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ПРАВОВИЙ «ЛІКНЕП»

Найбільшою цінністю для суспільства є люди. Пропонуємо
читачам ознайомитися з документами, спрямованими
на захист прав педагогічних працівників та поліпшення
умов праці навіть у непростих умовах воєнного стану

# 22
09-12
(1341)
(1727)
3 червня
28 березня
2013 року
2022 року

Більш як місяць український народ
обороняється від російської агресії. За цей
час понад 566 закладів освіти постраждали
від бомбардувань та обстрілів, 73 із них
зруйновано повністю. Російський агресор
руйнує будинки, дитячі садки, школи
й університети. Ці дні назавжди змінили
життя. Ми щодень доводимо, що українці
– сильна, непохитна і волелюбна нація,
яка за свою перемогу й Незалежність
стоятиме до кінця 2
СТОР.

ВСТУП ПО-НОВОМУ

Традиційних державної підсумкової атестації,
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного
вступного іспиту та єдиного професійного
вступного випробування цьогоріч не буде.
Відповідний закон Верховна Рада України
ухвалила 24 березня
3

ПРАЦЮВАТИ ПОПРИ ВСЕ

ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ

Ми воліли б ніколи не починати цю рубрику,
і ще місяць тому не уявляли, що вона взагалі
може з’явитися. Ця рубрика – данина пам’яті
освітянам і науковцям, які ціною власного життя
боронили нашу Батьківщину
11

6
Робота в умовах воєнного стану вимагає
непростих і системних освітніх рішень, швидкої
реакції на події, що змінюються. Для цього
фахівці Директорату фахової передвищої, вищої
освіти МОН ініціювали систематичне проведення
тематичних онлайн-конференцій, присвячених
організаційним питанням функціонування галузі
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.rda-hm.gov.ua

МІСЯЦЬ
НЕЗЛАМНОСТІ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ
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ГЕРОЯМ СЛАВА!

ПУЛЬС ГАЛУЗІ

МІСЯЦЬ НЕЗЛАМНОСТІ

РОЗ'ЯСНЕННЯ МОН

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Д

www.news.rbc.ua

вадцять четвертого лютого 2022 року
в Україні було введено воєнний стан
– Президент підписав Указ №64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», який підтримано Верховною Радою
України.
Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу,
загрози державній незалежності, територіальній цілісності та передбачає
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям і органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та
забезпечення національної безпеки, а також тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
МОН закликало громадян зберігати спокій і розсудливість. Від початку всі заклади освіти, за можливості, проводили навчання в дистанційній формі. Для забезпечення відповідного режиму діяльності функціональної підсистеми керівникам департаментів (управлінь) освіти і
науки обласних державних адміністрацій, закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, пропонувалося забезпечити:
– надання освітніх послуг у встановлених обсягах, відповідно до визначених освітніх програм і планів, а також здатність швидкого відновлення освітнього процесу;
– виконання заходів щодо цивільного захисту на особливий період;
– готовність до здійснення оповіщення органів управління та сил
цивільного захисту, учасників освітнього процесу і працівників про виникнення надзвичайної ситуації; інформування про межі поширення,
наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації;
– уточнення та здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, працівників підприємств, установ, організацій тощо.
Чотирнадцятого березня на території України у ЗЗСО після вимушених канікул освітній процес поновлено. Залежно від безпекової ситуації в конкретному регіоні навчання відбувається в дистанційній чи
змішаній формі.
Двадцять четвертого березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет
розповів про завершення навчального року в умовах воєнного стану.
«Багато запитань отримую від дітей і батьків щодо завершення навчання та отримання документів про освіту. Наразі ми напрацьовуємо алгоритм, і найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих
питань завершення навчального року в умовах воєнного стану», – зазначив Сергій Миколайович.
У рекомендаціях буде роз’яснено процедуру видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів. Ці
документи обов’язково отримають усі випускники, незалежно від того,
де вони перебувають. Зокрема, порядок урегулює отримання документів
внутрішньо переміщеними здобувачами і тими, що виїхали з України.

З

аклади освіти знову можуть вносити до
Єдиної державної електронної бази з
питань освіти дані щодо здобувачів освіти, формувати для випускників інформацію, що міститиметься в документах про
здобуту освіту й отримувати реєстраційні номери додатків європейського зразка, подавати заяви щодо ліцензування освітньої діяльності тощо. Про це розповів міністр освіти і науки. «Органи акредитації продовжать вносити актуальну інформацію
щодо акредитації освітніх програм на відповідних рівнях освіти, – сказав він. – Також відновлено функціонування реєстрів ЄДЕБО, перевірку дійсності документів про освіту тощо».
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ьогодні – місяць героїчної
боротьби українського народу проти російської агресії. Місяць спротиву! Місяць незламності!». З такими словами звернувся
до українців, освітян міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він наголосив:
– За цей час 566 закладів освіти постраждали від бомбардувань та
обстрілів, 73 з них зруйновано повністю. Агресор стверджує, що наносить удари виключно по військових об’єктах нашої країни. Але ми зібрали численні факти й аргументи, які спростовують це твердження:
російський агресор руйнує будинки, дитячі садки, школи та університети. Ці 29 днів назавжди змінили наше життя. Та ми довели, що українці – сильна, непохитна і волелюбна нація, яка за свою перемогу й
незалежність буде битися до кінця!
Кожен із нас робить усе можливе, аби перемога була ближче: хтось
голіруч зупиняє танки, хтось виходить на протести в окупованих містах, хтось готує найсмачнішу їжу для наших військових, хтось звертається в молитві до Бога, а хтось – продовжує вчити й навчатися та
міцно тримати освітній фронт. Саме завдяки такій взаємодії та зусиллям гордого народу, який любить свою Батьківщину понад усе, провалилися плани загарбників захопити нашу землю.
Ми обов’язково переможемо! Ми побудуємо ще кращу Україну! Ми
ніколи не забудемо подвиг наших героїв! Слава Україні!

УРЯДОВІ РІШЕННЯ

АКРЕДИТАЦІЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

Д

вадцять першого березня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану».
Відповідно до документа уряд постановив:
– Державній службі якості освіти тимчасово дозволити приймати рішення щодо умовної акредитації освітньо-професійних програм фахової
передвищої освіти, акредитацію яких було передбачено в лютому-липні
2022 року, за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості;
– переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей
(освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти продовжити в установленому порядку з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців із
дня припинення чи скасування воєнного стану.

ПОЗИЦІЯ

НІ – СПІВПРАЦІ З АГРЕСОРОМ!

