
 До «чорного списку» потрапили 
навчальні заклади у селах Бегета, 
Когильне, Нехворощі, Чорників та 
Яковичі. Як це вплине на учнів та 
вчителів? Чи готові вони до такого 
кроку? Про це та інше дізнавалась 
у директорів навчальних закладів, 
сільських голів та батьків, а також у 
начальника відділу освіти рай-
держадміністрації Алли Мельник. 
Окрім того, побувала разом із голо-
вним спеціалістом відділу освіти 
Тетяною Іващенко у Яковичівській 
школі, де зустрілася з її директором 
Антоніною Вербицькою та дирек-
тором Березовичівської школи 
Тетяною Пилипюк.

Зізнаюсь, коли вперше побачи-
ла навчальний заклад, була здиво-
вана. Маленька затишна кімнатка 
з усією шкільною атрибутикою та 
комп’ютером, п’ять парт та грубка. 
Через стінку знаходиться ФАП. Не-
величке подвір’я, яке слугує дітям за 
спортмайданчик, поруч — туалет. 
Це і є початкова школа у Яковичах. 
Перше питання, яке в мене вини-
кло: де спортзал? На що директорка 
Антоніна Богданівна пояснила, що 
взимку діти роблять фізичні вправи 
в коридорі, а коли тепло, займають-
ся на вулиці. Проте є комп’ютер, Ін-
тернет, а також учні вчать англійську 
мову. Батьки вважають, що цього 
достатньо для початкових класів, і 
виступають категорично проти пе-
реводу їх у Березовичівську школу.

— Вони не розуміють, чому їхні 
діти мають їздити за кілька кіломе-
трів, коли у селі є своя школа? Сьо-
годні в нас навчається п’ятеро дітей, 
із них — двоє у третьому, а троє в 
четвертому класах. Я намагаюся 
приділити якомога більше уваги 
кожному з них і роблю все можливе, 
щоб діти отримували ті знання, які 
закладені в програмі, — розповідає 
Антоніна Богданівна, за плечима 
якої 26 років вчительського стажу. 
— Інше питання, яке найбільше тур-

бує батьків — перевезення дітей. До-
роги знаходяться в жахливому стані, 
а взимку додають клопоту снігопади 
та ожеледиці. У нас буває так заме-
те дороги, що одного разу довелося 
просити військових про допомогу. 
Та й їздитиме автобус лише два рази 
в день. А тоді дітям, у яких уроки за-
кінчуються раніше, доведеться чека-
ти на інших. Батькам обіцяють групу 
продовженого дня, та вони вважа-
ють, що дитина втомлюватиметься 
увесь день бути в школі. На сьогодні 
у всіх школах постає питання опа-
лення. А в нас школа обігрівається 
дровами, і батьки готові не тільки 
самі забезпечувати заклад дереви-
ною, а й опалювати. А ще погоджу-
ються прибирати та оплачувати за 
електроенергію, аби діти навчалися 
ближче дому.

Бабуся одного з учнів, Галина 
Мазурик, додає, що, можливо, бать-
ки були б не проти, щоб діти навча-
лися в Березовичах, але для цього 
потрібно зробити дорогу.

— Позаминулого року так поза-
мітало, що автобус на місяць тільки 
три рази виїжджав. Дітей до школи 
возили кіньми, — додає Галина Іва-
нівна. — Але це вже старші діти, а 
наші зовсім малі. Були б хороші до-
роги, то й проблем не було б. Це ще 
добре, що водій наш відповідальний 
і ретельно стежить за справністю ав-
тобуса та й зупиняється біля кожної 
домівки. 

— Але ж діти з Якович до ди-
тячого садочка в Березовичі їздять, 
— намагається переконати їх Тетяна 
Іващенко. — То чому ж ваші не мо-
жуть? Березовичівський сільський 
голова Юрій Ковальчук дотриму-
ється думки, що якість освіти має 
бути на першому місці, а за новими 
вимогами це неможливо. Та й фінан-
сові затрати великі. Він не проти, 
щоб діти навчалися там, де живуть, 
але за повною навчальною програ-
мою. Хоча також акцентує увагу на 
поганій якості дороги та вважає, що 

це питання потрібно вирішувати. У 
Когильному навчається… одна ди-
тина. Директор цього навчального 
закладу Галина Селещук за те, щоб у 
селі була школа, але щоб у ній навча-
лося більше дітей. Сільський голова 
с. Хмелівка виступає проти закрит-
тя школи, оскільки, його найбільше 
хвилює стан доріг, а коштів на ре-
монт немає.

— З розумінням ставлюся до 
батьків, які проти закриття шкіл 
у селі, але, зважаючи найперше на 
якість освіти, недостатню матері-
ально-технічну базу навчальних за-
кладів та фінансові затрати, ми під-
тримуватимемо оптимізацію мережі 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів району, — розповідає начальник 
відділу освіти райдержадміністрації 
Алла Мельник. – Тому виступатиме-
мо за те, щоб діти початкових класів 
навчалися у школах, де вони отри-
муватимуть належні знання. 

