Польща закликає ЄС готуватися
до «чорного сценарію» в Україні
Євросоюз має бути готовим до «чорного сценарію» розвитку подій в Україні. Про це заявив глава МЗС Польщі Гжегош
Щетина у Брюсселі перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС,
передає прес-служба відомства повідомлення IAR. «Я сподіваюся, що це буде серйозна розмова і ми напишемо сценарій на
випадок російських агресивних кроків на Східній та Південній
Україні. ЄС має бути готовим до таких чорних сценаріїв», —
сказав Щетина. За його словами, у такій ситуації розширення
списку нев’їзних осіб та замороження активів може бути «явно
замало».
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приблизно стільки котелень
цьогоріч перевели на альтернативні види палива. Про це
під час брифінгу повідомив заступник міністра регіонального
розвитку Андрій Білоусов.

Населення України
скоротилося
до 42,9 мільйона осіб
Станом на 1 жовтня 2014 року населення
України скоротилося до 42 млн 973 тис.
696 осіб порівняно з аналогічною датою
2013 року. Про це повідомляє Держстатистика. Протягом січня–вересня українців
поменшало на 99 тис. 424 людини. Нагадаємо,
на 1 жовтня 2013 року чисельність становила
43 млн 103 тис. 106 осіб.

ЗНО-2015: на абітурієнтів чекають серйозні зміни
складатиме тести поглибленого рівня, матимуть 210 хвилин на виконання 30 базових завдань і ще шести
поглиблених. Із української мови та
літератури буде 58 завдань для базового рівня, а тим, хто обрав поглиблений, — доведеться відповісти на
74 питання. На це абітурієнт матиме
150 і 210 хвилин відповідно, — пояснює освітянка.
А от що робити тим, хто здаватиме документи у кілька університетів,
причому в одному вимагатимуть,
скажімо, щоб тести були поглибленого рівня, а в іншому — базового?
— Дійсно, ми акцентували увагу
на цій проблемі. Серед запропонованих варіантів такий: для тих, хто
складатиме тести поглибленого рівня, вираховуватимуть окрему оцінку за базовий рівень і окрему, вже
в комплексі, — за поглиблений. Але
чи точно так буде, поки невідомо, —
каже пані Надія.

Ледь не щороку в проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання відбуваються якісь нововведення. Втім, фахівці стверджують:
будь-які зміни — лише на краще,
адже це вдосконалення системи.
Не обійшлося без них і цього року.
Про новинки проведення ЗНО-2015
«Відомостям» розповіла проректор
із питань зовнішнього незалежного
оцінювання Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
Надія Бобак.
СТАРІ СЕРТИФІКАТИ
НЕ ПРОЙДУТЬ
Якщо раніше зовнішнє незалежне оцінювання можна було пройти цьогоріч, а вступати до вищого
навчального закладу з отриманими сертифікатами — хоч через три
роки, то тепер такі маневри заборонені.
— Всім, хто хоче вступати до вишів у 2015 році, потрібно цього ж
року пройти ЗНО. На мою думку,
таке правило потрібно було запровадити вже давно. Адже якщо абітурієнт складав тести в 2008 році,
а вступатиме в 2015-му, то з яким
рівнем знань він прийде до навчального закладу? — розмірковує Надія
Василівна. — Ще одне, щороку тести, як-не-як, мали різну складність,
тож бал сертифіката показував місце
абітурієнта серед інших учасників
тестування поточного року, а при
вступі вже конкурували між собою
сертифікати різних років. Це ж було
несправедливо та неоднозначно.
ПОРОГОВИЙ БАЛ
— ДЛЯ ВІДСІЮВАННЯ