Д

вадцять четвертого березня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову
«Про денонсацію угод у галузі освіти та науки з російською федерацією».
«У зв’язку з безпрецедентним проявом відкритої, жорстокої широкомасштабної агресії російської федерації проти
України, атаками на українські міста, жорстокими вбивствами цивільного населення, руйнуванням і пошкодженням житлових будинків, закладів освіти та закладів охорони здоров’я співробітництво в галузі освіти
та науки з країною-агресором повністю припинено, а перспективи налагодження співпраці, у межах виконання двосторонніх угод, відсутні»,
– наголосив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Цим рішенням припиняється дія таких документів:
– угоди між урядом України й урядом російської федерації про
співробітництво в галузі культури, науки та освіти, укладеної в місті
Москві 26 липня 1995 року;
– угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом російської федерації про взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту та
вчені звання, укладеної в місті Москві 26 травня 2000 року;
– угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом російської федерації про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, укладеної в Харкові 21 червня 2002 року.
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РОБОТУ ЄДЕБО ВІДНОВЛЕНО

ВИЩА І ПЕРЕДВИЩА

ОБРАТИ ФОРМУ АТЕСТАЦІЇ

М

іністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ МОН №265
від 21 березня 2022 року, який цьогоріч дозволяє керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначати форми атестації здобувачів.
Крім того, для випускників закладів фахової передвищої та вищої освіти 2022 року загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом мінімальна кількість кредитів ЄКТС на практичну підготовку, за
умови перерозподілу відповідної кількості кредитів на інші освітні компоненти. Водночас загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати вимогам стандарту.
За матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу, власних кореспондентів
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ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
І КОНКУРС ДО НАЗЯВО
Правові передумови для видачі документів про вищу освіту у 2022 році
й особливості акредитаційного процесу в умовах війни – відповіді на ці виклики
містить постанова №295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими
здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

В

За матеріалами КМУ, МОН, НАЗЯВО

Дмитро ШУЛІКІН

www.chernigiv-rada.gov.ua

к зауважили законодавці у пояснювальній записці, такий крок необхідний для збереження студентського контингенту, національного
інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні
– навіть у такий скрутний для нашої країни й суспільства час.
– Наше головне завдання – дати абітурієнтам чіткий план дій, –
прокоментувала рішення парламенту голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. – До того ж у нинішніх умовах ми не можемо гарантувати їм
усім належну підготовку до вступних випробувань. Є і питання безпеки: цивільна інфраструктура, зокрема навчальні заклади, постійно перебувають під загрозою атак російських військ.
Отже, ДПА, ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ як конкурсний критерій доступу до
освітніх послуг цьогоріч використовуватися не будуть. Натомість тепер
маємо в законодавстві норму, згідно з якою прийом до закладів фахової передвищої освіти та на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюватиметься в особливому
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
– Держава насамперед висловила довіру педагогам, які в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові оцінки без державної підсумкової атестації, – зауважив міністр освіти і науки України Сергій
Шкарлет. – Доступність вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти для всіх громадян України незалежно від
місця їх перебування є нашим найвищим пріоритетом. Завдяки цифровізації будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії, а під час офлайн-процедур максимально дотримуватимуться безпекових протоколів. Заклади освіти мають докласти всіх зусиль,
аби вступна кампанія відбулася на засадах доброчесності, а прагнення
вступників були реалізовані на засадах максимальної прозорості.
І в МОН, і в Комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій розповіли, що разом з освітянами, експертами та батьками в дуже оперативному режимі працюють над остаточним механізмом вступу у 2022 році,
а також запевнили, що його розробка – на фінальній стадії, і вже найближчим часом його буде презентовано.
Дещо більше розповіла на своїй сторінці у Facebook секретар профільного комітету Наталія Піпа. За її словами, планується застосувати мультипредметний онлайн-тест (з української мови, історії України, математики), який має складатися в безпечних місцях. Відповідно,
треба буде складати не три тестування, а одне. Розглядається також
можливість складати такий тест у посольствах і консульствах України
за кордоном. Тестування планується в липні. Але, як наголосила пані
Наталія, це рішення не є остаточним. Отже, деталі механізму вступу
дізнаємося вже незабаром.
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ідтепер термін дії акредитаційних сертифікатів закладів вищої освіти (наукових установ) зі спеціальностей та напрямів підготовки та
сертифікатів про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що були чинними на 24 лютого 2022 року, продовжується до 1 липня року, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні.
Також Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти тимчасово дозволяється здійснення акредитації освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому
(дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або із частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
НАЗЯВО на своєму офіційному сайті розмістило повідомлення, в якому
роз’яснило, як організовуватиме свою роботу, керуючись цією постановою.
Отже, освітні програми, для яких акредитаційна експертиза повністю
відбулася, окрім рішення Національного агентства (етап 17.1), будуть
розглянуті
агентством
для ухвалення позитивного рішення.
Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (етапи 3.1–7.1), відповідно до п. 2 постанови отримують умовну
(відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або із частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (8.1–16.1), продовжують розглядатися, а за неможливості розгляду
– відповідно до п. 2 постанови отримують умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або із частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
Освітні програми, що є у графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву, відомості про самооцінювання), за якими
станом на 24 лютого 2022 р. були чинні сертифікати про акредитацію
спеціальностей, напрямів підготовки, освітніх програм, відповідно до п. 1
постанови акредитовані до завершення строку застосування постанови.
Освітні програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву та відомості про самооцінювання), та які
відповідно до нормативної бази акредитуються вперше (акредитацію в
НАЗЯВО не проходили або строк дії сертифіката закінчився до 24 лютого 2022 р.), опрацьовуються та розглядаються в індивідуальному порядку з консультуванням Національним агентством щодо формування пакету документів без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
У НАЗЯВО також зауважили, що порядок формування консультативних груп і терміни їх контактування з відповідними гарантами буде
уточнено.
Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, 18 березня відбулося
засідання Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти.
Засідання було присвячене пошуку шляхів щодо подальшого проведення конкурсу з відбору членів Нацагентства, який в умовах збройної
агресії РФ проти України та через введення воєнного стану неможливо й недоцільно проводити у визначені раніше терміни і відповідно до
Положення про конкурс щодо обрання членів НАЗЯВО.
Конкурсна комісія вирішила відтермінувати проведення конкурсу з
відбору членів НАЗЯВО до припинення воєнного стану в Україні. Прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, припиняється та буде поновлений наступного дня після припинення воєнного стану в Україні. Строк завершення прийому документів та контактна
інформація для подання документів, як зауважили в міністерстві, будуть оголошені додатково.

ТРАДИЦІЙНОГО ЗНО НЕ БУДЕ,
ДОКЛАДНИЙ АЛГОРИТМ – НЕЗАБАРОМ
Традиційних державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання,
єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування
у 2022 році абітурієнти не складатимуть. Відповідний Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» (реєстр. №7132) Верховна
Рада ухвалила 24 березня. «За» проголосували 348 депутатів.

Я

ПУЛЬС
ГАЛУЗІ

4
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ЗАКОНОДАВСТВО

П

’ятнадцятого березня ухвалено
Закон «Про внесення змін до
деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації
або надзвичайного стану» (законопроєкт №7133), згідно з яким Закон
України «Про освіту» доповнено
статтею 57-1 про державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЗДОБУВАЧАМ

Як наголошують юристи Асоціації міст України, статтею, зокрема,
передбачено, що здобувачам освіти, працівникам закладів освіти,
установ освіти, наукових установ,
у тому числі тим, які вимушені були
змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце,
місце навчання, незалежно від їхнього поточного місця проживання (перебування), на час особливого періоду гарантуються:
– організація освітнього процесу в дистанційній або в будь-якій
іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
– збереження місця роботи, середнього заробітку, виплата стипендії та інших виплат, передбачених законодавством;

– місце проживання (пансіон,
гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).
Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою
цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього
процесу на час особливого періоду в межах своєї компетенції здійснюють: органи виконавчої влади;
органи військового командування,
військові, військово-цивільні адміністрації; органи місцевого самоврядування, їхні представники,
посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; заклади освіти, установи
освіти, наукові установи, їх заснов-

ники; громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи,
які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.
Також законом передбачається,
що в умовах воєнного стану МОН
як центральний орган виконавчої
влади у сфері освіти і науки здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи
освіти і науки та має право видавати накази, обов’язкові до виконання на всій території України, з питань створення безпечного
освітнього середовища, організації
здобуття освіти, освітнього процесу та інших питань у сфері освіти
і науки. Дія у часі таких наказів
обмежується строком особливого
періоду.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