Ми найперше акцентуємо ува-
гу на якості навчання, все ж не слід 
забувати, що фінансовий бік також 
має значення. Якщо говорити мо-
вою цифр, то, відповідно до ч. 2, 
ст. 14 Закону України «Про загальну 
освіту», навчання у класах, у яких 
менше п’яти учнів, буде проводи-
тися в індивідуальній формі. Що це 
означає? Якщо в класі є один учень, 
а кількість годин відповідно до на-
вчального плану становить 24, то 
при індивідуальній формі це буде 5 
годин. Тобто, на кожен урок відво-
дитиметься 0,4 години (9 хвилин). 
Скажіть, будь ласка, чи зможе ди-
тина отримати знання за 9 хвилин? 
Окрім того, на утримання одного 
учня за формулою, затвердженою 
Законом України «Про державний 
бюджет на 2015 рік», виділяється 
в середньому 8798 гривень на рік 
(з урахуванням коефіцієнту напо-
внюваності — 12590,00 грн), а учень 

малокомплектної школи обходить-
ся до 24 тисяч на рік. Приміром, на 
утримання НВК с. Хотячів необхід-
но витратити 657,0 тисяч гривень 
(а субвенції передбачено 562,1 тис. 
грн), що на 94,9 тис. грн більше за 
норматив. Різниця між доведеними 
коштами за нормативом та фактич-
ними витратами у вищезазначених 
школах складають більше 300 тисяч 
гривень у рік. Це означає, що інші 
школи недоотримають ці кошти. 
Тому доцільніше  спрямувати фінан-
си, які переплачують на утримання 
учнів малокомплектних шкіл, на 
розвиток укомплектованих закла-
дів та організацію підвезення до них 
учнів, що сприятиме підвищенню 
якості освіти.

Питання оптимізації шкіл зали-
шається відкритим і потребує глиб-
шого вивчення. Проте слід зазначи-
ти, що, за висновками Міністерства 
освіти, випускники сільських шкіл 
за результатами ЗНО демонструють 
значно нижчі результати, аніж їхні 
однолітки з міста. На думку експер-
тів, це пояснюється низьким рівнем 
конкурентності та якості освіти. 
Окрім того, з кожним роком у на-
вчальних закладах усе більше уваги 
приділяють оздоровленню дітей. 
А про яке оздоровлення може йти 
мова, коли немає спортзалу, де б 
діти могли займатися та проявляти 
свої таланти, як це роблять їхні од-
нолітки? В укомплектованих школах 
діти відвідують гуртки, їздять на різ-
номанітні олімпіади, змагання, здо-
бувають перемоги, конкурують один 
з одним та всебічно розвиваються. 
Чи мають таку можливість діти, які 
навчаються в школі, де троє-четверо 
дітей? Можливо, саме над цим і слід 
задуматися батькам, якщо вони хо-
чуть, щоб їхні діти в майбутньому 
отримали хорошу освіту і реалізува-
ли себе в житті. А держава, зі свого 
боку, має подбати про якість доріг.

Жанна МАРКОВСЬКА

У Володимир-Волинському районі хочуть 
закрити п’ять сільських шкіл
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У лісі знайшли покинуте 
немовля
Новонародженого хлопчика, який лежав на 
простирадлі, знайшов 51-річний мешканець 
Сарн. Чоловік прогулювався біля водойми в лі-
совому масиві, що поруч із райцентром. Одразу 
викликав міліцію. Правоохоронці доставили 
хлопчика в лікарню, де його оглянули медики. 
Як зазначається, дитина народилася здоровою. 
Правоохоронці просять громадян, які можуть 
допомогти встановити особу матері, повідоми-
ти за номером телефону 102.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 31 серпня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:30 «Чотири весілля - 3»
10:50, 12:20 «Міняю жінку - 2»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» 
22:00 «Гроші»
23:35 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Книга Ілая» 
02:10 Х/ф «Час» 
03:55, 04:40 «Шість кадрів»
04:35 «Служба розшуку дітей»

06:05 Д/ф «Великі українці»
06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Гувернантка»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:45, 14:20 «Судові справи»
14:55 «Сімейний суд»
15:50, 16:15 «Жди меня. Украина»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00, 03:40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» 
23:45 Т/с «Три товариші»
00:45 Т/с «Банкірші»
02:20 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, 
02:00 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:45 «Говорить 

Україна»
12:40 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Нечіпаха» 
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів» 


21:00 Т/с «Ключі від минулого» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Водний світ» 

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, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
15:00, 20:00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
17:10 «Розсміши коміка»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Випадковий чоловік» 


23:45 Х/ф «Весільний розгром» 


01:25 Х/ф «Хороший хлопець» 
02:50 «Нічне життя»

