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Про це в ефірі «Суспільної студії»
на телеканалі UA: ПЕРШИЙ повідо$
мив член правління Суспільного,
відповідальний за платформу радіо,
і керівник Радіодиктанту Дмитро
Хоркін.

У День української писемності та
мови тисячі українців щороку беруть
участь у флешмобі й приєднуються
до події по всьому світу. Цьогоріч
підготовку диктанту доручили трьом
фахівцям.

Текст для диктанту написав відо$
мий письменник і видавець Іван Мал$
кович. Науковою консультанткою
проєкту стала докторка філо$
логічних наук, професорка Лариса
Масенко.

Читатиме диктант знаменита ак$
торка Римма Зюбіна. Спецпроєкт,
організований Суспільним спеціаль$
но до події, стартуватиме в студії UA:
ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Ук$
раїнське радіо та UA: Радіо Культу$
ра о 9:00, ведучі в студії розкажуть
історію диктанту й дадуть змогу всім
охочим підготуватися до написання.

Радіодиктант почнеться о 9:15.

Традиційно найактивнішими учас$
никами флешмобу є школярі, сту$
денти та викладачі навчальних за$
кладів, але щороку диктант розши$
рює межі – у ньому беруть участь
представники найрізноманітніших
професій, а також відомі спортсме$
ни, актори, бізнесмени та політики.
Студію для написання диктанту для
гостей облаштували в читальній залі
Національної бібліотеки імені Вер$
надського, де відомі українці писати$
муть диктант із дотриманням каран$
тинних вимог.

Дмитро Хоркін закликав усіх ук$
раїнців консолідуватися навколо
своєї мови й писати диктант: «Щоро$
ку ми отримуємо двадцять$тридцять
тисяч листів із диктантами від наших
слухачів і глядачів. Усі навчальні за$
клади України отримають розсилку
із запрошенням узяти участь у дик$
танті та покроковою інструкцією, як
його писати. Представники диплома$
тичних місій – також часті учасники
радіодиктанту. Але ми працюємо для
всіх – у кав’ярнях, музеях, театрах,
на виробництвах та в офісах – усю$
ди писатимуть Радіодиктант
національної єдності».

Час для надсилання готового тексту

– астрономічна доба. Текст диктанту
оприлюднять на сайті UA: Українське
радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та
офлайн.

Паперового листа потрібно
надіслати за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб
гриф дати надсилання був не пізніше
ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна
надіслати на скриньку rd@ukr.radio.
Після оприлюднення диктанту елек$
тронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підго$
тували електронну форму для отри$
мання робіт, щоб можна було
надіслати диктант за допомогою
будь$якого гаджета. Її оприлюднять
на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить
спеціальна фахова комісія. Роботи,
написані без помилок, отримають
подарунки від партнерів проєкту. Ре$
зультати оголосять упродовж 1–2
місяців залежно від кількості отрима$
них листів.

Наукова консультантка Радіодик$
танту Лариса Масенко підготувала
кілька порад для учасників, щоб на$
писати диктант без помилок. 

31 жовтня завершився Х Ювілей$
ний фестиваль "Адреса дитинства –
Гра". У вітальному слові на адресу
організаторів фестивалю прези$
дентка Міжнародної асоціації по$
зашкільної освіти, завідувачка ка$
федри позашкільної освіти НПУ
ім.М.П.Драгоманова, професорка
Олена Биковська відзначила, що
гра є одним з видів діяльності люди$
ни. Відомі слова Вільяма Шекспіра:
"Все наше життя — гра, а люди в ній
— актори", — ще раз підкреслюють

вагомість гри у житті кожного з нас.
Надзвичайно приємно, що не$

зважаючи на всі виклики фестиваль
відбувся. І протягом фестивальних
днів діти брали участь у майстер$
класах, віртуальних майданчиках,
онлайн$діалогах та ін.

Особливу подяку висловила
Олена Биковська ідейникам і ор$
ганізаторам фестивалю — команді
Центру творчості на Чарівній, м.
Запоріжжя під керівництвом Раиси
Щитиніної, Галини Мазнєвої.

ААддрреессаа  ддииттииннссттвваа  ––  ГГрраа

Радіодиктант національної  єдностіРадіодиктант національної  єдності

ЄЄ   нн аа йй вв пп лл ии вв оо вв іі шш іі ,,   ЄЄ   нн аа йй вв пп лл ии вв оо вв іі шш іі ,,   
аа   єє   йй   ——   нн аа йй кк рр аа щщ ііаа   єє   йй   ——   нн аа йй кк рр аа щщ іі

ФФааххііввцціі  ссккллааллии  ррееййттииннгг  ннааййббііллььшш  ввппллииввооввиихх  ууннііввееррссииттееттіівв  ссввііттуу..  ЦЦііккаа$$
ввоо,,  щщоо  ддоо  ннььооггоо  ппооттррааппииллии  118833  ззааккллааддии  ооссввііттии  зз  УУккррааїїннии..  ППооддааєєммоо  ддее$$
ссяяттьь  ууккррааїїннссььккиихх  ввиишшіівв,,  яяккіі  ппооссііллии  ннааййввиищщіі  ммііссццяя..  РРееййттииннгг  ооппууббллііккууввааллии
ннаа  ссааййттіі  AAccaaddeemmiiccIInnfflluueennccee..  ЙЙооггоо  ссттввооррииллаа  ггррууппаа  ннааууккооввцціівв  іі  ффааххііввцціівв
шшлляяххоомм  ааннааллііззуу  ддаанниихх  ззаа  ппееввнниимм  ааллггооррииттммоомм..

Фахівці вважають, що будь$який універси$
тет впливовий не сам по собі, а завдяки лю$
дям, які в ньому навчалися або працювали.
Тобто впливовість університету оцінюється са$
ме через тих людей з вишів, які зробили
значний внесок у певній галузі.

До світового рейтингу 2020 року потрапи$
ли 183 заклади освіти з України.

Так, найвпливовішими університетами Ук$
раїни, за версією AcademicInfluence, стали
Києво$Могилянська академія (886 місце у
світі), Львівський національний університет
імені Івана Франка (915 місце у світі) та
Київський політехнічний інститут (1390 місце
у світі).

1100  ннааййввппллииввооввіішшиихх  ууннііввееррссииттееттіівв  УУккррааїїннии::
✒✒ ККииєєввоо$$ММооггиилляяннссььккаа  ааккааддееммііяя;;
✒✒ ЛЛььввііввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт  іімм..

ІІ..  ФФррааннккаа;;
✒✒ ККииїїввссььккиийй  ппооллііттееххннііччнниийй  ііннссттииттуутт;;
✒✒ ООддеессььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт  іімм..  ІІ..

ММееччннииккоовваа;;

✒✒ ЧЧееррннііввееццььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт
іімм..  ЮЮ..  ФФееддььккооввииччаа;;

✒✒ ККииїїввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ееккооннооммііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт  іімм..  ВВ..  ГГееттььммааннаа;;

✒✒ ННааццііооннааллььнниийй  ммееддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  іімм..
ОО..  ББооггооммооллььццяя;;

✒✒ ЛЛььввііввссььккаа  ппооллііттееххннііккаа;;
✒✒ ТТааввррііййссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт

іімм..  ВВ..  ВВееррннааддссььккооггоо;;
✒✒ ННааццііооннааллььнниийй  ююррииддииччнниийй  ууннііввееррссииттеетт

іімм..  ЯЯррооссллаавваа  ММууддррооггоо..
Натомість у світовому рейтингу лідирують

Гарвардський, Стенфордський та Массачу$
сетський університети.

До слова, у 2020 році в Україні оцінили
діяльність університетів. Так, серед двохсот
вищих навчальних закладів рейтинг очолю$
ють КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський
національний університет імені Тараса Шев$
ченка та Сумський державний університет. 
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Зазначається, що цей доку�

мент “розширює можливості
для дистанційного навчання
учнів – як за дистанційною
формою здобуття освіти, так і
при використанні технологій
дистанційного навчання в
інших формах здобуття
освіти”.

У МОН нагадали, що нове
положення було затверджено
їхнім наказом від 8 вересня
2020 року №1115 і за�
реєстровано в Міністерстві
юстиції 28 вересня 2020 року
за №941/35224.

Зазначається, що дис�
танційна форма здобуття
освіти залишається виключно
добровільною і потребує по�
дання відповідної заяви про
зарахування/переведення
від батьків.