У

зв’язку з військовою агресією російської
федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року
№64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні», затвердженим Законом України від
24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні введено
воєнний стан. 15 березня 2022 року набрав чинності Закон України №2108-IX від 3.03.2022 р.
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо встановлення кримінальної
відповідальності за колабораційну діяльність»,
який спрямований на врегулювання одного з
найважливіших питань, яке наразі гостро постало перед Україною, – питання заборони колабораціонізму.
Змінами, внесеними до статті 55 Кримінального кодексу України, передбачено покарання,
яке полягає у позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як
основне або додаткове покарання за вчинення
кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України на строк від 10 до
15 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє юридичний відділ Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Крім цього, Кримінальний кодекс України доповнено статтею 1111, якою визначено поняття
колабораціонізму та його форми, а також відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у цій статті.
Так, колабораційною діяльністю визнаються:
– публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової
окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора,
збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з
державою-агресором, збройними формуваннями
та/або окупаційною адміністрацією державиагресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України;
– здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів
та форм власності з метою сприяння збройній
агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території
України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії
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КАРА ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

проти України, а також дії громадян України,
спрямовані на впровадження стандартів освіти
держави-агресора у закладах освіти;
– передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням;
– добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади;
– організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної
діяльності у співпраці з державою-агресором.
За порушення закону передбачено різні види
покарання – від позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю
на строк від 10 до 15 років до виправних робіт
та арештів (на строк від 6 місяців до 3 років).

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

www.zmina.info

ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ДІТОК

Ч

ерез загрозу життю і здоров’ю
учасників освітнього процесу,
міграцію населення до безпечніших регіонів виникає необхідність щодо зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа
внутрішньо переміщених осіб. Відтак МОН видало лист «Про зарахування до закладів дошкільної освіти
дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» (№13475-22 від 17 березня 2022 року).

У листі йдеться про те, що відповідно до пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти,
затвердженого постановою КМУ
№305 від 12 березня 2003 року,
зарахування дітей до державного
(комунального) закладу дошкільної
освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку
черговості надходження заяв про
зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із
батьків або іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування
дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може
організовуватися з використанням
системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного

(комунального) закладу дошкільної
освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної
освіти. До заяви про зарахування
дитини до закладу дошкільної освіти додаються:
– копія свідоцтва про народження дитини;
– медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
Згідно з частиною дев’ятою статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» органи місцевого самоврядування в межах своїх

повноважень забезпечують: надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з
урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають (перебувають)
у відповідному населеному пункті;
влаштування дітей у дошкільні та
загальноосвітні навчальні заклади
комунальної форми власності.
У зв’язку із введенням воєнного стану, на виконання підпункту сьомого пункту 10 Положення
про заклад дошкільної освіти, МОН
просить звернути особливу увагу
на зарахування дітей дошкільного
віку із числа внутрішньо переміщених осіб до закладів освіти відповідно до рішень територіальних
громад з метою швидкого реагування на потреби найменших громадян України.

За матеріалами МОН, Асоціації міст України, Профспілки працівників освіти і науки України

П

МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ

ершого березня Сергій Шкарлет зустрівся з міністром освіти і науки Республіки Польща Пшемиславом Чарнеком, який
повідомив, що його батьківщина
засуджує варварські дії РФ щодо
України та вже розірвала освітні,
наукові й дослідницькі відносини із
країною-агресором. А Україна
може розраховувати на всебічну
підтримку з боку Польщі, зокрема
тамтешніх закладів освіти.
– Наразі отримую багато запитань від українських студентів,
які навчаються в університетах
Польщі, щодо можливості відтермінування оплати за навчання та
проживання у зв’язку з брудною
атакою РФ, – розповів Сергій
Шкарлет. – Пан Чарнек запевнив,
що вже звернувся до ректорів стосовно надання такої можливості й
абсолютної підтримки українських
студентів.

ДОПОМОГА ЗВІДУСІЛЬ

У перші дні російської навали міністр освіти і науки Сергій ШКАРЛЕТ звернувся
до міжнародних партнерів, зокрема міністрів освіти із країн Європейського Союзу,
наголосивши на необхідності їхньої підтримки України і засудження дій агресора.
Першими на заклик відгукнулися колеги із країн Балтії – міністри освіти Латвії,
Литви й Естонії, які висловили готовність надати Україні необхідну підтримку,
використовуючи всі наявні ресурси для суттєвої допомоги в галузі освіти і науки.
Невдовзі «підтягнулися» й інші держави ЄС в особі очільників їхніх освітніх відомств.
ПІДТРИМКА ВІД ЄС
Відтак протягом березня українські освітяни і здобувачі освіти (як ті, хто залишилися
Солідаризуючись із Україною у бо- в Україні, так і вимушені переселенці) відчули допомогу від закордонних друзів.
ротьбі з російською навалою, Комісія Європейського Союзу запровадила ряд ініціатив щодо
припинення співпраці з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій, а також надалі не укладатиме нових
контрактів і угод у межах програми «Горизонт Європа». У той же
час Комісія ЄС спрямовує зусилля на підтримку українських студентів і працівників ЗВО. Зокрема, єврокомісар Марія Габріель
надала запит щодо впровадження
максимальної гнучкості в реалізації проєктів Erasmus+ з урахуванням форс-мажорних обставин, що
дозволить українським бенефіціарам скасовувати, відкладати або переносити заплановані заходи; українським студентам запропоновано
доступні варіанти трансферу для
виїзду за кордон, надано підтримку
з урахуванням їхніх потреб тощо.

ВІД ГРЕЦІЇ ДО ЧЕХІЇ
Восьмого березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів
онлайн-зустріч із міністром освіти
та релігійних справ Грецької Республіки Нікі Керамеус. Вона повідомила, що грецький уряд цілковито підтримує Україну і готовий
надавати всебічну допомогу. Зокрема для учнів – дітей вимушених
переселенців – уже організовано
підготовчі класи у школах і надано
асистентів, які допомагають учити
мову й адаптуватися.
Пані Керамеус висловила ініціативу щодо створення робочої групи з підтримки України у сфері
освіти і науки, що має розробити необхідні механізми для допомоги українським учням і студентам,
змушеним виїхати за кордон через
агресію РФ. За словами пані міністра, до цього процесу обов'язково
будуть залучені не лише профільні міністерства країн ЄС, а й бізнес, громадські організації та інші
міжнародні партнери.
Міністр освіти Республіки Ірландія Норма Фолі 9 березня під час
онлайн-зустрічі з українським колегою зазначила, що у закладах
освіти її країни вже створені додаткові місця для навчання укра-

їнських дітей та робочі групи для
їхнього супроводу. 10 березня міністр освіти і науки України Сергій
Шкарлет зустрівся онлайн із міністром національної освіти, молоді та спорту Французької Республіки Жаном-Мішелем Бланке і,
користуючись нагодою, попросив
його підтримати ініціативу міністра
освіти та релігійних справ Грецької Республіки пані Нікі Керамеус
щодо створення країнами ЄС робочої групи з підтримки України
у сфері освіти і науки. Пан Бланке повідомив, що повністю підтримує цю пропозицію.
– Франція активно допомагає
тимчасово евакуйованим громадянам України у влаштуванні, а також
надає дітям можливість навчання у
школах, – зазначив він. – Міністерство готове долучитися до підтримки розвитку дистанційної освіти, зокрема до розвитку платформи
«Всеукраїнська школа онлайн».
До проведення тренінгів щодо
організації навчального процесу в
умовах бойових дій МОН долучило
фахівців із Ізраїлю. Так, 11 березня
на тренінгу, в якому взяли участь
педагогічні працівники з усіх областей України, психолог-педагог
Міністерства освіти Ізраїлю Шимона Гродзін-Чеасарі розповіла
про діяльність закладів освіти під
час війни, дала поради щодо подолання тривалого стресу і травм,
пов’язаних із перебуванням у зонах бойових дій. А 14 березня фахівці з Міністерства освіти Ізраїлю
для психологів інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти провели тренінг «Допомога дітям та
молоді з особливими потребами у
надзвичайних ситуаціях».
Шістнадцятого березня відбулася онлайн-зустріч міністра освіти і
науки Сергія Шкарлета і міністра
освіти, молоді та спорту Чеської
Республіки Пе́тра Газдіка. У ході
розмови чеський колега повідомив,
що для навчання студентів з України вже виділено кошти обсягом
6 мільйонів євро. «Також для дітей, які здобувають загальну середню освіту, створено окремі групи,

