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Понеділок, 17 березня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:10 Х/ф «Русалка» 
13:00, 00:50 Х/ф «Ворожка» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асі» 
20:30, 21:30 Т/с «У вас буде 

дитина» 
22:35, 04:40 «Гроші»
00:00, 04:00 Т/с «Касл - 2» 
05:30 «Телемагазин»

05:35 Д/ф «Вода»
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, 12:25 Х/ф «Підміна в одну 
мить»

13:40, 14:20, 03:20 «Сімейний суд»
15:00, 16:20 «Жди меня»
18:05, 02:35 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «Турецький транзит»
22:30 Т/с «Ластівчине гніздо»
01:20 Д/ф «Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?»
04:00 Мультфільми

06:40, 05:55 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:40 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Висока кухня» 
13:00 Т/с «Подружжя» 
14:00, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с «Шаман-2» 
22:00 Події дня
23:30 Х/ф «Халк» 
02:10 Х/ф «Гранична глибина» 
04:25 Х/ф «Просто Джексон» 

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша і Ведмідь» 
09:15 Х/ф «Індіанець в шафі» 
10:50 Х/ф «Перший лицар при 

дворі Аладіна» 
12:40 Х/ф «Домашній арешт» 
14:40 «КВК- 2013»
16:50 «Вечірній квартал»
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
23:40 Х/ф «Люблю тебе, чувак» 


01:20 Х/ф «Острів скарбів 2: 

Таємниця морського 
чудовиська» 

02:40 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:50 Х/ф «Калина червона»
10:45, 19:05 «Жарт за жартом»
11:50, 17:25 Т/с «Клон»
13:40, 20:05 Т/с «Відкурличать 

журавлі»
15:40 Х/ф «Справа була в 

Пенькові»
22:05 Т/с «Ставка більша, ніж 

життя»
00:10 Х/ф «Напівімла»
02:00 «Бійцівський клуб»

05:20 «Чужі помилки. Гріхи 
матерів»

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:55, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:20 Х/ф «Джентльмени 

удачі» 
11:05 Х/ф «Повернення блудного 

тата» 
12:55, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:05 Х/ф «Самара-2» 
22:55 «Детектор брехні - 5»
23:45 «Один за всіх»
00:55 Х/ф «Удача напрокат» 
02:35 Нічний ефір

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 Світанок
06:45, 19:20 Надзвичайні новини
07:40, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:55 Х/ф «Неперевершений»
11:45 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-5»
13:45 Х/ф «Ворошиловський 

стрілець»
15:35 Х/ф «Полювання на 

піранію»
20:05 Т/с «Братани-3»
21:50 Дістало!
22:40, 03:50 Свобода слова
00:25 Х/ф «Довгий поцілунок 

надобраніч» 
02:20 Т/с «Кістки»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10, 00:55 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 01:45 «Давай одружимося!»
19:00, 00:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Дурна 

кров»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Губка Боб»
07:00 Підйом
08:00, 19:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
09:00, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:50 Т/с «Щасливі разом»
15:05 Х/ф «Рожева пантера»
18:00, 00:25 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревізор
00:10 Х/ф «Олігарх» 
02:35 Служба розшуку дітей
02:40, 03:40, 04:40 Зона ночі
02:45 С.Параджанов. Відкладена 

прем’єра
03:00 Марко Кропивницький
03:45 Десята муза в Україні (Фільм 

Третій)
04:45 Георгій Нарбут. Живі картини
05:00, 06:00 Зона ночі Культура
05:05 Іван Франко
05:30 Україна чудес

06:00 1941 г. Напередодні
06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Тварини крупним 

планом
08:30, 13:30 Темні секрети великих 

міст
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30, 15:30 В пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30 Секретні території
17:30 В пошуках істини
19:30 Брати по космосу
20:30 Мій батько - академік 

Сахаров
22:30 Замерзла планета
00:30 Покер
01:20 Скарб.ua
05:30 Легенди бандитської Одеси

05:00 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:10 «Правда життя. Професія 
винахідник»

08:45 «Агенти впливу»
09:30 Т/с «Таємниці слідства» 
11:15 Т/с «Державний захист - 3»
19:00, 21:40, 02:25 «Свідок»
19:30 Т/с «Зниклі безвісти»
22:00 Т/с «Грабуй награбова-

не» 
23:00 Т/с «Менталіст - 5» 
00:00 Т/с «Декстер - 4» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:40 Т/с «Мертва зона» 
02:55 «Таємниці кримінального 

світу»
03:20 Х/ф «Місіс Вінтерборн» 

06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:55 М/с «Русалонька» 
09:20 Єралаш
10:10 Одна за всіх
12:35 Дайошь молодьож
13:30 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:25 Т/с «Любить не любить» 
15:20, 19:00 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопінгу. Повернення
17:10, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:05 Розсміши коміка
21:00 Віталька
22:00 6 кадрів
22:55 Т/с «Світлофор» 
23:20 Дурнєв+1
23:50 Надто грубо для Ю-туб’а
00:15 Между нами
00:45 Т/с «Закрита школа» 
01:30 Світ навиворіт
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 