“Але відтепер для навчання
за дистанційною формою уч�
ням не потрібно мати високий
рівень навчання (10�12 балів)
– таку можливість має будь�
який учень для реалізації
індивідуальної освітньої
траєкторії”, � пояснили в
Міносвіти.

Технології дистанційного
навчання в різних формах
здобуття освіти (денній,
вечірній, педагогічному па�
тронажі тощо) можуть вико�
ристовуватися для проведен�
ня оцінювання, консультацій,
вивчення окремих тем з пред�
мета.

Також їх можна використо�
вувати для надання додатко�
вих психолого�педагогічних і
корекційно�розвиткових по�
слуг для осіб з особливими
освітніми потребами, якщо в
населеному пункті, де прожи�
ває учень, відсутні відповідні
фахівці, що надають такі по�
слуги.

Технології дистанційного
навчання дозволяють продов�
жувати освітній процес під час
карантину та інших надзви�
чайних обставин (без переве�
дення учнів на дистанційну
форму).

У документі також врегуль�
овано можливість організації
змішаного навчання. Заклад
освіти може визначити такий
режим роботи, за якого учні
почергово відвідують заклад
освіти для очних занять, реш�
ту часу навчаючись дис�
танційно.

Положення передбачає, що

обов’язково мають врахову�
ватися інтереси учнів під час
дистанційного навчання:

� організація освітнього
процесу має забезпечувати
регулярну та змістовну
взаємодію вчителів з учнями;

� під час дистанційного на�
вчання мають створюватися
умови для забезпечення по�
вноцінної участі в освітньому
процесі осіб з ООП з
обов’язковим урахуванням
індивідуальної програми
розвитку;

� заклад освіти забезпечує
регулярне відстеження ре�
зультатів навчання учнів, а та�
кож за потреби надання їм
підтримки в освітньому про�
цесі;

� для учнів, які не можуть
взяти участь у синхронному
режимі взаємодії з поважних
причин, заклад забезпечує
використання інших засобів
комунікації, доступних для
учнів – телефонного, пошто�
вого зв'язку тощо;

� організація освітнього про�
цесу обов’язково здійснюється
з дотриманням вимог щодо за�
хисту персональних даних, а
також санітарних правил і
норм щодо формування роз�
кладу навчальних занять,
вправ для очей та постави,
безперервної тривалості на�
вчальної діяльності з технічни�
ми засобами навчання, часу
для виконання домашніх за�
вдань тощо.

З метою забезпечення прав
педпрацівників у Положенні
вказано, що організація дис�
танційного навчання має
здійснюватися у межах їх ро�
бочого часу.

У межах своєї автономії за�
клад освіти самостійно визна�
чатиме механізм моніторингу
і контролю якості дис�
танційного навчання в за�
кладі освіти. Спосіб, у який
керівник закладу здійснюва�
тиме контроль за виконанням
освітніх програм учнями та
педпрацівниками, схвалюва�
тиме педрада.

Раніше уряд рекомендував
закладам загальної середньої
освіти встановити канікули з
15 до 30 жовтня, а у наступ�
ний період передбачити мож�
ливий перехід на дистанційне
і змішане навчання з ураху�
ванням епідеміологічної ситу�
ації.

Нові правила
дистанційного

навчання

16 жовтня, набули чинності Положен�
ня про дистанційну форму здобуття по�
вної загальної середньої освіти, про це
повідомляється на сайті Міністерства
освіти і науки.

ВВііддббууллаассяя  ззууссттрріічч  ппррееззииддеенн��
ттаа  ННААППНН  УУккррааїїннии  ВВаассиилляя  ККррее��
ммеенняя  зз  ооссввііттнніімм  ооммббууддссммеенноомм
УУккррааїїннии  ССееррггіієємм  ГГооррббааччооввиимм..

Під час зустрічі йшлося про
налагодження співпраці між
Національною академією пе�

дагогічних наук України й
освітнім омбудсменом Ук�
раїни та його командою.
Спільна сфера діяльності –
освіта, й спільні цінності – Лю�
дина та її права, повага,
рівність, гідність, свобода, не�

залежність, відповідальність,
справедливість, прозорість,
забезпечують доцільність і
продуктивність майбутньої
співпраці.

У процесі спілкування  Ва�
силь Кремень представив ос�
танній підсумковий документ,
що узагальнив напрацювання
НАПН України щодо дис�
танційної освіти й психо�
логічної допомоги населенню
в умовах карантину –
«Аналітичну довідку про на�
працювання вчених Націо�
нальної академії педагогічних
наук України із функціону�
вання сфери освіти в умовах
карантину, пов’язаного з
COVID�19».

Сергій Горбачов також
відвідав Інформаційний центр
НАПН України, де ознайо�
мився з представленими там
матеріалами про історію та
сьогодення Академії.

Цінності�спільні

Сучасна ситуація з прогно�
зованим масовим переводом
закладів освіти на дистанційне
навчання зумовила особливу
увагу до засобів, програмного
забезпечення і контенту, ме�
тодології і методики навчання
Online і Offline, а також до по�
долання психологічних про�
блем населення, пов’язаних із

пандемією COVID�19 та за�
провадженням карантину.

Учені НАПН України спря�
мували зусилля на акту�
алізацію вже напрацьованих
науково�методичних ма�
теріалів для подолання
дефіциту, що склався, а та�
кож у максимально стислі
строки створили нові розроб�

ки на запити освітнього й ши�
рокого соціуму. 

Ознайомитись з «Аналітич�
ною довідкою про напрацю�
вання вчених Національної
академії педагогічних наук
України із функціонування
сфери освіти в умовах каран�
тину, пов’язаного з COVID�
19» можна на сайті
hhttttpp::////nnaappss..ggoovv..uuaa//, яка
містить, окрім загального пе�
реліку напрацювань, кон�
кретні посилання на відео�
файли та видання, розміщені
в Електронній бібліотеці
НАПН України, які стануть у
нагоді практичним працівни�
кам усіх рівнів освіти.

Актуалізуєм
напрацьоване

Університет менеджменту
освіти, Центральний інститут
післядипломної освіти за
підтримки та сприяння Націо�
нальної академії педа�
гогічних наук України розви�
ває інновації в освіті. Викли�
ком для освітян наразі є дис�
танційне навчання: методо�
логія, менеджмент, техно�
логія, якість. Тому попу�

лярністю користується тема
флеш�курсу, за якою розпо�
чала навчання вже шоста гру�
па слухачів на платформі
Adult Learning Українського
відкритого університету
післядипломної освіти. Не�
формальна післядипломна
освіта надає широкі можли�
вості педагогам для вибору
змісту, термінів, технологій

підвищення кваліфікації. 
Понад 40 спецкурсів за�

пропоновано слухачам Ук�
раїнського відкритого універ�
ситету післядипломної освіти
— системи неформальної
освіти ДЗВО "Університет ме�
неджменту освіти". Запро�
шуємо скористатися нашими
можливостями і перевагами!
http://uvu.org.ua/