які дадуть змогу швидко адаптуватися до нових умов навчання», –
зазначив пан Газдік.
Міністр освіти, науки та спорту Словенії Сімона Кустец під час
онлайн-зустрічі з українським колегою 18 березня зазначила, що
сьогодні у Словенії перебуває півтори тисячі тимчасово переміщених дітей і студентів, яким уряд
країни надає всебічну допомогу. А
Науково-дослідницька агенція Словенії підготувала всі необхідні документи з метою залучення українських науковців до роботи та
надання їм підтримки, зокрема й
фінансової.

РАЗОМ ІЗ ЮНЕСКО
Тринадцятого березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час
онлайн-зустрічі з асистентом Генерального директора ЮНЕСКО з
питань освіти Стефанією Джанніні звернувся із проханням підтримати українських учнів, студентів,
учителів і викладачів у доступі до
освітнього та наукового процесу.
Пані Стефанія засвідчила беззаперечну підтримку та зазначила, що
команда ЮНЕСКО готова надавати
експертну допомогу для розширення та посилення системи дистанційної освіти України. Вона повідомила, що університети деяких
країн активно надають підтримку
студентам і академічним кадрам, а
також готові допомагати їм у процесі навчання та діяльності.
Також Сергій Шкарлет попросив приділити особливу увагу аналізу ситуації, яка склалася внаслідок руйнування пам'яток культури,
зокрема й закладів освіти.

МІЖНАРОДНА КОАЛІЦІЯ
Міністерство освіти і науки ініціювало створення міжнародної коаліції на підтримку освіти і науки
України, головною метою якої є залучення широкого кола міжнародних партнерів до захисту й відновлення української освіти та науки
в умовах російської агресії.
Майданчиком для діалогу з міжнародними партнерами стала Сек-
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торальна робоча група «Освіта і
наука», учасниками якої є міжнародні організації, посольства, неурядові організації та проєкти. Під
час надзвичайного засідання Секторальної робочої групи, яке відбулося 15 березня 2022 року, Сергій
Шкарлет зазначив, що для МОН
безперечним і стратегічним пріоритетом залишаються безперервність
навчання та створення безпечних
умов для здобуття освіти і викладання. Із цією метою забезпечено координацію діяльності органів
управління освітою щодо функціонування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
інклюзивної освіти в регіонах.
Під час наради-відеоконференції «Скоординована та солідарна
європейська відповідь на війну в
Україні у сфері освіти», яка відбулася 16 березня, Сергій Шкарлет звернувся до міністрів освіти Ради Європейського Союзу із
проханням про підтримку і розвиток Всеукраїнської школи онлайн
і надання спеціальних грантів для
наповнення її новими матеріалами.
Водночас Сергій Миколайович наголосив, що невідкладним питанням сьогодні є оперативна допомога і задоволення освітніх потреб
переміщених українських громадян, і зазначив, що вітає ідею створення міністрами освіти країн ЄС
групи підтримки України. Також
він попросив європейських колег
розглянути можливість створення
серед країн ЄС окремої програми
або фонду з відновлення освітньонаукової інфраструктури України
та функціонування освітньо-наукової галузі.
За результатами наради очільників освітніх відомств Ради Європейського Союзу щодо підтримки України у сфері освіти і
науки було ухвалене рішення щодо
перерозподілу коштів фондів ЄС на
освіту. А саме:
– на підтримку українських дітей у школах;
– на полегшення вступу на навчання учнів і студентів;
– на забезпечення доступу до
спільних онлайн-ресурсів учителям;
– на постійний доступ до української системи освіти та вивчення української мови, зокрема через Всеукраїнську школу онлайн;
– на відновлення української
системи освіти.
Світовий Банк схвалив зміни
до проєкту «Удосконалення вищої
освіти в Україні заради результатів», що виконується МОН. До
структури проєкту додали компонент «Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти і науки, та соціальних
стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики, для студентів закладів вищої освіти».
– Після завершення перерозподілу 100 мільйонів доларів буде
спрямовано в загальний фонд державного бюджету, – зазначив Сергій Шкарлет. – Відтак, за ці кошти
в умовах воєнного стану планується зберегти фінансування соціальних виплат.
Наталія КУЛИК
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РОБОТА ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД
ДЕРЖАВИ І ДЕ УХВАЛЮВАТИ САМОСТІЙНІ РІШЕННЯ
Робота в умовах воєнного стану вимагає
непростих і системних освітніх рішень,
швидкої реакції на події, що змінюються,
і, звісно, підтримки різних ланок галузі.
Для цього фахівці Директорату фахової
передвищої, вищої освіти МОН ініціювали
систематичне проведення тематичних
онлайн-конференцій, присвячених
організаційним питанням функціонування
галузі. До цих семінарів долучаються
фахівці-фінансисти, працівники ДСЯО,
НАЗЯВО, МОЗ, Міністерства культури та
інформаційної політики, Офісу Президента
та інших структур.

www.news.un.org

А

ле не проявляти ініціативу й
очікувати на те, що міністерство дасть відповідь на кожне
найпростіше запитання, вирішення якого перебуває в компетенції
самого закладу, – не варто. На
цьому наголосив перший заступник міністра освіти і науки Андрій
Вітренко:
– Я впевнений, що інтелектуальний потенціал і рівень кваліфікації
наших керівників закладів освіти
дозволяють вирішити багато актуальних питань самостійно, без залучення міністерства як додаткової
сторони і без перекладання на нього своїх повноважень, – зауважує
Андрій Олександрович. Він наголошує на тому, що Закон України
«Про вищу освіту» надає закладам
досить широку автономію, поєднану із власною відповідальністю за
ухвалені рішення. Але водночас
заспокоює: до війни не був готовий ніхто, тож багато рішень треба формулювати разом, і ніхто не
залишиться з величезними проблемами сам на сам.
Заступник міністра Світлана Даниленко зауважує, що у квітні галузь освіти має фінансуватися
вчасно. Однак, за словами Світлани Василівни, внаслідок проведення секвестру бюджету кошти, які
закладалися на капітальні видатки,
були перерозподілені на оборону та
допомогу переселенцям. Водночас
міністерство працює над тим, щоб
отримати фінансування в рамках
реалізації нових урядових програм.
Відповідаючи на запитання керівників закладів, генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег
Шаров зауважив, що нині студенти, за необхідності, можуть продовжувати навчання в інших освітніх
закладах у порядку внутрішньої
академічної мобільності. Однак
вони повинні проходити підсумкову атестацію у своєму закладі:
– Ми розраховуємо, що максимально можлива кількість університетів і коледжів, які зараз перебувають у зоні активних бойових
дій чи навіть в умовах окупації,
зможуть відновити свою роботу.
І тоді вони самостійно проводитимуть атестацію здобувачів. Водночас якщо заклад буде переміщено

або ж буде задіяний інший протокол, який стосується можливості переведення людей із закладів
на тимчасово окупованій території, будуть додаткові роз’яснення,
які, зокрема, стосуватимуться місця підсумкової атестації. До речі,
якщо заклад працює в дистанційному форматі, то, можливо, в академічній мобільності потреби і немає.

