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як ОСВіТНЯ РЕФ ОРМА ЗМІНИТЬ ЖИТТЯ УКРАІНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ?
В Україні ст арт увала освіт ня реф орма. Д ням и П резидент Пет ро Порош енко підписав закон «Про освіту», який уже набув чинності. Головними завданнями реф орми
має ст ат и перехід на 12-річку і впровадж ення проф ільного навчання, але окрема роль у т рансф орм ац ії освіт и відведена вчителям.

ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРПЛАТ:
к о л и і н а с к іл ь к и ?

ацію, підвищення зарплати вчителя прово
дитиметься поетапно з 2018 до 2023 року.

У січні цього року Міністерство осві
ти видало наказ про підвищення зарплат
вчителям на два розряди. Так, посадовий
оклад педагога без категорії у грудні 2016
року складав 2149-2309 грн, з січня 2017
року сягнув 2912-3152 грн. Але навіть після
перегляду вчительських зарплат, заробіток
українських педагогів залишається одним із
найнижчих у Європі. Для порівняння, поль
ські колеги в перерахунку на гривні отриму
ють 12,5 тис. на місяць, а чеські - близько 23
тис. Саме тому одним із нагальних завдань
реформи є підвищення заробітної плати та
престижу професії.
Новий закон визначає посадовий оклад
педагога найнижчої категорії в обсязі не мен
ше чотирьох прожиткових мінімумів. Таким
чином, мінімальна заробітна платня вчите
ля повинна дорівню вати 6496 грн (сьогодні
прожитковий мінімум складає 1624 гривні).
Закон також зараховує до заробітної плати
надбавки за вислугу років в обсязі: понад
три роки - 10%, понад 10 років - 20%, понад
20 років - 30% посадового окладу. За сло
вами міністра освіти і науки Лілії Гриневич,
підвищення мінімальної зарплати вчителя
вартуватиме державі додатково близько
67,9 млрд грн. Враховуючи економічну ситу

З вересня 2018 року всі першокласники
навчатимуться за новим Держстандартом
початкової освіти. Його сутність - визнання
талантів кожної дитини, більше інтерактиву
для учнів та свободи для вчителів. У стан
дарті неодноразово вказується, що дитина
має ставити запитання, а не лише відповіда
ти вчителю, аналізувати інформацію та сум
ніватися. Згідно з новими вимогами, вчителі
не будуть замкнені у жорстких часових і тема
тичних рамках. Вчителі матимуть можливість
як використовувати модельні навчальні про
грами, так і будувати власні. Педагог зможе
сам регулювати кількість годин та структуру
кожної теми залежно від потреб класу.
Окрім програм, зміни торкнуться і мето
дики викладання. Наприклад, вчитель може
взяти цікаву для дітей тему і виокремити з
неї проблемні ситуації. Скажімо, «За скільки
часу Супермен може дістатися з одного бу
динку до іншого, аби допомогти дівчинці?»
або «Напиш іть листа Супермену». Таким
чином, у дітей розвиватимуться навички з
читання і письма, але через ігровий підхід це
відбуватиметься набагато ефективніше.
Новий підхід до викладання означає, що
понад 20 тисяч учителів молодших класів,
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ВШАНУВАЛИ ПЕДА^ВГІВ
відзнаки
Освітяни Чернігівщини, відзначені
державними нагородами й обласними
преміями імені Софії Русової та Георгія
Вороного з нагоди Дня працівників осві
ти, зустрілися з керівниками області.
Урочистий захід відкрив начальник
управління освіти і науки Чернігівської
облдержадміністрації Микола Конопацький. Учителів і викладачів навчальних
закладів привітали і вручили державні
відзнаки голова обласної державної ад
міністрації Валерій Куліч і голова облради Ігор Вдовенко.
Щорічною премією імені Софії Русової нагороджено директора Ніжинської загальноос
вітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради Ольгу Мисник.
Обласною премією імені Георгія Вороного нагороджено керівника фізичного виховання
відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористуван
ня України «Ніжинський агротехнічний коледж» Юрія Булавенка та проректора з наукової
роботи та міжнародних зв'язків Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Олександра Мельничука.