Можливості і переваги
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ВВ  рреежжиимміі  ооннллааййнн  ввііддббууллооссяя
ччееррггооввее  ззаассііддаанннняя  ППррееззииддііїї
ННААППНН  УУккррааїїннии..  ООддннооюю  іізз  ггооллоо��
ввнниихх  ттеемм  ррооззгглляяддуу  ввччеенниихх  ссттааллоо
ееккссппееррииммееннттааллььннее  ввппрроовваадд��
жжеенннняя  ссттааннддааррттииззааццііїї  ааккаа��
ддееммііччннооїї  ннааууккооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  вв
ІІннссттииттууттіі  ппррооббллеемм  ввииххоовваанннняя
ННААППНН  УУккррааїїннии..  ІІннффооррммааццііюю
щщооддоо  ццььооггоо  ппииттаанннняя  ннааддаавв  ззаа��
ссттууппнниикк  ддииррееккттоорраа  зз  ннааууккооввооїї
ррооббооттии  ІІннссттииттууттуу  ппррооббллеемм  ввии��
ххоовваанннняя  ННААППНН  УУккррааїїннии  РРууссллаанн
ММааллиинноошшееввссььккиийй..  ККооммііссііяя  ((ггоо��
ллоовваа  ––  ддииррееккттоорр  ДДеерржжааввннооїї  ннаа��
ууккооввоо��ппееддааггооггііччннооїї  ббііббллііооттееккии
УУккррааїїннии  ііммеенніі  ВВ..ОО..  ССууххооммллииннссьь��
ккооггоо  ННААППНН  УУккррааїїннии  ЛЛааррииссаа  ББее��
ррееззііввссььккаа,,  ччллееннии  ккооммііссііїї  ––  ддии��
ррееккттоорр  ІІннссттииттууттуу  ссппееццііааллььннооїї
ппееддааггооггііккии  іі  ппссииххооллооггііїї  ііммеенніі
ММииккооллии  ЯЯррммааччееннккаа  ННААППНН  УУкк��
ррааїїннии,,  ааккааддеемміікк  ННААППНН  УУккррааїїннии
ВВ’’яяччеессллаавв  ЗЗаассееннккоо  іі  вв..оо..  ддиирреекк��
ттоорраа  ДДеерржжааввннооїї  ннааууккооввооїї  ууссттаа��
ннооввии  ««УУккррааїїннссььккиийй  ііннссттииттуутт  ннаа��
ууккооввоо��ттееххннііччннооїї  ееккссппееррттииззии  ттаа
ііннффооррммааццііїї»»,,  ччллеенн��ккоорреессппоонн��
ддееннтт  ННААППНН  УУккррааїїннии  ВВооллооддииммиирр
ККааммиишшиинн))  ддееттааллььнноо  ппрроо��
ааннааллііззууввааллаа  ррееззууллььттааттии  ееккссппее��
ррииммееннттааллььннооггоо  ввппрроовваадджжеенннняя
ссттааннддааррттииззааццііїї  ааккааддееммііччннооїї  ннаа��
ууккооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  вв  ІІннссттииттууттіі
ппррооббллеемм  ввииххоовваанннняя  ННААППНН  УУкк��
ррааїїннии..

Відділення загальної педа�
гогіки та філософії освіти НАПН
України спільно з Інститутом про�
блем виховання НАПН України
як ініціативу, спрямовану на вдо�
сконалення усталених напрямів
діяльності, дослідницьких прак�
тик, приведення їх відповідно до
вимог часу та світових наукових
стандартів, розробили Експери�
ментальний стандарт ака�
демічної наукової діяльності,
який впроваджено в Інституті
проблем виховання НАПН Ук�
раїни. З липня 2018 року Стан�
дарт введено в дію рішенням Вче�
ної ради Інституту проблем вихо�
вання НАПН України. Стра�

тегічно Стандарт спрямований на
стимулювання наукової діяль�
ності наукових працівників та
підрозділів Інституту, підвищення
її якості, розвиток наукової
ініціативи та інтелектуального
потенціалу Інституту проблем ви�
ховання НАПН загалом.

Аналіз наукової та науково�
організаційної діяльності Інсти�
туту проблем виховання НАПН
України за 2018�2020 роки
функціонування Експеримен�
тального стандарту академічної
наукової діяльності Інституту
проблем виховання НАПН Ук�
раїни дав можливість зробити
такі висновки.

1. Відбулося суттєве збільшен�
ня кількості публікацій у науко�
вих виданнях, включених до на�
укометричних баз даних Scopus
та Web of Science. Так, у 2017
році публікації у фахових ви�
даннях, що індексуються науко�
метричними базами даних
Scopus та Web of Science були
відсутні. Після прийняття Стан�
дарту спостерігається наступна
динаміка змін: у 2018 році – 2
публікації, у 2019 році – 11
публікацій, за перше півріччя
2020 року – 14 публікацій. У
відсотковому співвідношенні у
2018 році частка публікацій у
фахових виданнях, що індексу�
ються наукометричними базами
даних Scopus та Web of Science у
структурі фахових публікацій
Інституту проблем виховання
НАПН України, становила 2,7%,

у 2019 році – 14,7%, за перше
півріччя 2020 року – 40%. Таким
чином, спостерігається збільшен�
ня частки публікацій у виданнях,
що індексуються наукометрич�
ними базами даних Scopus та
Web of Science.

2. Інститут проблем виховання
НАПН України зберігає стійкі по�
зиції щодо підготовки, опубліку�
вання та оприлюднення в Елек�
тронній бібліотеці НАПН Ук�
раїни продукції відповідно до
технічних завдань наукових
досліджень.

3. Щодо оприлюднення ре�
зультатів досліджень на науко�
во�практичних заходах, то спо�
стерігається щорічне стабільне
співвідношення кількості міжна�
родних та всеукраїнських на�
уково�практичних масових за�
ходів.

4. У напрямі науково�інфор�
маційної діяльності та зв’язків з
громадськістю наявна позитивна
динаміка в порівнянні з роком,
що передував введенню в дію
Експериментального стандарту
академічної наукової діяльності
Інституту проблем виховання
НАПН України. Зокрема, спос�
терігається стабільно високе ви�
користання такого каналу ко�
мунікації, як соціальні медіа і
створення відповідного відео
контенту. На достатньому рівні
залишається кількість науково�
популярних публікацій у засо�
бах масової інформації.

5. Упровадження результатів

НДР у виховну практику: укла�
дених угод, що передбачають
упровадження – 189, довідок
про впровадження – 109, актів
про впровадження – 246,
ліцензійних угод про передачу
електронних форматів видань –
337.

6. Оформлення авторських
прав і патентів: наявно 9 свідоцтв
про реєстрацію авторського
права на службовий твір.

7. Підготовка кадрів вищої
кваліфікації за період 2018�
2020 рр.: під науковим
керівництвом співробітників
Інституту проблем виховання
НАПН України захищено 13
кандидатів наук та 5 докторів
наук. В Інституті діє три наукові
школи.

8. Вчені Інституту проблем ви�
ховання НАПН України є члена�
ми 23 комісій, комітетів, робо�
чих груп різного рівня, зокрема
комісії з питань інноваційної
діяльності та дослідно�експери�
ментальної роботи при МОН Ук�
раїни, науково�методичної
комісії з дошкільної освіти На�
уково�методичної ради з питань
освіти МОН України, робочої
групи з розроблення стандартів
та освітніх програм «Нова ук�
раїнська школа» тощо.

9. Загалом варіант стандарти�
зації академічної наукової діяль�
ності Інститутом проблем вихо�
вання НАПН України дає змогу,
на основі врахування ключових
показників ефективності вчених
структурних підрозділів, ре�
алізовувати Стратегію розвитку
Національної академії педа�
гогічних наук України на 2016�
2022 роки і щорічних індика�
торів розвитку НАПН України,
здійснювати оптимальне опе�
раційне управління орієнтоване
на досягнення результативності
у базових процесах.

10. Доцільно відзначити, що
Експериментальний стандарт
академічної наукової діяльності

Інституту проблем виховання
НАПН України має й глибинний
психологічний ефект, впливаю�
чи на мотивацію вченого, на ди�
наміку його наукового розвитку
та професійного самовдоскона�
лення. Таким чином, ця схема
нормативних вимог не є абст�
рактною конструкцією, а являє
собою дієвий інструмент, що
спонукає до розширення пред�
метного поля професійної актив�
ності, проактивної наукової по�
зиції та невпинного наукового
пошуку.

Загалом позитивно оцінюючи
результати експериментального
впровадження стандартизації
академічної наукової діяльності
в Інституті проблем виховання
НАПН України, комісія Президії
НАПН України, яка проаналізу�
вала результати експеримен�
тального впровадження стан�
дартизації академічної наукової
діяльності в Інституті проблем ви�
ховання, висловила окремі за�
уваження і побажання.

1. Доцільно посилити
публікаційну активність вчених
Інституту у виданнях, внесених до
міжнародних наукометричних
баз даних Scopus/WebofScience,
а серед індикаторів Експеримен�
тального стандарту відобразити
якісну диференціацію за кварти�
лями Q1 та Q2.

2. Варто розширити участь у
міжнародних і національних на�
укових конкурсах на грантове
фінансування для поширення
наукових здобутків на міжна�
родному та вітчизняному рівнях,
залучення до Інституту додатко�
вого позабюджетного фінансу�
вання.

3. Необхідно створити
бібліометричні профілі структур�
них підрозділів Інституту в сис�
темі Google Scholar для отри�
мання неупереджених даних
ефективності діяльності науко�
вих підрозділів.

ССттааннддааррттииззааццііяя  ддііяяллььннооссттіі

Діджитал�діалог відбувся між
студіями НАПН України, Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО
УМО, ЛНУ імені Тараса Шевченка,
Луганського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти.

