
На Волині, як і в Україні загалом, 
планують закривати малокомплек-
тні школи. Мовляв, на них держава 
витрачає великі кошти, а якісної 
освіти вони не забезпечують. Уже 
порушено питання про закриття 
36-ти та реорганізації 4-х загально-
освітніх волинських шкіл. Однак 
тепер постає питання довезення 
учнів до навчальних закладів, адже 
дороги в сільській місцевості у 
дуже поганому стані, та й шкільних 
автобусів не вистачає. Це по-перше, 
а по-друге, що буде з учителями, 
які працювали в цих школах, невже 
вони залишаться без роботи? Ці за-
питання «Відомості» адресували за-
ступникові начальника управління 
освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації Людмилі 
Плахотній.

— Кількість навчальних закладів 
ще з радянських часів у нас лиша-
ється такою ж, хоча кількість учнів 
на третину зменшилася, — пояснює 
Людмила Володимирівна. — Ця ста-
тистика загальноукраїнська, і про-
цес оптимізації освітньої мережі 
— теж загальнодержавний. Фінан-
сування загальної середньої освіти 
здійснюється за рахунок освітньої 
субвенції: держава дає кошти на міс-
ця для забезпечення якісної освіти. 
Така мета цієї субвенції. У нас же 
виходить навпаки — ми фінансуємо 

заклади, а не якісну освіту. Норма 
державна — 8800 грн на рік на кож-
ну дитину. Однак у тих школах, де 
наповненість у класі 25-30 учнів, де є 
класи паралельні (це освітні заклади 
районних центрів, великих сіл, місь-
кі школи), — витрачають менше 8800 
грн, це може бути 7 тисяч грн. Тобто 
їм не додають у зв’язку з тим, що ко-
шти забирають на утримання мало-
комплектних шкіл. Адже незалежно 
від того, скільки дітей навчається в 
класі, є учитель, який отримує за-
робітну плату, є прибиральниця, є 
приміщення, яке треба опалювати, 
і так далі. Витрати на дитину в ма-
локомплектній школі сягають 40-45 
тисяч у рік, а про якісну освіту там 
не йдеться. Таких малокомплектних 
шкіл на Волині є 155. 

Для читачів пояснимо, що ма-
локомплектною вважають школу I 
ступеня (початкова), де навчається 
менше 10 дітей. Школа II-го ступеня 
(дев’ятирічка) буде малокомплек-
тною, якщо там менше 50 дітей. І 
школу III-го ступеня (повна серед-
ня) вважають малокомплектною, 
якщо менше 100 дітей.

— Ми процес оптимізації мере-
жі тільки розпочали, однак поки що 
мови про закриття малокомплек-
тних шкіл III-го ступеня не ведемо, 
— продовжує посадовець. — Сьо-
годні говоримо про школи початко-
ві — в області їх багато. Є ситуації, 
коли на території однієї сільської 
ради в кожному селі є початкова 
школа. Ми утворили класи-комп-
лекти, — а це взагалі явище незакон-
не. Є рішення судів, які зобов’язують 
нас роз’єднати такі класи. Чому ми їх 
утворювали? Тому що клас має пра-
во на існування, якщо там є 5 учнів. 
Виходить, дітям доведеться навча-
тися за індивідуальною формою 
вдома. Але така форма, як правило, 
передбачена для учнів з обмежени-
ми можливостями. Це затратно, але 

необхідно. Для здорових дітей така 
форма навчання є неефективною. 
Ми намагаємося переконати бать-
ківську громадськість, депутатів 
усіх рівнів у тому, що варто таку ма-
локомплектну початкову школу за-
крити, тому що вона вимагає багато 
коштів, які ми забираємо в гімназій, 
ліцеїв, де, можливо, треба було б ку-
пити додатковий комп’ютерний клас 
та інше. 

Однак, як пояснила Людми-
ла Плахотна, при закритті школи 
обов’язково будуть виконуватися 
дві умови. Перша — довезення дітей 
шкільним автобусом,  це принци-
пово, і друга умова — забезпечен-
ня всіх учителів не пенсійного віку 
роботою. Загалом в області серед 
25-тисячної армії педагогічних пра-
цівників — 10 відсотків пенсіонерів. 