вітали усиновлювачів
щ астя

- це р а д іс н і д и т я ч і очі

30 усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів
зібралися у Чернігівському молодіжному театрі з нагоди Дня усиновлення. Вони відкрили
свої серця та двері власних домівок для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу
вання, жодного разу про це не пошкодувавши.
Родини з усієї Чернігівщини приймали слова вітання та почесні подяки від керівництва
облдержадміністрації.
До слова, в області нараховується понад дві тисячі сиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування. Сімейними ф ормами виховання охоплено більше 92%. 484 з них вихо
вуються у 207 прийомних сім'ях та 25 дитячих будинках сімейного типу.
У свою чергу, прийомні батьки подякували за підтримку, що надають органи державної
влади, а всім присутнім побажали терпіння, яке так необхідне, аби достукатися до дитини
та завоювати її прихильність.
За сумлінну працю, значний особистий внесок у реалізацію державної політики стосовно
захисту законних прав та інтересів дітей та з нагоди Дня усиновлення Подяки голови облас
ної державної адміністрації оголошено: опікуну з Ніжина Людмилі Бойко, опікуну з Вертіївки
Валентині Некрасовій, прийомній матері з Ніжина Юлії Сердюк.

ювілей БіБЛіОТЕКИ

ВІД ГАЗЕТНОЇ ЧИТАЛЬНІ - ДО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ
Історія обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, якій днями випов
нилося 140 років, бере витоки з далекого 1877 року: спершу це була газетна читальня, до
якої трохи згодом засновники доєднали бібліотеку.
До формування початкового бібліотечного фонду долучилося чимало відомих чернігів
ців і вже за рік у ньому було 564 кн и ж ки ^
Сьогодні обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка пропонує своїм
користувачам доступ до майже мільйонного універсального фонду: книжки, періодичні та
електронні видання, аудіовізуальні та образотворчі матеріали, колекція рідкісних і цінних
сучасних видань, нотних документів, документів спеціалізованого фонду 52 мовами світу. Її
послугами щороку користуються десятки тисяч відвідувачів.
п р е с -с л у ж б а о б л д е р ж а д м ін іс т р а ц ії

які навчатимуть першокласників у 2018-2019
навчальному році, повинні пройти дистанцій
ні та очні курси підготовки. Головним двигу
ном перепідготовки вчителів стануть інститу
ти післядипломної педагогічної освіти.
У 2018 році 520 мільйонів гривень у де
ржавному бюджеті будуть виділені на підви
щення кваліфікації вчителів, які навчатимуть
першокласників нової української школи по
всій Україні.

с л ід о м ЗА а г е н т а м и з м ін
Звісно, підвищувати кваліфікацію дове
деться не лише вчителям початкової школи.
Оскільки реформа освіти впроваджувати
меться поступово, вчителі старшої школи
мають більше часу, аби підготуватися та за
своїти нові програми та методики. Нові стан
дарти базової середньої освіти почнуть дія
ти з 1 вересня 2022 року, а для профільної
середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.
Головний експерт з питань освіти Реані
маційного пакету реформ Володимир Бах
рушин впевнений, що якщо вчителі хочуть
бути конкурентними в системі освіти, вони
змушені вчитися і змінюватися. Надзвичай
но важливо швидко реагувати на численні
виклики, пов'язані з паралельними рефор
мами в багатьох інших сферах, економічни
ми проблемами, новими технологіями, гло
балізацією освітнього простору.

У МОН зауважують, що системі потрібні
так звані «агенти змін», якими є самі вчителі.
Власне для тих, хто бажає вчитися, МОН про
понує нововведення у вигляді добровільної
сертифікації. Це, фактично, зовнішнє оціню 
вання вчителів за різними параметрами: як
знання предмету, так і вміння працювати з
дітьми. Складатиметься сертиф ікація з двох
частин: теоретичної, що містить питання,
пов'язані з психологією, методикою викла
дання, зі знанням предмета, та практичної,
що базуватиметься на оцінці роботи вчите
ля за допомогою його колег, адміністрації
школи та батьків.
Педагоги, які успішно пройшли сертиф і
кацію, отримуватимуть додаткову надбавку
до заробітної плати - 20% від посадового
окладу протягом 3 років дії сертифікату.
Сертифіковані вчителі повинні будуть діли
тися своїм досвідом із колегами. У своїх учи
тельських колективах вони будуть проводи
ти тренінги про нові технології навчання.
Шкільна реформа вимагає ретельного
планування й усвідомлення того, чи вис
тачить сил і ресурсів, щоб все це втілити в
життя. Але важливо пам'ятати, що основним
важелем реалізації реформи є ставлення до
неї самих вчителів.