У діджитал�діалозі взяли участь на�
уковці, науково�педагогічні працівни�
ки, автори спецкурсів, слухачі курсів
підвищення кваліфікації, студенти і го�
ловні учасники — військовослужбовці,
захисники України.

Учасників діджитал�діалогу привітав
президент НАПН України В.Г. Кремень,

який висвітлив значення освіти для гло�
балізованого світу і мирного життя. 

Проблеми освіти для миру, безпе�
ревної освіти, цифрових технологій в
освіті, відкритих університетів і
віртуальних кафедр охарактеризу�
вали:

В.С. Курило, академік НАПНУ;
М.О. Кириченко, ректор ДЗВО

УМО;
С.В. Савченко, ректор ЛНУ імені Та�

раса Шевченка, член�кореспондент
НАПНУ; 

С.О. Сисоєва, академік НАПНУ; 

П.Ю. Саух, академік НАПНУ; 
О.М. Спірін, проректор ДЗВО УМО,

член�креспондент НАПНУ; 
О.Л. Караман, директор інституту

педагогіки і психології ЛНУ імені Тара�
са Шевченка і військовослужбовці�
здобувачі освіти;

А.О. Данильєв, проректор ЛОІППО;
Н.І. Пінчук, доцент кафедри психо�

логії управління ЦІПО ДЗВО УМО;
Український відкритий університет

післядипломної освіти розпочав на�
вчання 20 військовослужбовців — за�
хисників України!

Діджитал�діалог “Мирні обрії освіти”
Новий формат комунікації. Новий формат освіти.

Інноваційна педагогка. Діджитал�діалог "Мирні обрії
освіти" — це розвиток педагогіки миру, започаткова�
ної ученими Національної академії педагогічних наук
України, це урочистості напередодні Дня захисника
України, це старт неформальної освіти для військово�
службовців — здобувачів освіти Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка в
Українському відкритому університеті післядиплом�
ної освіти — інноваційному проєкті  Університету ме�
неджменту освіти. 
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Освітянський достойник народже�
ний 7 листопада 1950 р., а його
рідними пенатами стало місто Карс
(Туреччина). Туди ще на початку
століття разом зі своєю родиною пе�
ребрався із Закавказзя його дідусь
по батькові Андрій Десятов, який
займався торгівлею. Від народження
Тимофій увібрав у себе гени педаго�
га, адже дідусь по матері, також Ти�
мофій, був учителем земської почат�
кової школи. Вчителювала в почат�
кових класах і Тимофієва мама Ка�
терина Тимофіївна. А глава родини
Михайло Андрійович став знаним у
Карській області підприємцем,
орендуючи млини та переробляючи
зібране тамтешніми селянами
збіжжя. Саме завдяки цьому родина
Десятових вважалася відносно за�
можною.

Тимофій зростав у багатодітній
сім’ї, де виховувалося п’ятеро дітей.
Батьки були глибоко віруючими
людьми й своїм дітям прищеплювали
християнські чесноти. А ще в родині
панував культ книги, й цьому особ�
ливо сприяла бабуся Лукерія – ве�
лика книголюбка. «Книга відкриває
дороги у великі світи!» – неоднора�
зово повторювала вона.

Тимофій, як і його два братики й
стільки ж сестричок, були змалку
привчені до праці. Адже Десятови
мали чималий шмат землі, та й жив�
ності не бракувало: коні, корови,
вівці, птахи… Так що на дитячі заба�
ви у молодшеньких часу залишало�
ся обмаль. 

А Тимофієве шкільне навчання
розпочалося в сусідньому місті Хо�
расан, де була початкова школа з
російською мовою навчання. Звісно,
школярики вивчали тут і турецьку
мову, як обов’язковий предмет.
Проживав хлопчик у своєї тамтеш�
ньої тітоньки Марії. Уже на початках
навчання Тимофій виділявся своєю
успішністю й допитливістю.

Тим часом батьки здійснили свій
давно визрілий намір переїзду до
радянського Кавказу й ця подія ста�
лася в 1962 р. Родина осіла в ста�
ниці Приозерній Левокумського
району на Ставропольщині. Ти�
мофій продовжив навчання в
місцевій десятирічці, став її одним із
найкращих учнів, учасником і пере�
можцем районних та крайових
олімпіад з історії і фізики. Вісім
класів закінчив з єдиною
«четвіркою» (із російської мови, ре�
шта – на «відмінно») й попри напо�
лягання батьків таки завершити за�
гальноосвітню підготовку, подався у
м. Грозний, де вступив до міського
профтехучилища №10. Там він опа�
нував спеціальність слюсаря, про�
довжив свої заняття спортом і навіть
став учасником республіканської
спартакіади Чечено�Інгушетії із лег�

кої атлетики.
Здобувши перший у своєму житті

фах, 19�річний Тимофій започатку�
вав і власну трудову біографію,
приступивши до роботи слюсарем
об’єднання «Кавсантехмонтаж» (м.
Грозний). Як і належиться, виконав
свій військовий обов’язок, перебу�
ваючи на службі упродовж двох
років у авіаційній частині неподалік
м. Черкаси. 

Саме в Черкасах зустрів свою до�
лю – Людмилу, що й спонукало йо�
го кинути свій життєвий якір у цьому
місті над Дніпром. Упродовж шести
років працював слюсарем Черкась�
кого хімкомбінату (згодом
об’єднання «Азот»). Утім, його не
полишав намір щодо здобуття ви�
щої освіти, тому Тимофій вступив на
заочне відділення філологічного фа�
культету Черкаського педінституту,
де здобув фах учителя російської
мови та літератури. 

Так уже розпорядилася педа�
гогічна доля, що нова кар’єрна іпо�
стась Тимофія Михайловича сфоку�
сувалася на професійно�технічній
освіті, про яку він добре знав не з

книг, а з власного життєвого досвіду.
Саме в цій царині діяльності він
пройшов шлях від викладача до за�
ступника освітянського міністра. У
1979 р. вже відомого своєю грома�
дянською активністю Тимофія Деся�
това було обрано звільненим голо�
вою профкому Черкаського СМПТУ
№15, а менш ніж через рік призна�
чено заступником директора цього
закладу. На цій відповідальній по�
саді він опікувався навчально�ви�
ховною роботою, виявив неабиякі
лідерські якості.

У жовтні 1982 р. Тимофій Михай�
лович обійняв посаду директора
відомого в Україні Черкаського
СПТУ №21, де готували фахівців для
переробної промисловості (профте�
хучилищ такого профілю було в Ук�
раїні лише три). Спираючись на
підтримку базових підприємств, мо�
лодий очільник зумів створити зраз�
кову матеріально�технічну базу із
лабораторіями, кабінетами, трена�
жерами, модерним устаткуванням.
Та, мабуть, найголовнішим було те,
що підготовка спеціалістів стала но�
сити максимально практичний ха�

рактер і задля цього в училищі
функціонувало власне виробництво
готової продукції (хліба, консервів,
інгредієнтів дитячого харчування то�
що). Досвід управлінської роботи Т.
М. Десятова дістав схвалення не ли�
ше на обласному, а й на рес�
публіканському і навіть всесоюзно�
му рівні.

Невдовзі талановитого організа�
тора було запрошено на
відповідальну роботу заступника
начальника Черкаського обласного
управління профтехосвіти, а після
реорганізації в освітянських влад�
них структурах – заступника на�
чальника облуправління освіти. На
цій останній посаді Тимофій Михай�
лович курував діяльність закладів
профтехосвіти області, а з призна�
ченням його у січні 1997 р. першим
заступником очільника названої
структури до кола його обов’язків
додалися ще й питання загальної
освіти.

Від серпня 1998 р. Тимофій Ми�
хайлович опиняється на найвищому
щаблі обласної освіти, очоливши
відповідне управління. Відтак, він
звалив на свої плечі великий вантаж
відповідальності за долю освітньої
галузі в досить непростий період її
розвитку. Начальник управління ви�
явив себе талановитим кризовим
менеджером і попри труднощі об�
ласна освіта продовжувала займати
гідне місце на всеукраїнському рівні. 