мом. Цього року після проведення
тестування засідатиме група експертів, що аналізуватиме кожне завдання тесту, визначатиме, на які з
них студент обов’язково мав знати
правильну відповідь, а на які — ні.
Саме на основі цих експертних оцінок визначатиметься пороговий бал
із кожного предмета, — каже пані
Надія. — Ще одна особливість: результати тих, хто не пройде поріг,
не братимуть участь у шкалюванні
для переведення живих балів у рейтингові. Крім того, тепер рейтингова шкала буде повноцінною: від 100
до 200 балів. Це вигідніше для випускників, оскільки їхні результати
отримають більш реальне оцінювання.
ПРЕДМЕТІВ БУДЕ МЕНШЕ

Як розповіла Надія Бобак, цьогоріч жорсткіше відсіюватимуть
слабких абітурієнтів. Так, ті, хто не
набере порогового бала з української мови та літератури, отримають
у свою інформаційну картку запис
«тест не склав» і до складання тестів
із інших предметів допущені не будуть.
— Міняється тепер і система визначення цих порогових балів. Уже
не буде примарних 124 балів, котрі
раніше вважали необхідним мініму-

Перелік предметів, із яких проводитиметься зовнішнє незалежне
оцінювання, скоротили з 14 до 12.
Так, із нього виключили всесвітню
історію та зарубіжну літературу. Як
пояснює Надія Бобак, на такий крок
освітяни пішли через те, що ці предмети обирала вкрай мала частина
абітурієнтів.
— Скажімо, тести із зарубіжної
літератури на Волині складало до
250 випускників, а доводилось же

створювати цілий пункт для тестування, готувати людей, наймати
охоронців, спеціальну пошту. Це
тягло за собою чималий клопіт і витрати, — додає вона.
Звісно, тепер університети не
вноситимуть ці предмети у перелік
тих, із яких вони хочуть бачити сертифікати незалежного оцінювання.
НА ВИПУСКНИКІВ ЧЕКАЮТЬ
ДВОРІВНЕВІ ЗАВДАННЯ
Найважливіша новинка ЗНО2015: тести з української мови та
літератури й математики будуть
дворівневими. Абітурієнтам пропонуватимуть обрати базовий або
ж поглиблений рівень. Отут випускникам головне не наловити ґав і
уважно слідкувати за тим, який рівень тестувань вимагають у виші,
куди вони збираються вступати.
Адже вже під час реєстрації на ЗНО
потрібно буде вказати, тести якого
рівня ти хочеш складати. Надія Бобак каже, що всі вищі навчальні заклади зобов’язали до 1 грудня оприлюднити вимоги до рівня складності
тестів із цих предметів.
— Учасник тестування, що обрав базовий рівень із математики,
отримає 30 завдань, на виконання
яких матиме 130 хвилин. Ті ж, хто

ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУ
АТЕСТАЦІЮ ПОЄДНАЮТЬ
ЗІ ЗНО
Це оновлення стосуватиметься
лише одного предмета — української мови. Тож замість ДПА з цієї
дисципліни кожен випускник школи
буде складати зовнішнє незалежне
оцінювання.
— Для підсумкової атестації у
тестах базового рівня будуть виділені завдання лише з української мови,
за виконання яких випускник отримає окрему оцінку від 1 до 12 балів.
І аби оцінка з цього предмета могла
вчасно потрапити в атестат, ЗНО з
української мови та літератури складатимуть уже наприкінці квітня, —
повідала Надія Василівна.
Загалом освітянка оцінює ці нововведення більш як позитивно та
каже, що такі зміни — це вдосконалення. Найбільш раціональними
серед них вважає скорочення кількості предметів та запровадження
дворівневого тестування. Натомість
деяке занепокоєння викликає проведення у квітні першого ЗНО. Адже
саме на плечі освітян ляже групове
перевезення школярів до пунктів
тестування, що в нинішній час викликає певну тривогу.
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Актуально
Діти загиблих
в АТО матимуть
пільги на освіту

