли 
на судовому засіданні, яке нещо-
давно відбулось у Локачинському 
районному суді. 

Колегія з трьох суддів розгляда-
ла судову справу про умисне вбив-
ство з корисливих мотивів. Випадок 
резонансний. Трапився ще у серпні 
2011-го. У селі Мерва Горохівського 
району згоріла хата 81-річної пенсіо-
нерки разом із господинею. Пізніше 
виявилося, що старенька померла не 
своєю смертю: їй завдали черепно-
мозкову травму. Вбивство розкрили, 
як то кажуть, по гарячих слідах. За 
злочин затримали 26-річного чоло-
віка, батька чотирьох дітей. Як писа-
ли у ті дні ЗМІ, у селі він з’явився за 
місяць до трагедії. Постійно пиячив. 
Коли гроші закінчувалися, позичав. 
Утім, того вечора пиякові відмовили 
чи не всі місцеві мешканці. І він зга-
дав про самотню бабу Марію. 

— Вона гроші мала, всі казали, 
що мала. Я підійшов до її хати. Світ-
ла вже не було: певно, спала. Посту-
кав у двері — тихо. Почав заглядати 
у вікна. Потім одне розбив, те, що 
від садка, вліз. І зразу ніс у ніс із нею 
стикнувся, — розповів підозрюва-
ний Василь. — Там стояла така ар-
матурина біля грубки. Я вже не дуже 

добре це пам’ятаю. Взяв її в руки, 
спочатку по ногах ударив. Баба впа-
ла, і тоді я, вроді би, два рази в район 
віска її лупнув. Ну, може, три… 

Грошей чоловік не знайшов. 
Тому, розлютившись, підпалив у 
хаті речі — постіль, скатертину, ки-
лимок. І пішов додому спати. Коли 
приїхали вогнеборці, рятувати вже 
не було що. Проте судові експерти 
встановили, що літня жінка померла 
не своєю смертю. Міліція відразу за-
тримала Василя. 

— Він був у стані алкогольно-
го сп’яніння. Коли привезли сюди, 
освідчили. Довго не міг зрозуміти, 
чого він попав у міліцію. Але як при-
перли його доказовою базою, почав 
давати покази, що він скоїв злочин, 
— казав у ті дні заступник керівника 
Горохівського РВ УМВС у Волин-
ській області Володимир Веремчук. 

Здавалось би, проста справа по-
трапила на судовий розгляд лише 
більше як два роки по тому. 

На судовому засіданні обвинува-
чений вини не визнав і пояснив, що 
в Горохівському райвідділі внутріш-
ніх справ його протягом трьох днів 
допитували, били по голові, шляхом 
погроз і залякувань на третій день 
після затримання примусили на-
писати явку з повинною та дати не-
правдиві свідчення, не надавши при 
цьому можливості скористатися до-
помогою захисника. 

Допитана як свідок у справі жін-
ка вказала, що після пожежі та за-

гибелі баби Марії її тримали в рай-
відділі міліції п’ять діб, працівник 
міліції душив її, погрожував рушни-
цею. Також правоохоронець сильно 
побив іще одного свідка, затримав-
ши на 15 діб. 

Враховуючи, що всі учасники 
судового процесу прямо вказали на 
працівника міліції, який застосову-
вав до них фізичне та психологічне 
насильство під час проведення в 
Горохівському районі досудового 
слідства у справі, суд вважав за не-
обхідне довести факти незаконних 
методів слідства до відома прокура-
тури Волинської області для прове-
дення відповідної перевірки. 

До речі, правоохоронець, на яко-
го вказали обвинувачений і свідки, 
зараз працює начальником карного 
розшуку Ківерцівського РВ УМВС у 
Волинській області. 

Наталка СЛЮСАР 

Євросоюз уводить нову систему 
штрафів для водіїв 
Навесні 2013 року з подачі Брюсселя через Європар-
ламент почався розгляд нової директиви про запро-
вадження єдиної — загальноєвросоюзної — системи 
штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Перед-
бачається, що нова постанова полегшить обмін інфор-
мацією між відповідальними структурами країн ЄС про 
несплату штрафів водіями, які порушили ПДР на дорогах 
інших держав Євросоюзу. Тож водій матиме ті ж наслід-
ки, що й у себе на батьківщині (приміром, заборону на 
проходження техогляду тощо). 

Фірташ контролюватиме 70% 
газорозподільчого сектора? 
«Немає жодного облгазу в країні, який би повністю 
належав Group DF. У нас є пакети в різних облгазах, і їх 
розмір коливається: це може бути і більше ніж 50%, у 
деяких — зовсім небагато. У великій кількості облгазів 
є ще 25-відсоткова частка держави», — повідомив 
керівний директор Group DF Борис Краснянський у 
інтерв’ю Forbes.ua. При цьому він не приховував факт 
проведення переговорів із власниками газових акти-
вів, щоб консолідувати контрольні пакети облгазів. 