Попри неймовірну зайнятість ру�
тинною управлінською роботою Ти�
мофій Михайлович знаходив час і
для наукових досліджень із педа�
гогіки. Відтак, уже від середини
1990�х років на шпальтах масової й
наукової періодики почали з’явля�
тися глибокі за змістом публікації
лідера освіти Черкащини. Зрештою,
він зосередився на дослідженні
близької йому теми профтехосвіти й
усебічно вивчав її організацію в Ту�
реччині. Результатом кількарічної
пошукової праці в названій тема�
тичній ніші став успішний захист ди�
сертації на здобуття наукового сту�

ППееддааггоогг ііччннааППееддааггоогг ііччннаа
Виповнюється 70 літ від дня народження зна�

ного освітянина України, вченого й організато�
ра, директора навчально�наукового інституту
педагогічної освіти, соціальної роботи і мис�
тецтва Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького, професора, заслуженого
працівника освіти України Тимофія Михайлови�
ча Десятова. Його життя, як взірець служіння
високошляхетній справі освіти й науки, є водно�
час яскравою демонстрацією того, яких вершин
може досягти проста за походженням людина
завдяки щоденній ненастанній праці.
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пеня кандидата педагогічних наук.
Т. М. Десятов поєднував свою уп�

равлінську діяльність з викладанням
у обласному інституті післядиплом�
ної освіти та на кафедрі психології
Черкаського державного універси�
тету ім. Б. Хмельницького. Слухачам
та студентам надзвичайно подоба�
лися лекції цього викладача, бо по�
ряд з бездоганною теоретичною ос�
новою вони мали неабияку при�
кладну цінність і практичну спрямо�
ваність. 

Управлінські та наукові успіхи
очільника освіти Черкащини були
помічені в столиці, і у вересні 2003
р. тодішній Міністр освіти України В.
Г. Кремень запросив Тимофія Ми�
хайловича на посаду свого заступ�
ника з питань профтехосвіти. Опіку�
ючись діяльністю цієї життєво важли�
вої освітянської галузі, Т. Десятов за�
безпечив її якісно вищий ступінь роз�
витку. З огляду на звуження джерел
фінансування, заступник міністра
забезпечив залучення іноземних
інвестицій, що уможливило суттєве
зміцнення матеріально�технічної та
навчально�методичної бази профте�
хосвіти. Була проведена тотальна
комп’ютеризація закладів системи,
під керівництвом Тимофія Михайло�
вича спільно з працедавцями та
профільними міністерствами було
осучаснено стандарти профте�
хосвіти, створено сучасну мережу
установ для перепідготовки
і н д у с т р і а л ь н о � п е д а г о г і ч н и х
працівників та майстрів виробничо�
го навчання.

Не полишав Тимофій Михайлович
і наукової роботи. Поряд з
дослідженням проблем розвитку
профтехосвіти України та за�
рубіжжя він приступив до розробки
надзвичайно актуальної теми непе�

рервної освіти. Логічним підсумком
багаторічних пошуків у цій царині
став успішний захист ним докторсь�
кої дисертації з питань розвитку не�
перервної освіти в зарубіжних
країнах Східної Європи (науковий
консультант – академік НАПН Ук�
раїни Н. Г. Ничкало.

У 2010 р. Тимофій Михайлович
залишив посаду директора депар�
таменту професійно�технічної освіти
МОН України і повернувся до Чер�
кас. Відтоді він пов’язав свою долю з
alma mater – Черкаським
національним університетом ім. Б.
Хмельницького, працюючи тут про�
фесором кафедри загальної педа�
гогіки і психології. Він викладав май�
бутнім педагогам надзвичайно важ�
ливі для їхнього професійного ста�
новлення курси загальної педа�
гогіки, порівняльної педагогіки,
культури педагогіки, андрагогіки
тощо.

Враховуючи колосальний уп�
равлінський досвід Т. М. Десятова,
ректор університету О. В. Черевко
запросив його обійняти посаду ди�
ректора провідного підрозділу вишу
– Навчально�наукового інституту
педагогічної освіти, соціальної ро�
боти і мистецтва (до речі, це єдиний
такий підрозділ у класичних універ�
ситетах Україні). Перебуваючи на
цій копіткій посаді, Т. Десятов забез�
печив значне зміцнення навчально�
матеріальної бази цього універси�
тетського підрозділу. Зокрема, були
обладнані практико�орієнтовані
кабінет�лабораторія підготовки
фахівців у галузі дошкільного вихо�
вання, науково�методична майстер�
ня сучасних освітніх технологій,
кабінет нової української школи,
методичний центр педагогічної май�
стерності, потужний комп’ютерний

клас, обладнані смарт�дошками ау�
диторії тощо. 

Завдяки організаторському хисту
та ініціативності директора ННІ пе�
дагогіки, соціальної роботи і мис�
тецтва постійно знаходиться в числі
університетських лідерів. Його сту�
денти є неодноразовими перемож�
цями всеукраїнських олімпіад та
конкурсів. Предметом окремої гор�
дості Т. М. Десятова є кафедра об�
разотворчого та декоративно�при�
кладного мистецтва, на якій працює
народний художник та ще три за�
служених. 

У колі наукових зацікавлень про�
фесора – проблеми профтехосвіти,
порівняльної педагогіки, неперерв�
ної освіти та андрагогіки. На загал
побачило світ понад 200 наукових
праць Т. Десятова, в їхньому числі 8
монографій, близько 20 навчально�
методичних видань. Усі вони відзна�
чаються високим рівнем наукової
новизни й містять практичні реко�
мендації для їхнього застосування в
педагогічній практиці сьогодення. 

Значну практичну цінність має ук�
ладений Т. Десятовим глосарій ос�
новних термінів професійної освіти
та навчання, який видано трьома
мовами. Понад 580 словникових
статей містить глосарій ключових
понять сучасної освіти. Професор Т.

Десятов має вагомі результати і в ца�
рині наукового редагування, він
постійно ділиться результатами
своїх досліджень на наукових фору�
мах різних рівнів (на загал став
співорганізатором чи учасником по�
над 100 наукових конференцій і
симпозіумів). 

Успішно функціонує наукова шко�
ла професора Т. Десятова. Під його
керівництвом захищено 5 канди�
датських та одна докторська дисер�
тація, а в понад 20 дисертантів він
виступав як науковий опонент. А ще
очолює спеціалізовано вчену раду
із захисту докторських і кандидатсь�
ких дисертацій при Черкаському
національному університеті ім. Б.
Хмельницького; за час його каденції
як голови ради вищу кваліфікацію
здобули 26 молодих науковців. 

Звитяжна праця відомого освітяни�
на знайшла гідне пошанування. Зо�
крема, йому присвоєно почесне
звання заслуженого працівника
освіти України, відзначено знаками
«Відмінник професійно�технічної
освіти України», «Ушинський К. Д.»,
«Відмінник столичної освіти», медал�
лю М. Драгоманова, почесними гра�
мотами МОНУ та ін.

Свій поважний ювілей професор
Десятов зустрічає у колі своєї друж�
ньої родини. Його дружина Людми�
ла Миколаївна працювала худож�
ницею Черкаського шовкового
комбінату й нині перебуває на за�
служеному відпочинку. Стопами
свого іменитого батька пішла донь�
ка Ірина (Лещенко) – кандидат пе�
дагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки і психології ЧНУ. Онучка
Анжела опановує економічний ме�
неджмент у Ахенському університеті
(ФРН), а ще одна онучка Ангеліна
навчається у 5 класі 1�ої міської
гімназії.

Тимофій Десятов перебуває у
розквіті своїх творчих сил і сповне�
ний планами й новими проєктами.
Тож з роси і води Вам, дорогий
ювіляре на многія і благія літа!

ГГррииггоорріійй  ГГООЛЛИИШШ,,  
ддииррееккттоорр  ннааууккооввооїї  ббііббллііооттееккии  

іімм..  ММ..  ММааккссииммооввииччаа  ЧЧееррккаассььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  

іімм..  ББ..  ХХммееллььннииццььккооггоо,,  
ддооццееннтт

** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ ** ÏÏ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÀÀ ÒÒ ÜÜ **

ддоолляяддоолляя
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Таким чином Мінцифри уне�
можливить корупцію при
підключенні шкіл до Інтернету.

Мінцифри мінімізує зловжи�
вання при таких закупівлях, ад�
же знає про випадки:

� несправедливих тендерів се�
ред провайдерів

� завищення ціни підключення
� подвійного, а інколи й

потрійного підключення однієї
школи за державний кошт

Відповідну Постанову «Про
внесення зміни до пункту 13 По�
ложення про формування та ви�
конання Національної програми
інформатизації» за ініціативою
Міністерства цифрової транс�
формації сьогодні ухвалив Уряд.

