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У Луцьку демонтовують 
незаконно встановлені 
гаражі
Відповідно до рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради від 01.10.2014 № 576-1 «Про 
демонтаж гаражів на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 
4» демонтовано п’ять самовільно встановлених 
гаражів, розміщених в охоронній зоні теплових 
мереж, проведено очищення прилеглої території 
на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4 і дошкільного 
навчального закладу № 10. 

Луцьк увійшов до «Асоціації відкритих міст»

В автомобільному пункті 
пропуску «Дорогуськ» обмежено 
рух транспорту
В автомобільному пункті пропуску «Дорогуськ» 
(Республіка Польща) розпочато ремонтні роботи на 
трьох смугах руху для вантажних транспортних засобів у 
напрямку «в’їзд до Республіки Польща», які триватимуть 
щонайменше 2 місяці. Тож Волинська митниця ДФС 
звертається до перевізників з проханням обмежити рух 
транспорту на вказаному пункті пропуску. 

Випробування 
іноземною мовою: 
як підготуватися 
до наступного 
ЗНО?

На кордоні виявили ікону Святого Миколая 
Чудотворця 1880 року виготовлення

У Києві відбулись установчі збори 
Асоціації органів місцевого са-

моврядування «Асоціація відкритих 
міст» за участі делегації Луцька, яку 
очолив перший заступник Луцького 
міського голови Тарас Яковлев. До 
складу делегації увійшли начальник 

відділу звернень громадян депар-
таменту «Центр надання адміні-
стративних послуг у місті Луцьку» 
Тетяна Книш, головний спеціаліст 
відділу програмно-комп’ютерного 
забезпечення Наталія Хмель. 

Керівники 10 міст та селищ з різ-
них регіонів України прийняли рі-
шення створити Асоціацію органів 
місцевого самоврядування, що вико-
ристовують інтерактивну платформу 
«Відкрите місто». Засновниками та 
членами Асоціації органів місцево-
го самоврядування «Асоціація від-
критих міст» стали: Луцьк, Чернівці, 
Миргород, Павлоград, Кузнецовськ, 
Сарни, Долина, Тростянець, Новоя-

ворівськ та селище Добротвір. Метою 
створення Асоціації є задоволення 
потреб органів самоврядування — 
членів Асоціації в сучасній інформа-
ції, нових технологіях, інвестиціях, 
обміну досвідом з українськими та за-
кордонними партнерами у сфері роз-
витку електронного врядування та 
електронної демократії. Під час уста-
новчих зборів також було прийнято 
статут та обрано керівництво ново-
створеної Асоціації: президентом 
Асоціації обрано Луцького міського 
голову Романюка Миколу Ярославо-
вича, а віце-президентом — міського 
голову Тростянця Сумської області 
Бову Юрія Анатолійовича.

Старовинну ікону виявили при-
кордонники Сумського загону 

спільно з митниками в пункті про-
пуску «Бачівськ», що на україн-
сько-російському кордоні.

Вивезти з України церков-
ний предмет мікроавтобусом 
«Mercedes» намагалася пасажирка 
транспортного засобу, 78-річна 
українка. Під час здійснення по-
глибленого огляду автомобіля 
працівники пункту пропуску ви-
явили в сумці серед особистих ре-
чей ікону із зображенням Святого 
Миколая Чудотворця, 1880 року 

виготовлення.
Наразі ікону вилучено у вста-

новленому порядку для проведен-
ня відповідної експертизи.

Нагадаємо, що нещодавно в 
пункті пропуску «Юнаківка» при-
кордонно-митна оглядова група, 
за попередньо отриманою інфор-
мацією від співробітників СБУ, ви-
явила 5 старовинних ікон, з яких 
чотири виготовлені на дерев’яній 
основі та одна — на полотні, 1923 
року. Вивезти до Росії раритетні 
предмети намагався 42-річний 
українець. 

Скільки грошей треба віддати на 
підготовку до тесту? Куди краще 
вкласти кошти: винаймати репе-
титора чи записуватися на курси? 
Купувати відповідні книги чи 
шукати їх в Інтернеті? Ці питання 
не оминуть жодного одинадцяти-
класника, адже Міністерство освіти 
та науки України визначило, що 
складання тесту з іноземної мови є 
обов’язковим для всіх випускників 
2016 року, крім того, здобуті бали 
зараховуватимуть як результати 
державної підсумкової атестації, а 
отже, вони впливатимуть на серед-
ній бал атестата, що важливо при 
вступі.