– Хочу звернути увагу, що на
рівні бакалавра це ще більш-менш
коректно, але на рівні магістра заміна виконання кваліфікаційної роботи іспитом, найімовірніше, призведе до проблеми з визнанням
диплома про освіту за кордоном.
Тому прошу ставитися до таких рішень дуже відповідально, – зауважив Олег Ігорович.

ВАРТО МАКСИМАЛЬНО СПРИЯТИ
ВСЬОМУ, ПОВ’ЯЗАНОМУ З ОБОРОНОЮ
ДЕРЖАВИ, Й ОСОБЛИВО –
ТИМ СПІВРОБІТНИКАМ І СТУДЕНТАМ,
ЯКІ СТАЛИ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ
Численні запитання слухачів
конференцій стосувалися можливості заміни виконання кваліфікаційної роботи іспитом на випускному курсі, якщо у стандарті
спеціальності підсумковою атестацією визначена кваліфікаційна робота. Очільник директорату анонсував наказ МОН «Про проведення
атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти»
(№265 від 21 березня 2022 року).
Цей наказ дозволяє керівникам закладів у 2022 році визначати форми атестації здобувачів самостійно.
Керівники закладів можуть внести
зміни до навчальних планів щодо
проходження здобувачами освіти
переддипломної практики та відповідної кількості кредитів ЄКТС, перерозподіливши їх на інші освітні
компоненти. Згідно з наказом, для
випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти 2022 року
загальна кількість кредитів ЄКТС,
передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж
визначена відповідним стандартом,
за умови перерозподілу відповідної
кількості кредитів на інші освітні
компоненти. При цьому загальна
кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати
вимогам стандарту.

Що робити представникам закладів, які не встигли подати конкурсні
пропозиції до ЄДЕБО для вступної
кампанії 2022 року? Олег Шаров
відзначив, що, оскільки зміняться
правила вступної кампанії, то, вочевидь, доведеться корегувати раніше
внесені конкурсні пропозиції, адже
не всі заклади зможуть їх підтвердити. 24 березня ВРУ ухвалила Закон України №7132 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України в сфері освіти», тож чекаємо на зміну моделі вступу.
Також Олег Ігорович закликав
максимально уважно ставитися до
кожної ситуації, пов’язаної із призовом студентів до ЗСУ й тероборони:
– Ключове прохання – намагайтеся якомога активніше сприяти тим студентам, які сьогодні
боронять Україну. Якщо студент
перебуває в територіальній обороні, то простіше надати індивідуальний графік. Якщо він служить у
ЗСУ, й індивідуальний графік є неможливим – надавайте академічну
відпустку, за неможливості швидко
отримати письмовий документ –
на підставі усної інформації.
Цікавило керівників закладів, чи
буде наказ або лист МОН щодо доплат за завідування навчальною ла-

бораторією чи кабінетом під час перебування викладача за кордоном.
– Існує механізм табелювання:
якщо людина відсутня і не може виконувати ці функції, ви її не табелюєте і, відповідно, видаєте наказ про
зняття доплат. Тільки звертаю увагу, що це ніяк не стосується роботи
і зарплати викладача, яку він може
виконувати дистанційно, – прокоментував це питання Олег Ігорович.
Генеральний директор директорату наголосив, що керівники закладів мають розрізняти питання
підтримки професійної спільноти і
питання якісного виконання функціональних обов’язків.
– Наприклад, якщо декан перебуває за кордоном і не може виконувати свої посадові обов’язки, то
він може бути переведений на посаду професора чи доцента й вести
свої заняття дистанційно, – зауважив Олег Шаров, – а хтось інший виконуватиме функції декана.
Життя є життя.
Керівники вишів отримують
звернення щодо працевлаштування від викладачів ЗВО, які перебувають у місцях інтенсивних бойових дій. Як їх можна брати на
роботу?
– Поки що вони залишаються працювати у своїх закладах,
за основним місцем роботи, тому
ви можете брати лише за сумісництвом, – відповів Олег Ігорович. – Далі, враховуючи певні державні гарантії цим викладачам і те,
як буде організована діяльність цих
закладів, чи будуть вони переміщені, чи інтенсивні бойові дії там
завершаться, – ухвалюватимуться
відповідні рішення.
– Бережіть себе, бережіть працівників і здобувачів освіти, це
– наша найбільша цінність, –
наголосив, резюмуючи, генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН.
– Прошу максимально сприяти
всьому, пов’язаному з обороною
держави, й особливо – тим співробітникам і студентам, які стали
на захист України!

ВИЩА
ШКОЛА

№ 09-12, 28 березня 2022 року
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АКРЕДИТАЦІЇ – ПРОДОВЖЕНА, ВІДКЛАДЕНА, УМОВНА
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ід час тематичної онлайн-конференції про роботу Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти розповів його голова Сергій Квіт:
– Наше ставлення до всіх закладів вищої освіти у теперішніх умовах є надзвичайно дружнім. Ми допомагатимемо
і йтимемо назустріч у тих рамках, які
нам дозволяє законодавство. Братимемо
на себе відповідальність там, де ситуації
будуть дуже нестандартними.
Ви знаєте про постанову КМУ, перший пункт якої стосується освітніх програм, котрі вже мають сертифікат про
акредитацію. Усім, хто отримав сертифікат, він автоматично продовжується. Якщо ж
акредитація проводиться вперше, ви перебуваєте у цьому процесі – зверніть увагу
на те, чи ваші програми пройшли увесь цикл і є позитивне рішення галузевих експертних рад (тобто є вищим за умовну акредитацію). Якщо це так, то ми зважатимемо на точку зору ГЕР і дамо ту акредитацію, яку вони пропонують. Якщо ГЕР пропонують відмову в акредитації, то ми ці програми відносимо до всіх інших. Тобто всі
одержать усереднений варіант – відкладену або умовну акредитацію. Якщо ви заповнили відомості самооцінювання і завантажили їх у систему або ваша справа перебуває на шляху до розгляду ГЕР, то ви також одержите умовну або відкладену акредитацію. А якщо заклади з певних причин не завантажили відомості із самооцінювання
– або вони запізнилися це зробити за графіком, або ще не підійшла їхня черга, –
ми працюватимемо з кожним закладом окремо. Якщо заклади захочуть завантажити ці відомості, то ми, звісно, їм не перешкоджатимемо. Якщо певний ЗВО має якісь
дуже суттєві проблеми, ми намагатимемося допомогти в різний спосіб, надаватимемо консалтингову допомогу. Якщо ж ситуація буде вкрай критичною, коли абсолютно неможливо створити і завантажити звіт самооцінювання, – тоді ми прийматимемо лист від ЗВО і надаватимемо умовну акредитацію.

www.liga.net

НАВЧАННЮ ДОПОМОЖЕ
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Б

ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ

ЩО БУДЕ З ІСПИТАМИ «КРОК» У 2022 РОЦІ?