— Ініціатива належить райдер-
жадміністраціям, структурні осві-
тянські підрозділи мають проаналі-
зувати діючу мережу та визначити, 
де логічним було б закриття школи,  
наголошує Людмила Володимирів-
на. — Сьогодні об’єднуються грома-
ди, які самі визначатимуть, де буде 
базова школа, де — початкова, а де 
— школа профільна. Відповідно до 
сучасної освітянської політики шко-
ла III-го ступеня має здійснювати 
профільну підготовку. Відповідно у 
тій великій громаді, можливо, буде 
одна-дві профільні школи, три-
чотири базові та ще більше, якщо 
це велика громада, початкових з на-
повнюваністю понад 50 учнів, й від-
повідно організований довіз. Така 
мережа стане наближеною до євро-
пейської. У нас же є випадки, коли 
батьки борються проти закриття 
школи, де три-чотири учні, а сусід-
ній хороший сучасний навчальний 
заклад знаходиться в межі пішохід-
ної доступності — менше трьох кі-
лометрів. Це не ефективно та не по-
господарськи. 

Зауважимо, що на Волині вже 
прийнято рішення двома районни-
ми радами — Горохівською та Лока-
чинською про закриття семи шкіл. 
Загалом таку роботу проводить де-
сять районів, разом вони поруши-
ли питання щодо закриття 36 шкіл, 
з яких 4 планують реорганізувати: 
базові дев’ятирічні мають стати по-
чатковими.   

— І дуже розумно вчинили бать-
ки однієї школи Старовижівського 
району, коли влада не змогла пере-
конати депутатів проголосувати 
за закриття школи, — самі забрали 
документи та перевели дітей у ба-
зову, — наводить приклад Людмила 
Плахотна. — Мене багато запитують 
про те, що буде з приміщеннями за-
критих шкіл, мовляв, вони просто 
зруйнуються, — продовжує посадо-
вець. — Але у нас значна потреба в 
дошкільній та позашкільній освіті. 
Саме дошкільні навчальні заклади 
повинні бути наближені до дому та 
законодавчо немає обмежень у кіль-
кості дітей в садочку. Тому логічно 
було б відкрити дошкільний заклад. 
Якщо шкіл сьогодні забагато, вони 
відповідно до потужності не напо-
внені, то дошкільних закладів за-
мало, на 100 місцях виховується 136 
дітей. І друге — це позашкільна осві-
та — гуртки, секції, студії. Наші діти 
чим займаються після школи? Ганя-
ють м’яч, це в найкращому випадку, 
чи допомагають батькам, а для того, 
щоб їх зайняти, добре було б орга-
нізувати їх дозвілля. Це все вирішує 
місцева влада, тому що і дошкілля, 
і позашкілля фінансують тільки з 
місцевих бюджетів. Новоутворена 
потужна громада зрозуміє, що їй по-
трібно.

Ми поцікавилися, як вирішува-
тимуть питання з довезенням най-
менших школярів, адже якщо авто-
бус один везе з кількох сіл, плюс у 
них зазвичай чотири уроки, а в стар-

ших — шість, то весь день малюкам 
доведеться проводити в школі. 

Людмила Володимирівна за-
певнила, що будуть складати відпо-
відний розклад для того, щоб було 
зручно довозити вчасно менших і 
старших, крім того, організовувати-
муть групи продовженого дня.  

— Якщо закриються малокомп-
лектні школи, освітню субвенцію 
оптимізованих шкільних мереж 
можна буде використати на при-
дбання автобуса, — пояснює поса-
довець. — Дві-три школи закрили 
— і є можливість купити ще один 
автобус. Наступного року за підсум-
ками навчання в початковій школі 
учні будуть складати зовнішнє не-
залежне оцінювання (ЗНО),  після 
завершення 9-ти класів — також 
ЗНО. Мене хвилюють результати  
учнів початкових малокомплектних 
шкіл. Адже є випадки, як розпо-
відають директори базових шкіл, у 
які приходять діти з початкової, що 
учні не вміють добре читати-писати. 
Звичайно, це не масово, але вчитель, 
який не має на кого рівнятися, у кого 
вчитися, не бачить систематичного 
контролю, з часом деградує. 