Нагадаємо, що раніше Мінци�
фри сформувало перелік шкіл,
які потрібно підключити до
Інтернету першочергово, врахо�

вуючи карантинні умови. Це
приблизно 2000 шкіл, які розта�
шовані в населених пунктах, де
немає жодного оптичного про�
вайдера.

Мінцифри вважає, що тільки
оптичні технології можуть забез�
печити необхідну якість та
швидкість послуг широкосмуго�
вого швидкісного Інтернету.

У вересні Мінцифри та МОН у
спільному листі до голів ОДА ре�
комендували використовувати
для підключення шкіл до інтерне�
ту залишки освітньої субвенції.

У подальших планах Мінциф�
ри – наступного року також взя�
ти під контроль й державні за�
купівлі на підключення інших
соціальних об’єктів до Інтерне�
ту: лікарень, бібліотек тощо.

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  ––  ММііннццииффррии

** ÎÎÁÁ ËË ²² ÊÊ ²² ÊÊÎÎÍÍ ÒÒ ÐÐÎÎËË ÜÜ **

Несправедливих
тендерів не буде
ММііннццииффррии  ппееррееввіірряяттииммее  ппііддккллююччеенннняя  шшккіілл  ддоо

ІІннттееррннееттуу,,  щщоо  ззддііййссннююююттььссяя  ззаа  ддеерржжааввнниийй  ккоошштт  ттаа
ввааррттууююттьь  ппооннаадд  110000  ттииссяячч  ггррииввеенньь  ––  ппрроо  ццее  ййддееттьь��
ссяя  ннаа  ссааййттіі  ввііддооммссттвваа..  ДДооссіі  ккооннттрроолльь  ззддііййссннююввааввссяя
ллиишшее  ддлляя  ввииттрраатт  ппооннаадд  550000  ттииссяячч  ггррииввеенньь..

Ігрові набори доставляють на
місця, де вони будуть викорис�
товуватися в освітньому про�
цесі.

Це вже третій рік поспіль як
The LEGO Foundation надає без�
коштовну допомогу Україні у
вигляді наборів LEGO Play Box
та Six Bricks для перших класів.
Співпраця у рамках означеного
Меморандуму передбачає по�
глиблення співпраці між МОН
та The LEGO Foundation у
дошкільній освіті, вищій педа�
гогічній освіті та післядипломній
педагогічній освіті. Також The

LEGO Foundation долучається
до проведення наукових та
моніторингових досліджень у
дошкіллі та початковій школі
України.

Сьогодні конструктори від
LEGO вже сприймаються не
тільки як цікава іграшка, якою
можна гратися вдома. ЛЕГО –
одна з відомих і поширених на
сьогодні педагогічних систем,
що використовує моделі реаль�
ного світу і предметно�ігрове се�

редовище навчання та розвитку
дитини. Основним принципом
навчання є принцип “Навчання
через дію” — діти отримують
знання в процесі побудови та
дослідження моделей з конст�
руктора. Вчителі вже встигли
оцінити позитивний вплив вико�

ристання LEGO в освітньому
процесі. За допомогою ігрових
конструкторів можна наочно і
доступно пояснити дітям на�
вчальний матеріал, розвинути
навички критичного мислення,
мовлення, пам’ять, увагу,
вміння працювати в групі.

ККооллии  ссттааєєшш  ккооннссттррууккттоорроомм??ККооллии  ссттааєєшш  ккооннссттррууккттоорроомм??
977 ігрових наборів LEGO Play Box безо�

платно отримали перші класи державних та
комунальних закладів загальної середньої
освіти Черкаської області. Їх направили для
них в рамках реалізації Концепції “Нова ук�
раїнська школа” та спільного Меморандуму
Міністерства освіти і науки України та The
LEGO Foundation, інформують в управлінні
освіти і науки ОДА.

ЗЗггіідднноо  зз  ЗЗааккоонноомм  УУккррааїїннии
««ППрроо  ввііддппууссттккии»»  ввііддппууссттккии
ннааддааююттььссяя  ппррааццііввннииккаамм  ддлляя
ввііддннооввллеенннняя  ппррааццееззддааттннооссттіі,,
ззммііццннеенннняя  ззддоорроовв''яя,,  аа  ттааккоожж
ддлляя  ввииххоовваанннняя  ддііттеейй,,  ззааддоо��
ввооллеенннняя  ввллаасснниихх  жжииттттєєввоо
вваажжллииввиихх  ппооттрреебб  ттаа  ііннттее��
рреессіівв,,  ввссееббііччннооггоо  ррооззввииттккуу
ооссооббии..

Відповідно до статті 2 зако�
ну «Про відпустки» право на
відпустки мають громадяни
України, які перебувають у
трудових відносинах з
підприємствами, установа�
ми, організаціями незалежно
від форм власності, виду
діяльності та галузевої на�
лежності.

Право на відпустки забез�
печується гарантованим на�
данням відпустки визначеної
тривалості із збереженням на
її період місця роботи (поса�
ди), заробітної плати (допо�
моги) у випадках, передбаче�
них цим Законом.

Згідно з частиною четвер�
тою статті 11 закону у разі пе�
ренесення щорічної відпустки
новий термін її надання вста�
новлюється за згодою між
працівником і власником або
уповноваженим ним органом.
Якщо причини, що зумовили
перенесення відпустки на
інший період, настали під час
її використання, то невикори�
стана частина щорічної відпу�
стки надається після закінчен�
ня дії причин, які її перервали,
або за згодою сторін перено�
ситься на інший період з до�
держанням вимог статті 12
цього Закону.

Статтею 12 закону перед�
бачено, що щорічну відпустку
на прохання працівника мо�
же бути поділено на частини
будь�якої тривалості за умо�
ви, що основна безперервна її

частина становитиме не мен�
ше 14 календарних днів.

Невикористану частину
щорічної відпустки має бути
надано працівнику, як прави�
ло, до кінця робочого року,
але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за
який надається відпустка.

Відкликання з щорічної
відпустки допускається за зго�
дою працівника лише для
відвернення стихійного лиха,
виробничої аварії або негай�
ного усунення їх наслідків,
для відвернення нещасних ви�
падків, простою, загибелі або
псування майна підприємства
з додержанням вимог частини
першої цієї статті та в інших
випадках, передбачених за�
конодавством. У разі відкли�
кання працівника з відпустки
його працю оплачують з ура�
хуванням тієї суми, що була
нарахована на оплату неви�
користаної частини відпустки.

Пунктом 4 Порядку надан�
ня щорічної основної відпуст�
ки, затвердженого постано�

вою Кабінету Міністрів Ук�
раїни № 346, також передба�
чено, що перенесення
щорічної основної відпустки,
поділ її на частини та відкли�
кання з відпустки провадиться
відповідно до умов, передба�
чених статтями 11 та 12 Зако�
ну України «Про відпустки».
Також установлено, що педа�
гогічним працівникам невико�
ристана частина щорічної ос�
новної відпустки, за умови її
поділу, повинна бути надана,
як правило, в період літніх
канікул, а в окремих випад�
ках, передбачених колектив�
ним договором, – в інший
канікулярний період.

Тому підвищення кваліфікації
педагогічного працівника в ме�
жах щорічного плану закладу
освіти, зокрема й дистанційно,
під час його щорічної основної
відпустки є неприпустимим.

УУппррааввлліінннняя  ссооццііааллььнноо��
ееккооннооммііччннооггоо  ззааххииссттуу  

ЦЦКК  ППррооффссппііллккии
ооссввііттяянн  УУккррааїїннии

** ÞÞÐÐÈÈÄÄÈÈ××ÍÍÀÀ ÑÑËËÓÓÆÆÁÁÀÀ ** ÞÞÐÐÈÈÄÄÈÈ××ÍÍÀÀ ÑÑËËÓÓÆÆÁÁÀÀ **

ВВііддппууссттккаа  ——  
ддлляя  ввііддппооччииннккуу
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** ÎÎÑÑÂÂ ²² ÒÒ ßßÍÍÑÑÜÜÊÊÈÈÉÉ ÏÏÀÀÍÍ ÒÒ ÅÅÎÎÍÍ ** ÎÎÑÑÂÂ ²² ÒÒ ßßÍÍÑÑÜÜÊÊÈÈÉÉ ÏÏÀÀÍÍ ÒÒ ÅÅÎÎÍÍ ** ÎÎÑÑÂÂ ²² ÒÒ ßßÍÍÑÑÜÜÊÊÈÈÉÉ ÏÏÀÀÍÍ ÒÒ ÅÅÎÎÍÍ **

Тяжка, непоправна втрата
спіткала наш інститут, Універси�
тет, усю українську спільноту.
На 85�му році життя після трива�
лої хвороби помер доктор філо�
логічних наук, заслужений про�
фесор Київського національно�
го університету імені Тараса
Шевченка, академік Академії
наук вищої школи України, ко�
лишній завідувач катедри мови
та стилістики, заслужений жур�
наліст України Олександр Дани�
лович Пономарів.