www.glavcom.ua

С

ергій Убогов, генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України, під час онлайн-конференції розповів
про цьогорічні фахові випробування.
– 19 березня підписано наказ МОЗ №505,
він нині проходить процедуру реєстрації в
Міністерстві юстиції. Згідно із цим наказом, 2021–2022 навчального року у зв’язку
із введенням воєнного стану в Україні ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» та
«Крок Б» для здобувачів освітнього рівня
«молодший спеціаліст», ступеня «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр» для спеціальностей галузі 22 «Охорона здоров’я» не проводяться.
(Одразу зауважу, що це було вимушене, дуже болюче рішення, бо позиція МОЗ,
нашого директорату – в жодному разі не знижувати рівень якості освіти. Але безпекова ситуація змусила ухвалити таке рішення.)
Атестація здобувачів цього рівня здійснюватиметься у формі практично-орієнтованого іспиту. Проведення атестації забезпечують заклади освіти в очному або дистанційному форматі – залежно від ситуації. Якщо окремий заклад, який перебуває в зоні
бойових дій, не має можливості забезпечити належні безпечні умови для проведення
іспиту, тоді атестація здобувачів може проводитися за погодженням із ЦОВВ, у сфері управління якого знаходиться заклад, шляхом визначення відповідності результатів
навчання здобувачів вимогам освітньої програми. (Йдеться передусім про кілька закладів у Донецькій, Луганській, Харківській областях.)
19 березня затверджено постанову КМУ №316, згідно з якою 2021–2022 навчального року атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні
за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» здійснюватиметься так: перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту (що включає «Крок 1», а також англійську мову професійного спрямування) для здобувачів ступеня вищої освіти
не проводиться, але переноситься на наступний рік навчання. Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання (під час якого і складається перший
етап ЄДКІ) на наступний рік здійснюватиметься за результатами успішного виконання освітньої програми.
Другий етап ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році,
не проводиться. Основною формою атестації таких здобувачів, які випускаються
2022 року, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит. Його проведення в очному або дистанційному форматі забезпечують заклади вищої освіти. Вони,
на підставі рішення екзаменаційних комісій, і присуджуватимуть відповідний ступінь
вищої освіти та кваліфікацію.
Згідно зі згаданим наказом МОЗ №505 ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» для
лікарів-інтернів і фармацевтів-інтернів, які випускаються 2022 року, теж не проводитиметься. А атестація інтернів здійснюватиметься у формі іспиту з оволодіння практичними навичками та співбесіди зі спеціальності, котрі забезпечуватимуть заклади освіти.

агато запитань у керівників закладів освіти виникає
щодо допомоги з навчанням студентам з інших ЗВО,
які були змушені залишити власні домівки і не мають змоги навчатися у своїх закладах. Щоб роз’яснити
проблемні питання, МОН видало лист «Про внутрішню
академічну мобільність учасників освітнього процесу»
(№1/3507-22 від 18 березня 2022 року).
У листі йдеться про те, що для забезпечення продовження навчання для здобувачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, які перебувають на території проведення активних бойових дій, не можуть забезпечити
здійснення освітнього процесу в повному обсязі в дистанційній формі, МОН пропонує ЗВО і ЗФПО активізувати роботу щодо забезпечення права на участь у програмах внутрішньої академічної мобільності.
Відповідно до Положення про порядок реалізації права
на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №579 від 12 серпня 2015 року,
право на внутрішню академічну мобільність може бути
реалізоване, зокрема, на підставі договорів про співробітництво між закладами вищої освіти України (науковими
установами) або їх основними структурними підрозділами, а також – вітчизняним учасником освітнього процесу
з власної ініціативи на основі індивідуальних запрошень
та інших механізмів, зокрема ініційованих здобувачами
освіти або приймаючою стороною.
Учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої
освіти в межах програм внутрішньої мобільності, зараховуються до закладів вищої освіти – партнерів в Україні
як такі, що є тимчасово допущеними до освітнього процесу і мають права й обов’язки здобувачів вищої освіти
або науково-педагогічних працівників вітчизняного закладу вищої освіти (наукової установи).
У міністерстві нагадують, що в межах програм внутрішньої мобільності за здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому ЗВО зберігаються відповідно до
укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії протягом навчання в іншому
закладі. Студенти, які уклали договори про навчання за
програмою академічної мобільності, не відраховуються зі
складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти.
Ці правила поширюються на заклади фахової передвищої освіти та їх здобувачів освіти, оскільки під час затвердження положення ці заклади мали статус ВНЗ І–
ІІ рівнів акредитації. Тому МОН пропонує застосовувати
це положення також для організації внутрішньої академічної мобільності здобувачів фахової передвищої освіти.
У листі відзначено, що укладання відповідних договорів про співробітництво між закладами освіти, до яких
зараховано здобувачів, та закладами освіти, які наразі
перебувають на території проведення активних бойових
дій, в умовах воєнного стану може здійснюватися, зокрема, шляхом підписання з використанням кваліфікованого
електронного підпису, шляхом обміну листами, підтвердженням зобов’язань після відновлення їхньої діяльності
тощо. Водночас в останньому випадку необхідно попереджувати здобувачів освіти про можливість перезарахування неповного обсягу кредитів ЄКТС, отриманих у межах
програми внутрішньої академічної мобільності, й можливу
необхідність опанування додаткових освітніх компонентів у базовому закладі освіти для завершення програми
підготовки за відповідним освітнім рівнем.
Шпальти підготували Максим КОРОДЕНКО, Валентина СОРОКА
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ОФІЦІЙНЕ
РОЗ’ЯСНЕННЯ

ПРАВОВИЙ «ЛІКНЕП»
В

ід початку військової агресії Міністерство освіти і науки України отримувало звернення від
педагогічних працівників про факти примушування з боку окремих
керівників закладів освіти до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку
із введенням правового режиму воєнного стану.

ПРО ВІДПУСТКИ
«БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ…»
Тож МОН видало лист №1/3292-22
від 28 лютого 2022 року, в якому
йдеться про те, що міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати
педагогічних та інших працівників
до написання заяв про відпустку без
збереження заробітної плати.
Водночас винятково за добровільним бажанням працівника йому
може бути надана відпустка (зі збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог
трудового законодавства. Також винятково за добровільним рішенням
працівника його може бути звільнено за власним бажанням згідно з
вимогами трудового законодавства.
Фахівці міністерства наполягали
на роз'ясненні цієї позиції керівникам органів управління освіти й керівникам закладів освіти, педагогічним та іншим працівникам.
Також МОН попередило керівників управлінь (департаментів) освіти
і науки обласних, Київської міської
державних (військово-цивільних) адміністрацій про персональну відповідальність за неухильне виконання
трудового законодавства в закладах
освіти на період запровадження правового режиму воєнного стану.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Міністерство
освіти
і
науки
роз’яснило особливості застосування норм трудового законодавства під
час дії правового режиму воєнного
стану. Відповідний лист №1/3378-22
від 07 березня 2022 року адресували керівникам департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних
(військово-цивільних)
адміністрацій, керівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти.
У документі нагадується, що статтею 1 Указу Президента України від
24 лютого 2022 року №64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні»,
затвердженого Законом України від
24 лютого 2022 року №2102-IX «Про
затвердження Указу Президента
України «Про введення воєнного
стану в Україні», в Україні введено
воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком
на 30 діб.
Статтею 3 указу зазначено, що у
зв'язку із введенням в Україні воєн-

ного стану тимчасово, на період дії
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини і
громадянина, передбачені статтями
30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних
інтересів юридичних осіб у межах
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та
здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені
частиною першою статті 8 Закону
України «Про правовий режим воєнного стану».
Зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та
скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб визначаються нормами Закону України «Про
правовий режим воєнного стану».
Заходи правового режиму воєнного стану визначено статтею 8 закону.
Відповідно до частини другої статті 9 закону, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади,
військове командування, військові
адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування
здійснюють повноваження, надані їм
Конституцією України, цим та іншими законами України.