гр о м а д с ь ко го
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міжнародні звязки

ОБМІН ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У Почесному консульстві Латвійської
Республіки в Чернігові відбулася зустріч на
родних депутатів України, депутатів Латвій
ського Сейму та представників Програми
USAID РАДА з Почесним консулом Латвій
ської Республіки Оленою Вишняковою.
Саме з цієї зустрічі розпочалася програ
ма тренінгу Програми USAID РАДА «Вис
новки та перспективи діяльності модельних
округів».
У зустрічі взяли участь народні депутати
України Олександр Кодола, Ігор Гузь, Вік
торія Сюмар, Олександр Черненко та депу
тати Сейму Латвійської Республіки Айнарс
Межуліс, Сергейс Долгополовс, Неля Клейнберга та Крістіне Вітола
Під час зустрічі народний депутат Ук
раїни, керівник групи з міжпарламентських
зв'язків з Латвійською Республікою О лек
сандр Кодола, який був одним із ініціатором
візиту депутатів Сейму Латвії в Україну, по
дякував колегам, котрі приїхали поділитися
досвідом реалізації реформи місцевого са
моврядування в рамках ініціативи з розвитку
модельних округів Програми USAID РАДА.
«Я щиро радий, що сьогодні ми з вами,
саме в моєму рідному Чернігові, проводимо
наш спільний тренінг, який дозволить нам не
тільки познайомитися ближче один із одним,
а й збагатитися досвідом в сфері просуван
ня демократичних реформ. А значить зроби
ти наші країни, наші народи більш еф ектив
ними в просуванні на шляху європейського
розвитку», - підкреслив депутат у своєму
виступі.

Народний депутат висловив щирі слова
подяки народу Латвійської Республіки за ту
допомогу, яку він надає сьогодні Україні. А
також усім міжнародним організаціям, що
підтримують розвиток демократії в Україні.
«Рік тому наша парламентська делегація
побувала з оф іційним візитом в Латвії. І вже
за цей короткий проміжок часу є конкретні
результати співпраці, зав'язуються бізнесстосунки, зміцнюються дружні та культурні
зв'язки, і не тільки між країнами, але й між
окремими містами, підприємствами, просто
громадянами. Тому з кожною такою зуст
річчю кількість наших друзів збільшується»,
- наголосив Олександр Кодола.
У рамках тренінгу відбудеться презента
ція команд народних депутатів, знайомство
із процесом децентралізації та створення
місцевих громад безпосередньо на території
209 виборчого округу, який представляє у
Парламенті Олександр Кодола, а також окс
фордські дебати на тему «Децентралізація»
за участю команд народних депутатів.
Довідково:
З кінця 2013 року Фонд Східна Європа
почав впроваджувати в Україні проект USAID
(Агентство СШ А з міжнародного розвитку) Програму «РАДА: підзвітність, відповідаль
ність, демократичне парламентське пред
ставництво». Головною метою Програми
РАДА є сприяння становленню підзвітного,
відповідального і демократичного представ
ницького органу - Парламенту України.
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запрошуємо до участі
ГРАНД-ФІНАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ КРАСИ
«КНЯГИНЯ УКРАЇНИ-2017» НА СТАРТІ!
Гранд-фінал XII Національного конкурсу краси «Княгиня України» відбудеться в Черні
гові 23 грудня в обласному драмтеатрі ім.Т.Ш евченка. Про це заявив Генеральний продю
сер конкурсу Олександр Главацький під час свого перебування на Днях святкування сла
ветної столиці Сіверського краю. «Де, як не в древньому місті, схили якого пам'ятають і ті
давні часи, і тих князів та княгинь, які творили історію нашої неньки України? Адже саме
славетний Чернігів протягом століть був центром одного з найбільших князівств Київської
Русі», - підкреслив О.Главацький про вибір міста проведення конкурсу.
Здобути перемогу в конкурсі дівчатам буде нелегко. Потрібна не лише краса, а й розум,
ерудиція, витонченість, шарм, характер, харизма, сила волі і грація. Саме цими якостями
відзначалися давньоруські княгині, саме ці якості притаманні нашим сучасним жінкам, які
вже досягли успіху у кар'єрі та особистому житті, і саме вони будуть необхідні учасницям
для перемоги 23 грудня.
Шановні красуні з усіх куточків Чернігівщини, у вас ще є шанс взяти участь у кастингу XII
Національного конкурсу краси Княгиня України 2017. Заповнюйте анкету та надсилайте

на email: 707s@ukr.net або можете заповнити анкету онлайн:
http://www.kniaginia.
com/component/content/article/519
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