Д

іти, у яких батьки загинули
в ході воєнних подій у Донецькій і Луганській областях,
матимуть певні пільги на освіту. Про це в інтерв’ю журналу
«Репортер» повідомив міністр
освіти і науки Сергій Квіт.
«Узагалі, я проти будь-яких
пільг на освіту, але у цих дітей
(чиї батьки загинули в АТО. —
Ред.) вони, звичайно, будуть.
Уже є відповідний указ Президента», — зазначив глава відомства.
Він також спростував інформацію про те, що переселенцям віддадуть перевагу при
вступі до вузів на бакалаврат
чи магістратуру на бюджетну
форму.
«Це не так. Зокрема, бо є
бали ЗНО. Так, ми звернулися
до університетів із проханням
приймати студентів із окупованих територій. Але йдеться не
про бюджетні місця, а про вільне слухання. Тобто, якщо людина не вступила до університету, то вона все одно має право
вчитися. Відмовити їй можуть
тільки офіційно в письмовому
вигляді, причому тільки тоді,
якщо група повністю заповнена й кількість студентів-біженців у ній перевищує п’ять осіб»,
— розповів Квіт.
Міністр також зазначив, що
всі студенти зі Сходу, які виявили бажання навчатися на
неокупованій території, влаштовані до вузів, навчаються
безкоштовно, просто без стипендій.
«Незначна частина змогла повноцінно перевестися.
З наступного семестру вільні
слухачі визначаться, де вони
хочуть вчитись: у своїх вузах,
які переїхали на територію,
контрольовану
українською
владою, або в тих університетах, де вони перебувають зараз.
Усі вони перейдуть у категорію
студентів», — додав він.

Ольга УРИНА

Із зарплат українців на армію зібрали
вже 1,4 мільярда

З

а рахунок військового збору з
доходів українців для потреб
армії надійшло уже 1,4 мільярда
гривень. Про це розповів глава
Державної фіскальної служби Ігор
Білоус.
«Із початку запровадження
воєнного збору до бюджету надій-

шло майже 1,4 мільярда гривень
на потреби армії», — написав він у
своєму мікроблозі.
Як відомо, військовий збір у
1,5% від доходів фізичних осіб був
запроваджений 31 липня Верховною Радою.

 ПОГОДА

У західних областях 20 листопада прогнозують хмарну погоду,
йтиме дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі -1...+1 °C,
вдень 0...+2 °C. 21 листопада буде
хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Уночі -1...0 °C,
денна температура +1...+2 °C.
22 листопада передбачають хмарну погоду, дощ зі снігом. Температура вночі -1...+1 °C, вдень 0...+2 °C.
У північних регіонах 20 листопада впродовж дня буде хмарно,
без істотних опадів. Температура вночі -2...0 °C, вдень +2...+4 °C.
21 листопада прогнозують хмарну погоду, значних опадів не передбачається. Вночі -2...0°C, вдень
+1...+3 °C. 22 листопада синоптики прогнозують ясну погоду, без
істотних опадів. Нічна температура -6...-4 °C, денна становитиме
-2...0°C.
У Києві 20 листопада обіцяють хмарну погоду, йтиме дощ
із мокрим снігом. Нічна температура -1...+1 °C, денна +1...+3 °C.

21 листопада синоптики прогнозують ясну погоду, без істотних опадів. Уночі -1...+1 °C, вдень
+1...+2 °C. 22 листопада буде сонячно, без опадів. Температура
вночі 4...-2 °C, вдень 0...+1 °C.
У східних регіонах 20 листопада буде ясно, без істотних опадів. Уночі -2...0 °C, вдень +1...+3 °C.
21 листопада очікується сонячна погода, переважно без опадів.
Нічна температура -2...0 °C, денна
+2...+4 °C. 22 листопада буде ясно,
без опадів. Уночі -5... -2 °C, вдень
-1...0 °C.
У південних областях 20 листопада буде хмарно, йтиме дощ,
місцями сильний. Температура вночі становитиме +3...+5 °C,
вдень +7...+9 °C. 21 листопада
буде хмарно з проясненнями, без
істотних опадів. Уночі 0...+2 °C,
вдень +2...+4 °C. 22 листопада
хмарно з проясненнями, однак
місцями можливий мокрий сніг.
Нічна температура -1...+1 °C, денна +1...+3 °C.