ЩОДО ТРУДОВОЇ ПОВИННОСТІ
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 закону, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення)
можуть самостійно або із залученням інших органів запроваджувати
та здійснювати в межах тимчасових
обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також
– прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, трудову повинність для
працездатних осіб, не залучених до
роботи в оборонній сфері та сфері
забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами й організаціями на період дії воєнного стану з
метою виконання робіт, що мають
оборонний характер. А також – ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного
стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення
потреб Збройних сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту,
забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і
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Найбільшою цінністю для суспільства є люди. Пропонуємо читачам ознайомитися
з документами, спрямованими на захист прав педагогічних працівників та поліпшення
умов праці навіть у непростих умовах воєнного стану.

не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За
працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на
час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).
Згідно з частиною третьою статті
20 закону, у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів,
як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час
відпочинку між змінами, максимальний робочий час, урахування стану
здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем
її роботи за трудовим договором за
нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

ЩОДО ВІДПУСТОК
Згідно з частиною першою статті
45 Конституції України кожен, хто
працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням
днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій
і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
Відповідно до частини другої статті 45 Конституції України, максимальна тривалість робочого часу,
мінімальна тривалість відпочинку й
оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші
умови здійснення цього права визначаються законом.
Працівникам винятково за добровільним бажанням може бути надана відпустка (зі збереженням або
без збереження заробітної плати)
згідно з вимогами трудового законодавства. Також винятково за добровільним рішенням працівника
його може бути звільнено за власним бажанням відповідно до вимог
трудового законодавства.
Працівники закладів освіти й наукових установ, які тимчасово виїхали за кордон або з об’єктивних причин не можуть виконувати посадові
(службові) обов’язки (у тому числі у
традиційному режимі або дистанційно), мають право подати заяву про
відпустку (зі збереженням заробітної плати чи без її збереження) або
про звільнення.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ
РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ
У випадку, якщо для працівників
проїзд до робочого місця неможли-

вий з об’єктивних причин (небезпека, зупинений транспорт тощо), проте вони можуть виконувати роботу
дистанційно (зокрема, з використанням доступних засобів зв’язку) –
МОН рекомендує видати наказ про
запровадження у закладі освіти або
науковій установі дистанційного режиму роботи.
Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота
виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого
ним органу, в будь-якому місці за
вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У такому випадку
необхідно з вищезгаданим наказом
ознайомити працівників у будь-який
доступний спосіб (зокрема засобом
електронного зв’язку).
В умовах дистанційного режиму
роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці
на ньому.
Під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються
права й обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України та
іншими актами законодавства.
Рекомендується встановити, що
дистанційний режим роботи не поширюється на працівників, які перебувають у відрядженні, а також
на тих, котрі призвані на військову
службу (перебувають на військовій
службі відповідно до вимог чинного
законодавства) або проходять службу в підрозділах територіальної оборони.
Керівнику закладу освіти, наукової установи рекомендується забезпечити щоденний моніторинг
результатів роботи працівників
у будь-який доступний спосіб, у
тому числі з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
Зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами, має розглядатися як простій (стаття 34 Кодексу
законів про працю України). Таке зупинення можливе лише у разі, якщо
з об’єктивних причин неможливо
організувати роботу в дистанційному режимі.

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОЮ
Згідно з частиною першою статті 34 Кодексу законів про працю
України, простій – це зупинення
роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов,
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необхідних для виконання роботи,
невідворотною силою або іншими
обставинами.
Відповідно до частини другої статті 34 КЗпП, у разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою
згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на
тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на
інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
Порядок оплати часу простою, а
також при освоєнні нового виробництва (продукції) визначаються положеннями статті 113 КЗпП.
Згідно з частиною першою статті 113 КЗпП, час простою не з вини
працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,
оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Відповідно до частини третьої
статті 113 КЗпП, за час простою,
коли виникла виробнича ситуація,
небезпечна для життя чи здоров’я
працівника або для людей, які його
оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини,
за ним зберігається середній заробіток.
МОН наголошує, що управлінські
рішення, ухвалені в порядку статей
34 та 113 КЗпП, мають бути обґрунтованими (мотивованими).

– оплату простою працівникам,
включаючи непедагогічних і тих, які
працюють за сумісництвом, не з їхньої вини в розмірі середньої заробітної плати;
– оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп
продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці)
заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), з
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;
– збереження заробітної плати
при дистанційній формі підвищення кваліфікації вчителів, зокрема без
відриву від освітнього процесу, та,
на період оголошеного карантину і
здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі, оплати праці за
фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження.
Отже, оплата праці усіх працівників (педагогічних, науково-педагогічних та інших фахівців) закладів і
установ освіти, навчання у яких призупинено, проводиться в розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці
яких здійснюється за тарифікацією,
– з розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

ОПЛАТА ПІД ЧАС
ПРИЗУПИНЕННЯ НАВЧАННЯ

ОФОРМЛЕННЯ ТАБЕЛЮ У ВИПАДКУ
ВТРАТИ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРАЦІВНИКОМ

Міністерство направило лист від
25 лютого 2022 року №1/3277-22 керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій і
очільникам закладів професійної,
фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул.
Оплата праці працівників закладів
освіти під час оголошених канікул
здійснюється відповідно до норм
чинного законодавства.
Згідно з пунктами 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15 квітня
1993 №102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня
1993 р. за №56, у випадку, коли в
окремі дні заняття не проводяться з
незалежних від учителя (викладача)
причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за
умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну
роботу. За відсутності такої роботи
час простою оплачується у порядку
і розмірах, визначених Кодексом законів про працю.
Водночас у МОН наголошують,
що відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством
освіти і науки України та Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України на
2021–2025 роки (Мінекономіки зареєстровано Галузеву угоду 18 червня 2021 за №12) сторони рекомендують керівникам установ та закладів
освіти забезпечити:

Якщо роботодавець (керівник органу управління освітою, закладу освіти або наукової установи) не може
зв’язатися із працівником, який відсутній на робочому місці, не вийшов на зв’язок або з інших причин, МОН у листі №1/3378-22 від
07 березня 2022 року рекомендує
табелювати його відсутність кодом
«НЗ» («відсутність із нез’ясованих
причин»).
Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні,
можна скорегувати табель кодом «І»
(«інші причини неявки»).
У міністерстві звертають увагу на
те, що працівник може бути відсутній через призов (вступ) на військову службу або через службу в підрозділах територіальної оборони.
Відповідно до частини третьої
статті 9 Закону України «Про основи
національного спротиву» до складу
добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням
про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний
відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.
Згідно з частиною другою статті 24 Закону України «Про основи
національного спротиву» на членів
добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі
у заходах підготовки добровольчих
формувань територіальних громад, а
також виконання ними завдань територіальної оборони поширюються
гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом Украї-

ни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей».
МОН інформує, що відповідно до
статті 1 Закону України «Про оборону України» особливий період –
це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію
(крім цільової) або доведення його
до виконавців стосовно прихованої
мобілізації чи з моменту введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час
мобілізації, воєнний час і частково
відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Крім цього, статтею 1 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що особливий період – період
функціонування національної економіки, органів державної влади,
інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного
обов’язку щодо захисту Вітчизни,
незалежності й територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення
його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або
в окремих її місцевостях та охоплює
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Відповідно до частини першої
статті 119 КЗпП на час виконання державних або громадських
обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час,
працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
З урахуванням специфіки служби
в територіальній обороні, яка може
передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника до виконання своїх обов’язків, у МОН вважають, що роботодавцю не потрібно
в обов’язковому порядку видавати
наказ про увільнення працівника
від виконання роботи за трудовим
договором. Водночас слід розглянути питання про доцільність (можливість) встановлення для працівників,
які проходять службу в територіальній обороні, індивідуального режиму
роботи, якщо це об’єктивно можливо. В кожному конкретному випадку треба виходити з рівня залучення
працівника до участі в територіальній обороні, кількості робочого часу,
який витрачає працівник на цю діяльність, та ефективності й можливості виконання його обов’язків за
трудовим договором.
При цьому на час виконання працівниками обов’язків з територіальної оборони у робочий час їм гарантується збереження місця роботи
(посади) і середнього заробітку.