160
стільки мільярдів євро потрібно 
Україні для конкуренції на ринку 
Євросоюзу, щоб вітчизняні това-
ри були конкурентними. Про це 
заявив Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров. 
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Прийміть найщиріші вітання 
та найкращі побажання з на-

годи професійного свята — Дня 
працівників радіо, телебачення та 
зв’язку! 

Саме поштовики забезпечу-
ють нашому народу найважливіше 
благо цивілізації — можливість 
спілкування зі світом. Тому по-
штовий зв’язок і понині залиша-
ється одним із найбільш звичних 
атрибутів людського прогресу 
—його послугами користуються 
мільярди людей на планеті. Завдя-
ки вам українська пошта активно 
розвивається і змінює своє облич-
чя. Постійно зростає як кількість, 
так і якість послуг, які надаються 
громадянам, і в цьому, безперечно, 
наша головна заслуга! 

Зі святом, дорогі колеги! Щиро 
бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щедрої долі, плідної праці. Не-
хай здійсняться всі творчі задуми 
і заповітні мрії, а гарний настрій 
і невичерпна енергія стануть за-
порукою успішної роботи. Нехай 

мир і взаєморозуміння сприяють 
подальшій розбудові нашої держа-
ви, достатку в кожній родині! 

Дякуємо за Вашу працю, до-
свід, знання і прагнення до кра-
щого! 

З повагою, Ярослав Федорович 
Кравчук, директор Волинської 

дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Шановні працівники поштового 
зв’язку Волині! 

Події
Науковці перевірятимуть 
досконалість знань в учнів 

Працівника волинської міліції звинуватили у катуванні 

Луцьке ЖКП №3 неправомірно 
нараховувало мешканцям бу-

динку плату за утримання. Рішен-
ня про це 8 листопада прийняв 
Волинський обласний адміністра-
тивний суд. Позов подала Держав-
на інспекція з контролю за цінами 
у Волинській області. 

Її спеціалісти у суді довели, що 
протягом 2009 року мешканцям 
будинків ЖКП послуг сповна не 
надавало, а плату стягувало. Зокре-
ма, люди недоотримали послуги 
з поточного ремонту, підготовки 
житлового фонду до експлуатації 
в осінньо-зимовий період, обслу-
говування систем диспетчеризації, 
дезінсекції, технічного обслуго-
вування ліфтів, ремонту газового 
обладнання й інше. Загальна сума 
неправомірно нарахованих жи-

телям коштів становить 1 млн 
153 тис. 340 грн. Із них ЖКП отри-
мало 769 тис. 602,19 грн. 

Суд постановив адміністра-
тивний позов задовольнити по-
вністю. Стягнути з Житлово-ко-
мунального підприємства №3 у 
дохід державного бюджету необ-
ґрунтовано одержану виручку в 
сумі 769 тис. 602,19 грн і штраф у 
сумі 1 млн 539 тис. 204,38 грн, тоб-
то разом 2 млн 308 тис. 806,57 грн. 

Цікаво, чому неправомірно 
отримана виручка стягується у до-
хід держави? Адже платили люди. 
І послуги не надали також людям. 
Що отримають постраждалі меш-
канці будинків, які обслуговує 
ЖКП №3? 

Наталка СЛЮСАР 

Луцький ЖЕК заплатить великий штраф 
за те, що не надавав послуги 

 ПОГОДА

У західних областях 14 лис-
топада змінна хмарність, без опа-
дів. Температура вночі +3...+4°C, 
вдень +4...+7°C. 15 листопада 
хмарно з проясненнями, дощу 
не прогнозують. Уночі 0...+1°C, 
вдень +4…+6°C. 16 листопада 
ясно, сухо. Вночі 0...+1°C, вдень 
+3...+6°C. 

У північних регіонах 14 лис-
топада похмуро, опади не очі-
куються. Температура повітря 
вночі +1...+3°C, вдень +5...+7°C. 
15 листопада хмарно, сухо. Вночі 
+1...+3°C, вдень +3...+5°C. 16 лис-
топада змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
-1...0°C, вдень +2...+4°C. 

У Києві 14 листопада хмар-
но, короткочасний дощ. Вно-
чі +3…+4°C, вдень +5...+7°C. 
15 листопада змінна хмарність, 
без опадів. Температура повітря 

вночі 0...+1°C, вдень +2...+5°C. 
16 листопада хмарно з прояснен-
нями, сухо. Температура вночі 
+0…+1°C, вдень +2...+5°C. 

У східних регіонах 14 лис-
топада змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +4...+5°C, вдень 
+6...+8°C. 15 листопада соняч-
но, опади не прогнозують. Уночі 
+1...+2°C, вдень +3...+5°C. 16 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вночі 
-1...0°C, вдень +2...+4°C. 

У південних областях 14 лис-
топада хмарно, опади не прогно-
зують. Температура повітря вночі 
становитиме +9...+10°C, вдень 
+11...+12°C. 15 листопада змінна 
хмарність, сухо. Вночі +7...+8°C, 
вдень +9...+10°C. 16 листопада 
ясно, дощ не очікується. Ніч-
на температура +6...+7°C, денна 
+8...+9°C. 