05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:40 Смак Майстер
08:15, 13:20, 20:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний вирок
17:50, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:35 Дивовижний дизайн
23:30 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20, 00:00 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:40, 08:20 Гість студії
07:20, 23:30 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:05 Підсумки тижня
10:35, 15:30, 19:10 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:30 Діловий світ
12:25 Д/ф «Той, хто повернувся»
13:10 Театральні сезони
13:55 Право на захист
14:15 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55, 05:50 Діловий світ. Агро-

сектор
15:15 Брифінг Кабінету Міністрів 

України
17:35 Околиця

18:05 Фінансова перспектива
21:00, 05:25 Підсумки дня
21:40 Вечірня інформаційна 

програма
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
00:30 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Д/ф «Етуаль. Серж Лифар» з 

циклу «Киїська старовина. 
Світ мистецтва»

02:50 Д/ф «Феномен стовбурових 
клітин»

03:20 Світло
03:45 Т/с «Сімейне розсліду-

вання»

06:00 Мультфільми 
07:00 Х/ф «Плащаниця Олексан-

дра Невського» 
09:55 Д/п «Велика подорож»
10:55 Д/п «Великі битви»
11:20 Д/п «Великі катастрофи»
12:00 Д/п «Багратіон та Скаврон-

ська»
12:50 Д/п «Межі реальності»
13:50 Д/п «НЛО»
14:50 Д/п «Таємниця краху. Про-

клятий «Адмірал»
15:50 Д/п «Таємниці зниклих 

літаків»
16:40 Д/п «Таємниці Нюрнберг-

ського процесу»
17:30 Д/п «Дім на краю Галактики»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Погоня» 
23:20 Х/ф «Професіонал» 
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У Криму перебуває майже 
19 тисяч російських 
військовослужбовців 
Про це повідомив директор департаменту 
інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс 
на брифінгу в вівторок, 11 березня, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». За його словами, з них 
11,4 тисячі — це військовослужбовці ЧФ Росії, а 
7,4 тисячі — з інших частин і об’єднань Збройних 
сил РФ. 

Майдан стоятиме 
до 25 травня 
На думку активістів, «згортати» народний супротив 
зарано, адже Євромайдан і далі працюватиме — як 
орган контролю. Барикади на майдані Незалежності 
стоятимуть щонайменше до 25 травня — до дня 
президентських виборів. Про це кажуть як самі 
активісти, так і кияни, повідомляє «5 канал». Щодня 
зранку тут прибирають територію, втім, шини та 
металеві конструкції залишають непохитними, як 
символ боротьби з чиновниками-корупціонерами. 

Українську освіту чекають зміни 
Днями завершився термін реєстра-
ції на проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання-2014. 
Отож більшість випускників по-
чинає особливо активно готуватися 
до майбутнього тестування. Тим ча-
сом без роботи не сидітимуть і осві-
тяни. Новопризначений очільник 
Міністерства освіти і науки України 
Сергій Квіт збирається впровадити 
в галузі низку реформ, частина з 
яких почне діяти вже цього року. 
Про що саме йдеться, дізнавалися 
«Відомості». 

НА ВОЛИНІ ЗМЕНШИЛАСЯ 
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ЗНО 

Як розповіла директор Львів-
ського регіонального центру оціню-
вання якості освіти Лариса Середяк, 
для участі в зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні станом на 11 берез-
ня зареєструвалося 6780 волинян. 

— Це менше, ніж останніми ро-
ками. Така ситуація пов’язана з де-
мографічним чинником, оскільки 
випускників шкіл у 2014-му менше. 
Крім того, цьогоріч при вступі у вищі 
навчальні заклади ще діятимуть сер-
тифікати, видані в 2008–2013 роках. 
А отже, й випускників минулих ро-
ків проходитиме ЗНО менше. Нині 
таких зареєструвалося 1100 осіб. То-
рік близько 20% учасників були ви-
пускниками минулих років, — каже 
Лариса Володимирівна. 

Традиційно найпопулярнішими 
предметами, з яких складатимуть 
тести, лишаються українська мова і 
література, історія України та мате-
матика. Абітурієнти при реєстрації 
обирали різні дисципліни з пропо-
нованих 11-ти, з-поміж яких і ро-
сійська мова та світова література. 
А одна людина обрала як іноземну 
мову іспанську. 

Вже другий рік поспіль в Україні 
дозволено складати тести регіональ-
ними мовами та мовами національ-
них меншин. Цьогоріч, зі слів Ла-
риси Середяк, лише кілька волинян 

виявило бажання розв’язувати за-
вдання з математики, хімії, біології 
російською. 

Крім того, вона повідала, що 22 
та 29 березня в Україні пройде про-
бне ЗНО. Для участі в ньому зареє-
струвалося понад три з половиною 
тисячі волинян. В області працюва-
тиме 20 пунктів тестування, які ор-
ганізують майже у кожному районі. 