Іноземна мова буде обов’язковим 
предметом поряд з українською мо-
вою і математикою чи історією Укра-
їни на вибір. До переліку мов вхо-
дять англійська, німецька, іспанська 
та французька. Складання ЗНО з 
російської мови не скасовують, але й 
до переліку предметів, що зарахову-
ються як ДПА, не входить. Її склада-
тимуть лише ті, кому вона необхідна 
при вступі. 

РІВЕНЬ ЗНАНЬ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ В АБІТУРІЄНТІВ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НИЗЬКИМ

Такі зміни викликали пані-
ку серед випускників, адже три 
обов’язкові предмети не завжди 
збігаються з необхідними для всту-
пу. Тож багатьом доведеться вчи-
ти «зайве». Про те, що проблем не 
уникнути, свідчать і цьогорічні ре-
зультати зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов, зокре-
ма англійської. Так, за інформацією 
Центру оцінювання якості освіти, із 
71 тисячі абітурієнтів, які складали 
тест з англійської, лише 13 осіб на-
брали максимальну кількість балів. 
Причому 9 тисяч 480 осіб, що ста-
новить 13,3%, не подолали рубіж у 
124 бали. Якщо такі результати здо-
були абітурієнти, яким англійська 
була потрібна для вступу, якими ж 
будуть результати ЗНО випускни-
ків 2016 року, які зовсім не плану-
вали такого ходу подій? До слова, 
23 тисячі цьогорічних абітурієнтів 
не склали тестування з української  
мови, тож які результати принесе 
випробування іноземними мова-
ми, передбачити важко. Репетито-
ри стверджують, що програма під-
готовки до тестування з іноземної 
мови є складною, а більшість охо-
чих поглибити свої знання мають 
середній або нижче середнього рівні 
володіння мовою. Жителі сіл пере-

важно мають низький рівень знань.
 «Велика проблема в сільських 

школах через брак кваліфікованих 
кадрів. На практиці траплялися 
випадки, що іноземну викладали 
математик і навіть вчителька фіз-
культури, які самі не знають, як пра-
вильно читати та вимовляти слова, і 
так вчать дітей, —  розказує Оксана 
Ясінська, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри іноземних мов 
природничо-математичних спеці-
альностей Інституту іноземної фі-
лології СНУ імені Лесі Українки. — 
Отой кістяк, який заклали в школі, 
дуже важко зламати, адже ази дити-
ні дали неправильно. Це те саме, що 
неправильно склали хребет людині. 
Його потрібно зламати і знову склас-
ти, як слід».  

Очевидно, що коли за 10 років у 
школі нічого не навчили, за рік без 
сторонньої допомоги не надолужи-
ти втрачене. 

РЕПЕТИТОРСТВО ЧИ КУРСИ?

Усім, хто не ризикує опановува-
ти іноземну власними силами, вар-
то врахувати, що репетиторство та 
курси при вивченні мов ефективні 
по-своєму. Програми курсів, як пра-
вило, розраховані на командне ви-
вчення і передбачають роботу в гру-
пах, що робить процес цікавішим, 
ніж уроки з репетитором віч-на-віч. 
А людський мозок краще сприймає 
те, що людині більше до вподоби. 
Крім цього, щоб засвоєння мови 
відбувалось швидше, варто більше 
перебувати в мовному середовищі 
— чути, як розмовляють цією мовою 
інші, і самому долучатися до розмов. 
При роботі з репетитором така вза-
ємодія мінімальна, адже спілкуван-
ня в кращому випадку зводиться до 
нетривалих діалогів, в гіршому — 
відбувається в односторонньому по-
рядку: викладач пояснює матеріал, 
учень згодом його відтворює. Але на 
курсах викладач працює з десятком 
людей водночас (у середньому кіль-
кість осіб в групі становить від 5 до 
20), тому не може приділити всім 
достатньо уваги. Кожен має свої 
прогалини в знаннях, які краще усу-
вати під час індивідуальних занять. 
У цьому основна перевага репети-
торів. До кожного учня необхідний 
інший підхід та система навчання, 
що при колективному вивченні не-
можливо здійснити. 