Найбільше малокомплектних 
шкіл у Любомльському районі, Горо-
хівському, Іваничівському, Локачин-
ському, Ківерцівському. В Камінь-Ка-
ширському таких майже немає, адже 
там великі села й багатодітні сім”ї.

— Якщо сьогодні ті школи, що 
планують, не закриють, то нада-
лі правомірною буде вимога всім 
учням віддати лише те, що перед-
бачено державою — 8800 грн, — на-
голошує наша співрозмовниця. — І 
в гімназію, і в малокомплектну шко-
лу. А все інше, якщо громада бажає, 
нехай оплачує з місцевого бюджету 
— енергоносії, зарплату прибираль-
ниці, опалювачу, капітальний та по-
точний ремонти та ін.  

Людмила ШИШКО

На Волині малокомплектні школи 
закриватимуть поступово
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Чоловік обікрав карету 
швидкої допомоги
Повідомлення про крадіжку до чергової части-
ни Рожищенського райвідділу міліції надійшло 
від фельдшера карети швидкої допомоги. 
З’ясувалося, що зловмисник у спецмашині су-
проводжував свого знайомого, якого доставля-
ли в лікарню. Поки лікарі надавали потерпілому 
допомогу, чоловік викрав тонометр. Право-
охоронці встановили: крадіжку скоїв 32-річний 
житель міста Рожище. Викрадений апарат 
вилучили та повернули медикам.

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 17 серпня
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

16:45, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з 1+1»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:30 «Чотири весілля 4»
10:55, 12:20, 02:55 «Міняю жінку»
13:40 «Ворожка»
14:15 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:20 Т/с «Чудо» 
23:15 Т/с «Місцеві новини» 
00:40 «Great British Bake off - 3»
04:00 «Служба розшуку дітей»
04:05 «Шість кадрів»

05:30 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови»

06:25 Мультфільми
07:00, 08:00, 09:00, 17:50 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки 2»
10:55 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
12:40 «Судові справи»
13:30 Т/с «Я повернуся»
16:35 «Жди меня. Украина»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
23:40, 03:50 Т/с «Мисливці за 

діамантами» 
01:45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03:10 Т/с «Скандал 2» 

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:20 «Говорить 

Україна»
12:40 Реальна містика
13:15, 15:20 Т/с «Буду вірною 

дружиною» 
17:50, 04:25 Т/с «Клан ювелірів» 


21:00 Т/с «Дорога в порожне-

чу» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Законослухняний 

громадянин» 

06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 20:00 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Пробач за кохання» 


00:00 Х/ф «Листи до Джульєтти» 


01:50 Х/ф «Пригоди Філібера» 
03:30 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
11:40 Х/ф «Рукопис, знайдений у 

Сарагосі»
15:00, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
16:35, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:25 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
23:10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:50 «Своя роль»
01:55 Кіноляпи
03:00 Саундтреки
04:30 Кінотрейлери

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Окільцювати 

холостяка»
09:00 Х/ф «Тобі, справжньому» 
12:05 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Х-Фактор»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:05 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
02:15 Х/ф «Осінній марафон» 
03:45 Нічний ефір

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 М/с «Пригоди мультинят»
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
07:35, 19:20 Надзвичайні новини
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Провокатор
11:45, 13:20 Х/ф «Скелелазка»
14:00, 16:10 Х/ф «Ключ сала-

мандри»
16:20 Х/ф «Операція «Валькірія»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Колонія» 
02:00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

06:30 Пробуддись
07:05, 23:05 Т/с «Сышишь-

шоу» 
09:20, 11:15, 17:40 Comedy Club
10:15 «Разрушители мифов»
13:10 Т/с «Маслюки» 
14:10, 20:40 Т/с «Универ - 4» 
14:40, 21:40 Т/с «Универ. Новая 

общага - 5» 
15:40 Т/с «Универ - 2» 
16:35 Т/с «Универ - 3» 
17:00 Т/с «Онлайн» 
19:40 Comedy Woman
22:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:40 М/с «Атомный лес» 
00:00 Х/ф «Напротив по кори-