14 жовтня перестало битись
серце видатного мовознавця,
педагога, перекладача,
публіциста, громадського діяча,
відданого патріота України, не�
похитного оборонця ук�
раїнського Слова.

Професор Олександр Поно�
марів присвятив сорок років сво�
го життя викладацькій праці в
Київському університеті імені Та�
раса Шевченка – на факультеті,
згодом – в Інституті журналісти�
ки. Не злічити журналістів, ре�
дакторів, медіафахівців різних
спеціальностей, які у свої сту�
дентські роки отримували на не�
забутніх лекціях Олександра
Даниловича не лише ґрунтовні,
воістину енциклопедичні знання
зі стилістики української мови, а
й часточку його душі, його не�
позбутньої життєвої енергії…

Олександр Данилович Поно�
марів народився 17 жовтня
1935 р. у приазовському краї –
в Таганрозі (тепер Ростовської
області РФ), де здавна живуть
етнічні українці. У 1961 році
закінчив філологічний факуль�
тет Київського університету.
Протягом 1961 – 1976 років
працював у відділі загального
та слов’янського мовознавства
Інституту мовознавства ім. О.О.
Потебні АН України. У 1975 р.
захистив кандидатську дисер�
тацію «Лексика грецького по�
ходження в українській мові»
(однойменну монографію на її

основі видано 2005 року). Від
лютого 1979 року до вересня
2019 викладав у своїй alma
mater – на посадах викладача,
старшого викладача, доцента,
професора катедри мови та
стилістики. У 1988–2001 роках
очолював цю катедру.

О.Д.Пономарів підготував 10
кандидатів філологічних наук.
Проте, поза сумнівом, його на�
укова школа сьогодні охоплює
набагато більше число
дослідників�мовознавців – як в
Україні, так і за її межами, а в

ширшому розумінні школа про�
фесора Пономарева – це всі
його учні, студенти, які зберег�
ли в серці слова, ідеї й погляди
Вчителя.

Олександр Пономарів – ав�
тор понад 250 наукових, на�
уково�популярних і науково�
публіцистичних праць, які при�
свячені проблемам історії,
стилістики, культури та статусу
української мови, норматив�
ності мови ЗМК, українсько�
грецьких мовно�літературних
зв’язків, теорії й практики пере�

кладу. Специфіка функціону�
вання української мови в жур�
налістських текстах знайшла
відображення в докторській ди�
сертації О.Д. Пономарева
«Проблеми нормативності ук�
раїнської мови в засобах масо�
вої інформації» (1991).

Професор Пономарів є авто�
ром підручників і навчальних
посібників «Стилістика сучасної
української мови», «Культура
слова. Мовностилістичні пора�
ди», «Українське слово для всіх
і для кожного», за його ре�
дакцією побачили світ чотири
видання підручника «Сучасна
українська мова». За участю
Олександра Даниловича укла�
дено низку фундаментальних
лексикографічних праць («Ети�
мологічний словник української
мови» в 7 томах, «Словник ан�
тичної мітології», новогрецько�
український та українсько�но�
вогрецький словники тощо).

О.Д.Пономарів перекладав
художні твори з новогрецької та
п’яти слов’янських мов.

Багато зусиль Олександр По�
номарів доклав до пропагуван�
ня проєкту нової редакції пра�
вопису української мови на за�
садах ортографічного кодексу
1928 року. На це була спрямо�
вана його багаторічна робота
як члена Української національ�
ної комісії з питань правопису,
цьому присвятив мовознавець
свої численні виступи в мас�
медіа.

Кілька поколінь українців
зростало на мовностилістичних
порадах Олександра Понома�
рева в радіожурналі «Слово»,
які лунали в дев’яностих і дво�
тисячних роках на хвилях Ук�
раїнського радіо. До найшир�
шого загалу були звернуті сотні
виступів професора на телеба�
ченні, радіо, у друкованих ви�
даннях та Інтернеті, присвячені
місцю й ролі української мови в
житті суспільства, дотриманню

норм сучасної української літе�
ратурної мови, очищенню її від
намулу русифікації.

Олександр  Пономарів був
членом Національної спілки
письменників України і
Національної спілки жур�
налістів України, заступником
голови Всеукраїнського товари�
ства «Просвіта» імені Т.Г. Шев�
ченка, головним редактором
«Записок Наукового історико�
філологічного товариства
Андрія Білецького», входив до
складу редколегій фахового
часопису «Дивослово» й газети
«Слово Просвіти». Упродовж
тривалого часу він був
відповідальним редактором га�
зети «Київський університет».

За свою науково�педагогічну
працю та громадську діяльність
професор О.Д.Пономарів отри�
мав високі державні відзнаки –
орден «За заслуги» ІІІ ступеня
(2008) і Почесну грамоту Пре�
зидії Верховної Ради Ук�
раїнської РСР (1987). Серед на�
город Олександра Даниловича
–Премія імені Івана Франка
(2002), Премія імені Бориса
Грінченка (2004), відзнака Ук�
раїнської православної церкви
Київського патріархату – орден
Святого рівноапостольного кня�
зя Володимира Великого ІІІ сту�
пеня (2005).

Сьогодні ми втратили не лише
всіма знаного, без пе�
ребільшення – легендарного
викладача й дослідника, шано�
ваного колегу, а й Людину ве�
ликої душі, чиї життя та вчинки
надихали інших. Світла пам’ять
про Олександра Даниловича
Пономарева назавжди зали�
шиться в наших серцях.

ККооллееккттиивв  
ІІннссттииттууттуу  жжууррннааллііссттииккии

ККииїїввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо
ууннііввееррссииттееттуу  

ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа

Заповів  охороняти мовуЗаповів  охороняти мову

** ÀÀÁÁ ²² ÒÒÓÓÐÐ ²² ªªÍÍÒÒÀÀÌÌ ** ÀÀÁÁ ²² ÒÒÓÓÐÐ ²² ªªÍÍÒÒÀÀÌÌ ** ÀÀÁÁ ²² ÒÒÓÓÐÐ ²² ªªÍÍÒÒÀÀÌÌ ** ÀÀÁÁ ²² ÒÒÓÓÐÐ ²² ªªÍÍÒÒÀÀÌÌ ** ÀÀÁÁ ²² ÒÒÓÓÐÐ ²² ªªÍÍÒÒÀÀÌÌ **

ННааввччааллььнноо

ннааууккооввиийй  ііннссттииттуутт  ннееппееррееррввннооїї  ооссввііттииННааввччааллььнноо

ннааууккооввиийй  ііннссттииттуутт  ннееппееррееррввннооїї  ооссввііттии
ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу

зз аа пп рр оо шш уу єє   нн аа   нн аа вв чч аа нн нн яязз аа пп рр оо шш уу єє   нн аа   нн аа вв чч аа нн нн яя
за програмою «Системи менеджменту якості підприємств

(організацій)» як підвищення кваліфікації.
ООббссяягг  ппррооггррааммии  ––  4400  ааккаадд..  ггооддиинн..  
ВВааррттііссттьь  ннааввччаанннняя  ––  33000000  ггррнн..  
ННааппррииккііннцціі  ккууррссуу  ––  ооттррииммаанннняя  ДДВВООХХ  ссееррттииффііккааттіівв::  ссееррттииффііккааттуу  ввссттааннооввллееннооггоо

ззррааззккаа  ННААУУ  ттаа  ссееррттииффііккааттуу  ооррггааннуу  ссееррттииффііккааццііїї  ппееррссооннааллуу  УУккррааїїннссььккооїї  аассооццііааццііїї
яяккооссттіі,,  щщоо  ммааєє  ууггооддии  ппрроо  ввззааєєммннее  ввииззннаанннняя  ЄЄввррооппееййссььккооюю  ккооооппеерраацціієєюю  зз  ааккррееддииттааццііїї
((ЕЕАА  BBLLAA))  ттаа  ММііжжннаарроодднниимм  ффооррууммоомм  зз  ааккррееддииттааццііїї  ((IIAAFF  MMLLAA))..