— Ще й досі до нас надходять 
заявки на участь у пробному тесту-
ванні, та реєстрація тривала лише в 
листопаді, тож, на жаль, додатково 
зареєструвати нікого не зможемо. 
Саме тестування відбуватиметься 
в умовах, максимально наближених 
до справжнього ЗНО, — зазначила 
пані Середяк. 

Також вона додала, що тради-
ційно на основній сесії тестування 
співпрацюватимуть із Державною 
службою охорони. Тож під час 
складання окремих іспитів будуть 
оголошені технічні паузи, коли охо-
ронці з металошукачами перевіря-
тимуть, чи, бува, не мають учасники 
ЗНО з собою мобільних телефонів 

чи інших пристроїв зчитування. 

АТЕСТАТ ВІДІГРАВАТИМЕ 
МЕНШУ РОЛЬ ПРИ ВСТУПІ 

Одним із перших кроків онов-
леного Міносвіти була заява про те, 
що середній бал атестата при вступі 
цього року буде зменшено: він вра-
ховуватиметься в сумі не 200 балів, а 
12. Як це відбуватиметься та для чого 
потрібно, розповіла Лариса Середяк. 

— У 2010 році з руки тодішнього 
міністра Дмитра Табачника середній 
бал атестата почали обраховувати 
в сумі 200 балів, а це означало, що 
він мав велике значення при вступі 
й оцінки в ньому були майже рів-
нозначними з результатами ЗНО. 
У наступні роки ми зіткнулись із 
прикрою ситуацією: бали в атестаті 
не збігалися з тим, як випускники 
складали тести. Тобто в школі учень 
був відмінником, а ЗНО проходив не 
надто добре, та в підсумку це йому 
дозволяло вступити у ВНЗ, — пояс-
нює Лариса Володимирівна. — Щоб 
діти закінчили школу з хорошими 

оцінками, батьки почали їх пере-
водити з навчальних закладів із ви-
щим рівнем у звичайні, де було лег-
ше отримати «відмінно». Тож пішла 
боротьба не за реальні знання, а за 
оцінки в атестаті. Через те поши-
ренішими стали прояви корупції 
в школах. У деяких регіонах різко 
зросла кількість медалістів. Логічно, 
що цією ситуацією були невдоволе-
ні освітяни й уже давно наполягали, 
щоб середній бал атестата обрахову-
вався менше як у 200 балів. 

Крім цього, за словами Лариси 
Середяк, було б добре, якби медалі 
випускникам шкіл давали, врахову-
ючи результати ЗНО. 

Директор Львівського регіо-
нального центру оцінювання якості 
освіти вважає, що, аби поставити 
абітурієнтів у абсолютно рівні умови, 
потрібно відмовитися від додаткових 
балів при вступі для тих, хто відвід-
ував курси довузівської підготовки 
при вишах. 

— Якщо це курси природничо-
математичного профілю, то лише за 
їх відвідування абітурієнту додають 

до 20 балів при вступі. Це несправед-
ливо. Адже вони платні, крім того, 
зосереджені при університетах, тож 
для багатьох є недоступними через 
брак коштів чи віддалене прожи-
вання. Тому, можливо, з наступного 
року таке правило буде скасовано, — 
каже Лариса Володимирівна. 

ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКАМ 
І БАКАЛАВРАМ ТЕЖ МОЖУТЬ 
УВЕСТИ СВОГО РОДУ ЗНО 

Ще одна проблема, на думку 
пані Середяк, — те, що школярі, 
щоб оминути ЗНО і вступити у виш, 
після 9 класу йдуть у коледжі чи тех-
нікуми, а вже після їх закінчення за 
договорами між навчальними закла-
дами потрапляють одразу на третій 
курс вузу. За її словами, це неспра-
ведливий підхід, який до того ж ще й 
дозволяє розвиватися корупції. 

— Потрібно працювати над тим, 
щоб ЗНО запровадили і для випус-
кників 9 класів. Тоді будемо бачити, 
хто і з якими знаннями потрапляє в 
коледжі, технікуми, ВПУ, — вважає 
директор Львівського регіонального 
центру оцінювання якості освіти. 

Зі слів Лариси Володимирівни, 
непогано було б запровадити тесту-
вання, схоже на ЗНО, і для бакалав-
рів, що збираються вступати у ВНЗ 
для здобуття ступеня магістра. Осві-
тянка каже, що торік вона чула без-
ліч «страшних історій» від студентів 
про те, в скільки обходиться вступ 
на магістратуру. 

— У вищих навчальних закладах 
при вступі на магістратуру студенти 
складають тести з іноземної мови та 
профільний іспит. Але річ у тому, що 
вони створені самими викладачами, 
є внутрішньо вузівськими, що ви-
кликає багато запитань, — зазначає 
Лариса Середяк. 

Загалом, якщо вірити обіцянкам 
Міністерства, освіту найближчим 
часом чекають саме якісні зміни. А 
що вийде з цих хороших намірів і 
починань, як завжди, покаже час. 

Ольга УРИНА 