05:45 Мультфільм СРСР
10:20 Х/ф «Бум»
12:10 Х/ф «Бум 2»
14:00, 19:50 Т/с «Комісар Рекс»
15:40, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:30 Х/ф «Забута мелодія для 

флейти»
23:30 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
01:10 Своя роль
02:30 Кіноляпи
03:30 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00, 18:30 «За живе!»
10:15 «Зіркове життя. Бездітні за 

власним бажанням»
11:15 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Україна має талант!-3»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:20 Х/ф «Шлях до «Сатурну» 
02:45 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мультинят»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:35 Х/ф «Офіцери»
11:40, 13:20 Х/ф «Мисливець за 

головами»
14:15, 16:20 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
16:35 Х/ф «Холостяцька вечірка. 

Із Вегасу у Бангкок»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Релікт» 
02:20 Т/с «Тринадцятий-2»

06:30 Пробуддись
07:05, 23:10 Т/с «Сышишь-

шоу» 
09:25, 11:20, 12:20, 17:50, 18:50 

Comedy Club
10:20 Д/с «Разрушители мифов»
13:15 Т/с «Маслюки» 
14:15 Т/с «Универ» 
14:50, 21:45 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
15:50 Т/с «Универ-2» 
16:50 Т/с «Универ-3» 
17:15 Т/с «Онлайн» 
19:50 Comedy Woman
20:45 Т/с «Универ-4» 
23:40 М/с «Атомный лес» 
00:05 Х/ф «Бунраку» 
02:10 «ГАРАЖ»
04:00 Мамахохотала шоу-2

06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:07 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
14:25 М/ф «Ілля Муромець і Со-

ловей-розбійник»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 01:15 Абзац!
19:00 Ревізор Спецвипуск
21:10 Дешево та сердито
23:15 Х/ф «На відстані кохання» 


02:00 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:45 Служба розшуку дітей
03:50 Зона ночі

06:00 Анатомія злочину
07:00 Вражаючі кадри
07:50, 22:40 Жертви природи
08:40 Таємниці Третього Рейху
09:30, 15:40 У пошуках істини
10:20, 16:30 Правила життя
11:10, 17:20 Містична Україна
12:00, 18:10 Секретні території
13:00, 20:50 Вижити у Венесуелі
13:50, 19:50 Скарби зі звалища
14:50, 19:00 У пошуках пригод
21:40 Дикі Аппалачі
23:30 Покер
00:20 Іграшки для дорослих
04:30 Шукачі

06:00 Х/ф «Не ходіть, дівчата, 
заміж» 

07:10 «Правда життя». Майстер на 
всі руки

07:45 «Агенти впливу»
08:40 «Народний кухар»
09:25 Х/ф «Запитай Сінді»
11:10 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
13:05 Т/с «Той, що читає думки 

- 2»
15:00, 19:00, 21:30, 02:05, 04:00 

«Свідок»
15:15 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Головний калібр» 
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Призначений» 
02:35 Х/ф «Піраньяконда» 
04:35 «Випадковий свідок»
04:45 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
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 «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
10:35 М/с «Каспер» 
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Два батька і два 

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

06:10 Свати біля плити
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Квадратний метр
09:20 Мультфільми 
10:00 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, 02:25 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15, 18:50 Про головне
10:15 Перша студія
10:55 Д/ф «Стародавні китайські 

скарби»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Д/ф «По той бік людства. Світ 

машин»
13:10 Вікно в Америку
13:30 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:20 Мультфільм
15:35 Музичне турне
16:25 Х/ф «48 годин на день»
18:05, 22:50 Час-Ч

18:15, 02:15 Новини. Світ
19:30 Дорогі депутати
19:50, 21:40 З перших вуст
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00 Спецпроект «Велика країна»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Д/ф «Самотній мандрівник. 

Віктор Петров-Домонтович»
02:40 Т/с «Час збирати каміння»
03:45 Д/ф «Іван Терещенко. Колек-

ціонер справ благодійних»
04:10 Театральні сезони
04:35 Д/с «Палітри»

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

українськи»
07:40 «Облом.UA»
08:40 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
12:40 Х/ф «Дракони і підзе-

мелля»
14:40 «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 «На старт, увага, 

оммм!»
00:00 «Реал-Бодріт»
00:30 Т/с «Спартак. Війна про-

клятих»
02:30 Х/ф «Тримайся, козаче!»

Школа у Яковичах

Україна призупинила 
закупівлю електрики в Росії
Україна 24 серпня 2015 року призупинила імпорт 
електроенергії з Росії, який до цього здійсню-
вався за контрактом між «Укрінтеренерго» та 
«Інтер РАО». Про це йдеться в повідомленні НЕК 
«Укренерго». Як уточнили в прес-службі «Укренер-
го», призупинення імпорту з Росії не означає, що 
такі поставки не будуть поновлені, коли енерго-
система матиме в них потребу.