дору» 
01:45 Гараж
03:35 Раздолбаи. Взрывная волна
04:00 Мамахохотала шоу-2

05:50, 06:55 Kids Time
05:55 М/с «Губка Боб Прямокутні 

Штани»
06:57 Т/с «Друзі»
09:55 Т/с «Щасливі разом»
14:20 Х/ф «Знайомтеся: Дейв»
16:05 Х/ф «Черговий тато»
18:00, 01:10 Абзац!
19:00 Весільні битви
20:10 Х/ф «Холостяк» 
22:10 Х/ф «Дуже страшне кіно 2»
23:45 Х/ф «Дуже страшне кіно 

3» 
02:00 Співай, якщо зможеш 
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Зона ночі

06:00 Небезпечний світ. Мексика
06:50 Вражаючі кадри
07:40 Жертви природи. Напад 

розлюченого бика
08:30 Правила життя. Супермаркет
09:20, 09:50, 15:50, 16:20 У по-

шуках істини
10:10 Шукачі. Таємний проект 

імператора
10:50, 17:30 Містична Україна
11:40 Секретні території. НЛО. 

Друге пришестя
12:30 Дикі острови. Філіппіни
13:20 Він і вона. Бій за життя. 

Хорватські гори
14:10, 20:00 Зброя: сімейна справа
15:00 У пошуках пригод
16:40 Правила життя. Соки. Води. 

Смерть
18:20 Секретні території. НЛО. 

Сусіди по сонцю
19:10 У пошуках пригод. В’єтнам
21:00 Він і вона. Бій за життя. 

Аляска
21:50 Дика Сербія
22:40 Жертви природи. Атака 

гепарда
23:30 Європейський покерний тур
00:20 Небезпечний світ

06:55 Х/ф «Добре сидимо!» 
08:20 «Правда життя. Професія 

спортивний рибалка»
08:50 «Агенти впливу»
09:45 «Народний кухар»
10:35 «Розсміши коміка»
12:15 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
13:55 Т/с «Той, що читає думки»
15:30 Т/с «Я - охоронець»
19:00, 21:30, 02:20, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Хлопці зі сталі»
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Банши - 2» 
02:50 Х/ф «Хижак Юрського 

періоду» 
04:45 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 
06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Каспер» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35, 19:00 Панянка-селянка
15:35 Рятівники
16:30 Віталька
17:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
21:00 Одного разу під Полтавою
22:00 Т/с «Два батька і два сина» 


23:00 Бійцівський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або Демон» 
00:50 Т/с «Помста» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30 Свати біля плити
07:55, 15:00 Квадратний метр
09:50 Мультфільми 
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05 Моя правда
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці їжі
20:50, 23:40 Зайві 10 років
21:40 Зіркове життя
22:40 Без жертв
00:30 Телефон довіри
01:15 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Мультфільм
10:00, 14:40 Т/с «Таємниця старо-

го мосту»
10:55 Д/ф «Подорожуй Литвою»
12:00 Д/ф «Голос»
13:15 Вікно в Америку
13:35, 02:35 Д/ф «Галісія. Рибалки у 

небезпеці»
15:30 Альтернативна музика
16:15 Х/ф «Полковнику ніхто не 

пише»
18:15 Час-Ч
18:50, 21:40 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати

19:30 Перша шпальта
20:00 Д/ф «Повернення на мапу»
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
03:25 Х/ф «Наталка-Полтавка»

06:00 Мультфільми
06:40 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:00 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
11:45 Х/ф «Спис долі»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Череп і кості»
21:20 Х/ф «Напролом»
00:00 «Реал-Бодріт»
00:30 Х/ф «Природженний 

гонщик»
02:15 Х/ф «Дорога на Січ»

На Волині громадянин Польщі 
протаранив потяг фурою
ДТП сталася близько 7.30 на автодорозі Устилуг-Луцьк-
Рівне. 23-річний житель Республіки Польща, керуючи 
автомобілем «Рено Магнум» із причепом, на переїзді 
поблизу села Дерно Ківерцівського району зіткнувся 
з електропоїздом сполученням Рівне-Ковель. Водій про-
ігнорував дорожній знак «Проїзд без зупинки заборо-
нено», який встановлено перед залізничним переїздом, 
не виконав вимогу заборонного звукового сигналу та 
виїхав на колію. Унаслідок аварії водій отримав тілесні 
ушкодження, але від госпіталізації відмовився.

Учням обіцяють довезення, учителям не пенсіонерам — роботу