Плюсом репетиторів є можли-
вість навчатися, коли зручно: чи то 
вдень, чи то у вечірній час, за до-
мовленістю. Тоді як при навчанні 
в групах варто підлаштовуватися 

під решту слухачів. Викладач фран-
цузької та латинської мов Інституту 
іноземної філології Східноєвропей-
ського національного університету 
імені Лесі Українки Світлана Натяж-
ко, яка вже 5 років займається репе-
титорством з англійської та фран-
цузької мов і водночас має досвід 
викладання на курсах, стверджує, 
що для підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання однознач-
но ефективнішим є заняття з репе-
титором. «Займатись необхідно як 
мінімум двічі–тричі на тиждень по 
1–1,5 години. І не менше року. Але 
все залежить від знань, здібностей 
та бажання учня, — стверджує жін-
ка. Втім наведені вище факти ще не 
означають, що про курси можна за-
бути, адже вони бувають різними. 
При виборі курсів варто запитувати 
в керівника про їхню спрямованість, 
інакше ризикуєте здобути не ті зна-
ння, що необхідні для тестування. 
Так, є розмовні курси, спрямовані на 
широку аудиторію, на людей, які хо-
чуть подорожувати чи спілкуватися 
з іноземцями, є для бізнесменів, які 
співпрацюють з клієнтами з-за кор-
дону. А є мовні центри, які забезпе-
чують саме підготовку до ЗНО. Ще 
один різновид курсів — підготовчі 
відділення при університетах, які 
допомагають вступникам здобути 
відповідні знання для успішного 
складання ЗНО. Сертифікати, ви-
дані слухачам таких відділень, дають 
пільги при вступі в той виш, при 
якому діють ці курси, якщо іноземна 
мова входить до переліку конкурс-
них предметів. Мінусом є те, що для 
вивчення пропонують переважно 
англійську та німецьку, тож у тих, 
хто в школі вчить французьку, ви-
бір ВНЗ значно обмежується. Крім 
того, навчальні плани передбача-
ють орієнтовно 120 годин для ви-
вчення — надто мало часу для тих, 
хто не добре володіє мовою. Таку 
підготовку краще використовувати 
тим, хто готується самостійно: для 
систематизації знань. Якщо ж гово-
рити суто за підготовче відділення 
СНУ імені Лесі Українки, то варто 
звернути увагу на таке: абітурієн-
там пропонується курс з чотирьох 
предметів, записатись лише на один 
не можна. Коштує така підготов-
ка близько двох тисяч гривень, що 
значно дешевше, ніж індивідуальні 
заняття з викладачами. Програма 
курсу популярніша серед жителів 
сільської місцевості, по-перше, тому 
що доступніша ціна, по-друге, через 
погану поінформованість щодо ін-
ших можливостей вдосконалювати 
знання. 

Існує ще один вид навчання — 
уроки по скайпу, які підходять усім, 
у кого є швидкісний Інтернет. Пере-
вага — можливість вчитися у квалі-
фікованих викладачів з будь-якого 
куточка України, особливо, якщо в 
якомусь населеному пункті немає 
хороших спеціалістів зі знанням іс-
панської, французької тощо. Недо-
лік — можливі шахрайства. Якщо 
вперше працюєте з людиною, не 
будьте надто довірливими, домов-
ляйтесь про оплату відразу.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Ціни на всі вищевказані способи 
вивчення мов теж допоможуть зо-
рієнтуватись у виборі, адже кожен 
повинен обирати послуги, доступ-
ні для гаманця. У цьому випадку 
плюс на користь курсів, адже вони, 
як правило, дешевші. Групові за-
няття обійдуться у суму від 30 до 70 
гривень за годину. Втім ціна може 
коливатися залежно від кількос-
ті учнів. На послуги репетитора та 
он-лайнові заняття приготуйтеся 
віддати в середньому близько 60–90 
гривень за годину, адже вартість за-
нять коштує в різних викладачів від 
30 до 160 гривень. Окремі пропону-
ють оплачувати в доларах, орієнтов-
но 5–10 за урок. Зауважу, що за 30 
гривень готувати до ЗНО візьмуть-
ся одиниці, така ціна часто фігурує 
в оголошеннях, однак за таку суму 
вам допоможуть хіба що зробити 
домашнє завдання чи повторити 
шкільну програму. 