Кваліфікації, що присвоюються у сертифікатах по закінченню курсу:
ВВннууттрріішшнніійй  ааууддииттоорр  ссииссттеемм  ммееннеедджжммееннттуу  яяккооссттіі
(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015),
ССппееццііаалліісстт  //  ММооллооддшшиийй  ссппееццііаалліісстт  ссииссттеемм  ммееннеедджжммееннттуу  яяккооссттіі
(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015),
ММееннеедджжеерр  //  ММооллооддшшиийй  ммееннеедджжеерр  ссииссттеемм  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю
(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015),
ГГооллооввнниийй  ааууддииттоорр  ссииссттеемм  ммееннеедджжммееннттуу  яяккооссттіі
(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015),
ВВннууттрріішшнніійй  ааууддииттоорр  ссииссттеемм  ууппррааввлліінннняя  яяккііссттюю
за стандартом ISO 9001:2015.

ККооннтт..  ттеелл..::  ((004444))  440066��77334499,,  ((004444))  440066��77110099,,  ((004444))  440066��77006622,,  ((004444))  449977��77338855
++3388((005500))��993377��6677��6600  ((ММааллііннооввссььккаа  ННааттааллііяя  ММииккооллааїїввннаа))
ССааййтт::  hhttttppss::////iinnoo..nnaauu..eedduu..uuaa// ЕЕ��mmaaiill::  iinnoo@@nnaauu..eedduu..uuaa
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Головний редактор

Ольга КОНОВАЛЕНКО

ТЕЛЕФОНИ

Головного редактора тел./факс — 486�46�46; 517�45�69

творчого об’єднання «Галузь»,

творчого об’єднання «Собор», 

творчого об’єднання «Економіка» — 221�02�96

творчого об’єднання «Регіон» — 235�60�74

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é. Ðåäàêö³ÿ íå

ðåöåíçóº ³ íå ïîâåðòàº ìàòåð³àë³â. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â ³ öèôð,

â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ âêàçàíèì äæåðåëàì â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.

Íîìåð çâåðñòàíî â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ òèæíåâèêà «ÎÑÂ²ÒÀ».

Òèæíåâèê â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³   “ÊÑÌ-ïðèíò”

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî: ñåð³ÿ ÂÊ ¹ 2408 â³ä 14.11.1996 ð.

Òèðàæ ó æîâòí³  4900. Çàì. 

Òèæíåâèê âèõîäèòü ùîñåðåäè.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ПОШТОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ 

ТИЖНЕВИКА «ОСВІТА»

КИЇВ�01054, вул. Тургенєвська, 8�14, оф. 312.

Адреса електронної пошти редакції: 

olga0503562705@gmail.comolga0503562705@gmail.com
Факсові повідомлення надсилайте за номером: 517�45�69.

По четвергах у приміщенні НПУ ім.М.П. Драгоманова, вул. Тургенєвська

8�14, оф. 312 приймає відвідувачів заступник голови Всеукраїнського

педагогічного товариства ім.Гр.Ващенка, головний редактор нашого

тижневика О.С.Коноваленко.

По понеділках і середах ведуть прийом редактори відділів нашого

видання за адресою: вул. Тургенєвська, 8�14, кімн. 312.

Офіційна веб сторінка тижневика “Освіта”:

www.tyzhnevyk,osvita.netwww.tyzhnevyk,osvita.net

** ÂÂ ÀÀ ÊÊÀÀ ÍÍ ÑÑ ²² ¯̄ ** ÂÂ ÀÀ ÊÊÀÀ ÍÍ ÑÑ ²² ¯̄ **

ІІннссттииттуутт   ввиищщооїї   ооссвв іі ттии  ІІннссттииттуутт   ввиищщооїї   ооссвв іі ттии  
ННААППНН  УУккррааїїннииННААППНН  УУккррааїїннии

оо гг оо лл оо шш уу єє   кк оо нн кк уу рр сс   оо гг оо лл оо шш уу єє   кк оо нн кк уу рр сс   
ннаа  ззааммііщщеенннняя  ппооссааддии

ппоо  ввііддддііллуу  ііннттееггррааццііїї  ввиищщооїї  ооссввііттии  іі  ннааууккии::ппоо  ввііддддііллуу  ііннттееггррааццііїї  ввиищщооїї  ооссввііттии  іі  ннааууккии::
ггооллооввнниийй  ннааууккооввиийй  ссппііввррооббііттнниикк  ––  11,,00 (кваліфікаційні

вимоги – науковий ступінь доктор наук, який має вчене
звання, не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не
менше 10 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних
виданнях, включених до міжнародних наукометричних
баз, та/або патентів, досконале володіння українською
мовою та володіння англійською мовою).

ООссооббии,,  яяккіі  ббаажжааююттьь  ууззяяттии  ууччаассттьь  уу  ккооннккууррссіі,,  ппооддааююттьь::
письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі,
написану власноруч; копії документа, що посвідчує особу та
довідки про ідентифікаційний код; заповнену особову картку
(встановленого зразка); особовий листок з обліку кадрів з
фотокарткою; автобіографію; копію трудової книжки (за
наявності); копії документів про вищу освіту, присудження
наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов`язаних);
перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
письмову згоду на обробку персональних даних.

ЗЗааяяввии  ттаа  ддооккууммееннттии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ккооннккууррссіі  ппооддааююттььссяя  ддоо
ккооннккууррссннооїї  ккооммііссііїї  ззаа  ааддрреессооюю:: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014
(кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. 

ДДооддааттккооввуу  ііннффооррммааццііюю  щщооддоо  ууммоовв  ппррооввееддеенннняя  ккооннккууррссуу
ммоожжннаа  ооттррииммааттии  ззаа  ттеелл..:: (044) 285771724, (093) 093722700.

** ÀÀ ÁÁ ²² ÒÒ ÓÓ ÐÐ ²² ªª ÍÍ ÒÒ ÀÀ ÌÌ ** ÀÀ ÁÁ ²² ÒÒ ÓÓ ÐÐ ²² ªª ÍÍ ÒÒ ÀÀ ÌÌ **

ННааввччааллььнноо77ннааууккооввиийй  ііннссттииттуутт  ннееппееррееррввннооїї  ооссввііттии  
ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу
уу  ппааррттннееррссттввіі  зз  ккооммппаанніієєюю  AArrcchhRRiicchhGGrrooUUPP

ззааппрроошшууєє  ссттууддееннттіівв  ттаа  ввииккллааддааччіівв  ппррооййттии  
««ППооггллииббллеенниийй  ккууррсс  ааррххііттееккттууррннооггоо  

BBIIMM  ммооддееллюювваанннняя  вв  RReevviitt»»  
зз  ммееттооюю  ппііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї  ттаа  ооттррииммаанннняя  ннооввиихх  ззннаанньь,,  уумміінньь  іі  ннааввииччоокк..
ДДееттаалліі  ккууррссуу::  ззаа  ннааппрряяммккааммии::  ✓✓ ааррххііттееккттуурраа,,  ✓✓ ііннжжееннееррііяя,,  ✓✓ ппррооееккттуувваанннняя,,  ✓✓

ббууддііввннииццттввоо,,  ✓✓ ддииззааййнн
✒✒ 118800  ааккааддееммііччнниихх  ггооддиинн  ((9900%%  ппррааккттииккии  ттаа  1100%%  ттееооррііїї))
✒✒ ММооддууллььннаа  ссииссттееммаа  ннааввччаанннняя
✒✒ РРооббооттаа  ннаадд  ккууррссооввииммии  ппррооееккттааммии
✒✒ ФФооррммаатт  ккууррссуу  oonnlliinnee//oofffflliinnee
✒✒ ДДооссттууппннаа  ццііннаа  ттаа  ііннддииввііддууааллььнниийй  ппііддххіідд
✒✒ УУччаассннииккии,,  щщоо  ппррооййшшллии  ккууррсс  ттаа  ууссппіішшнноо  ссккллааллии  ттеессттуувваанннняя  ооттррииммааююттьь  ССееррттииффііккаатт

ввссттааннооввллееннооггоо  ззррааззккаа  ттаа  ррееккооммееннддааццііййнниийй  ллиисстт..

ДДііззннааввааййттеессяя  ббііллььшшее  ттаа  ппооддааввааййттее  ззааяяввккуу  ннаа  ссааййттіі::  
arch7rich7group.com/nau_arch7in7revit_ukr
ТТеелл..:: 097 966 23 42
E7mail: ceo@arch7rich7group.com
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