Зазвичай менші ціни в тих, хто 
менше обізнаний у наданні послуг. 
Але ті, хто хочуть мати постійний 
заробіток, часто пропонують менші 
ціни, ніж у конкурентів. Водночас 
висока вартість ще не означає, що 
ця людина зуміє навчити всьому 
необхідному. Тож завжди варто за-
питувати ще й про досвід роботи. 
Серед тих, хто пропонує свої послу-
ги, є багато студентів, що ставить 
під сумнів кваліфікаційний рівень 
викладання таких осіб. Разом з тим 
хорошу підготовку гарантують ви-
кладачі університетів, адже вони 
часто проходять практику за кор-
доном і можуть дати дитині більше 
знань, ніж вчителі шкіл, які про ба-
гато речей дізнаються суто з книг 
чи Інтернету. Про це одностайно 
зазначають ті, хто мав досвід робо-
ти з доцентами Інституту іноземної 
філології. 

Ціна за уроки також може зале-
жати від рівня знань учня, кількос-
ті занять в місяць чи від мови. Так, 
в окремих репетиторів вивчення 

німецької та французької на 5–10 
гривень дорожче, ніж англійської. 
Багато репетиторів стверджують, 
що за потреби готові піти назустріч 
дітям з бідних сімей, тож не сором-
теся домовлятися за прийнятні для 
вас ціни. А раптом пощастить?

Щоб не помилитись у виборі ре-
петитора, звертайтеся до знайомих, 
можливо, вони порадять вам люди-
ну, з якою мали справу самі. Якщо 
шукаєте викладача через Інтернет, 
звертайте увагу на відгуки про ньо-
го. 

БЕЗ КНИГИ ТЕЖ НЕ ОБІЙТИСЯ

Щодо літератури для занять теж 
є певні нюанси. Якщо йдете на кур-
си, доведеться купляти підручники, 
що відповідають програмі курсів, а 
це 60–150 гривень. Якщо займатиме-
теся з репетитором, то є шанси, що 
він даватиме свої матеріали та ксе-
рокси з книг. Але книгу з тестами все 
одно слід придбати, а це 60–80 гри-
вень. Не варто покладати всі надії 
на книги з логотипом «експрес-під-
готовка», в анотаціях яких зазнача-
ється, що це найкраща книжка серед 
усіх наявних. Так, вони ефективні, 
але все одно варто залучати додатко-
ві матеріали, які можна безкоштовно 
завантажити з Інтернету. 

Отож, якщо врахувати, що 
вступник займатиметься з репети-
тором тричі на тиждень за середню 
ціну — 90 гривень, то в місяць вихо-
дить 1080 гривень. Якщо почати за-
йматись із жовтня, то до тестування, 
яке відбудеться в травні, гаманець 
збідніє на понад 8 тисяч гривень. До 
цієї суми додайте вартість книг. Кур-
си (якщо брати середню ціну за за-
няття 50 гривень) обійдуться майже 
наполовину дешевше, але й резуль-
тат може не задовольнити. 

Отож, щоб правильно обрати 
спосіб підготовки, варто добре зва-
жити всі плюси й мінуси курсів, ре-
петиторства, онлайн-уроків, а також 
фінансові можливості. Також не слід 
затягувати процес пошуку відповід-
них кандидатур для занять. Як на-
голошують репетитори, найбільше 
охочих саме наприкінці вересня — 
на початку жовтня. Чим ближче до 
проведення ЗНО, тим важче знайти 
кваліфіковану людину. Навчальні 
семестри курсів також в основному 
розпочинаються з початком осені. 
Однак в жодному разі не варто чека-
ти чуда: навіть найкращі спеціалісти 
не допоможуть, якщо вступник не 
докладатиме зусиль задля відмінно-
го результату. 

Наталія ХВЕСИК