ПРИЗОВ (ВСТУП)
НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
За умови, якщо працівника призвали на військову службу та він повідомив про це роботодавця, останньому необхідно видати наказ про
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увільнення працівника від роботи зі
збереженням середнього заробітку,
місця роботи та посади (стаття 119
КЗпП) після отримання відповідних
підтверджувальних документів.
Відповідно до статті 119 КЗпП, на
час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці
обов’язки можуть здійснюватися у
робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Згідно із частиною другою статті
39 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній
безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, які передбачені частинами третьою та четвертою статті
119 КЗпП.
За працівниками, призваними на
строкову військову службу, під час
дії особливого періоду на строк до
його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце
роботи, посада і середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві,
сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й
у фізичних осіб-підприємців, у яких
вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету
України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей» (частина третя статті 119
КЗпП).
Гарантії зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення
(інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон
або визнані безвісно відсутніми, на
строк до дня, наступного за днем їх
узяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової
служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання
безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими (частина п’ята статті 119 КЗпП).
Частина сьома статті 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за порушення встановлених законом гарантій
та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
До трудової книжки запис про
звільнення співробітника у зв’язку
із призовом на військову службу не
вноситься.
(Закінчення на стор. 10)

ОФІЦІЙНЕ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
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(Закінчення.
Початок на стор. 8)

ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ АТЕСТАЦІЇ
Міністерство освіти і науки рекомендує у разі неможливості проведення атестації у заплановані терміни, відповідно до поточної ситуації
в конкретному регіоні, як виняток
ухвалювати рішення про перенесення атестації педагогічних працівників
у 2022 році. Про це йдеться у листі МОН №1/3454-22 від 15 березня
2022 року.
Фахівці міністерства наголошують, що це питання врегульовано
пунктами 3.2, 3.20 розділу ІІІ Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого
наказом МОН від 06.10.2010 р. №930,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за
№1255/18550, згідно з якими рішення про перенесення атестації на
один рік може ухвалюватися атестаційними комісіями в будь-які строки та з будь-яких поважних причин.
За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються
встановлені попередньою атестацією
кваліфікаційні категорії (тарифні
розряди), педагогічні звання.
У МОН нагадують, що успішне
проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником і є підставою для присвоєння йому відповідної
кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання, тому не потребує
проведення процедур оцінювання досвіду практичної діяльності, особистої
присутності педагогічного працівника тощо, що зменшує ризики завдання шкоди життю і здоров’ю.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Двадцять четвертого березня набрав
чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» (№2136-ІХ від 15 березня 2022 року).
На період дії воєнного стану: вводяться обмеження конституційних
прав та свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44
Конституції України; не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, урегульованих цим законом.
Юридичний відділ Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України коментує,
що цей закон встановлює особливості регулювання трудових відносин на
період воєнного стану, зокрема з наступних питань.
1) Укладення трудового договору.
Сторони за згодою визначають
форму трудового договору. Умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися
для будь-якої категорії працівників.
Для оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, усунення кадрового дефіциту та
браку робочої сили, зокрема через
фактичну відсутність працівників,
які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля
яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими праців-
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никами строкові трудові договори на
період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
2) Переведення та зміни істотних
умов праці.
Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не
обумовлену трудовим договором, без
його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де
тривають активні бойові дії), якщо
вона не протипоказана працівникові
за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових
дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей, з оплатою праці за виконану
роботу, не нижчою ніж середній заробіток за попередньою роботою.
У період дії воєнного стану норма
статті 32 КЗпП щодо повідомлення
працівника про зміну істотних умов
праці не застосовується.
3) Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника.
У зв’язку з веденням бойових дій
у районах, в яких розташовані підприємство, установа, організація, та
загрозою для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий
договір за власною ініціативою без
двотижневого строку попередження (крім випадків залучення до суспільно корисних робіт, до робіт на
об’єктах критичної інфраструктури).
4) Розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця.
Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці (крім
відпустки у зв’язку з пологами та догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).
Норми статті 43 КЗпП (звільнення за попередньою згодою виборного
органу первинної профспілкової організації) не застосовуються, крім випадків звільнення працівників, обраних до профспілкових органів.
5) Встановлення й обліку часу роботи та часу відпочинку.
Встановлюється тривалість робочого часу працівників:
– нормальна – до 60 годин на
тиждень; скорочена – до 50 годин
на тиждень;
– тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути
скорочена до 24 годин;
– не застосовуються норми ст. 53
(тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів),
ч. 1 ст. 65 (граничні норми надурочних робіт), ч. 3–5 ст. 67 (вихідні дні)
та ст. 71–73 (святкові й неробочі дні)
КЗпП України.
6) Оплати праці.
Заробітна плата виплачується на
умовах, визначених трудовим договором.
Роботодавець повинен вживати
всіх можливих заходів для реалізації права працівників на своєчасне
отримання заробітної плати. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не
звільняє його від обов’язку виплати
заробітної плати.

У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата
заробітної плати може бути призупинена до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати
основну діяльність.
8) Дії колективного договору.
Дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.
9) Відпустки.
Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.
Роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду
відпусток (окрім відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною), якщо
такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених
до критичної інфраструктури. Роботодавець на прохання працівника
може надавати відпустку без збереження заробітної плати без урахування норм ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про відпустки» (не більш як 15 календарних днів).
10) Призупинення дії трудового
договору.
Передбачено можливість призупинення дії трудового договору –
це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника
роботою і тимчасове припинення
працівником виконання роботи за
укладеним трудовим договором.
Дія трудового договору може бути
призупинена у зв’язку з військовою
агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення
трудових відносин.
Відшкодування заробітної плати,
гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору в повному
обсязі покладається на державу, що
здійснює військову агресію.

ПРО ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ
Й ОПЛАТУ ПРАЦІ
У листі МОН №1/3463-22 від 15 березня 2022 року, зокрема, приділено увагу організації дистанційної роботи працівників закладів освіти та
наукових установ. У ньому йдеться
про те, що специфіка виконання певних видів роботи передбачає можливість їх здійснення віддалено, за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Тож керівникам
доцільно ухвалити рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.
Так, згідно із частиною одинадцятою статті 602 КЗпП на час загрози поширення епідемії, пандемії,
необхідності самоізоляції працівника
у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної
ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційна робота може запроваджуватися
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу
без обов’язкового укладення трудового договору про віддалену робо-

ту в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник
ознайомлюється протягом двох днів
із дня його прийняття, але до запровадження роботи онлайн. У такому разі норми частини третьої статті
32 цього кодексу не застосовуються.
У міністерстві наголошують, що
в умовах воєнних дій можливі відключення комунікацій, які дозволяють виконання дистанційної роботи
(електроенергія та мережа інтернет). Неможливість виконання працівником такої роботи у зв’язку з
відсутністю відповідних комунікацій
не може розглядатися як порушення трудової дисципліни.
У листі звертають увагу на те, що
загальна тривалість робочого часу не
може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП, а працівникові, який виконує дистанційну
роботу, гарантується період вільного
часу для відпочинку (період відключення), під час якого працівник може
переривати будь-який інформаційнотелекомунікаційний зв’язок.
За можливості може бути запроваджено також гнучкий режим робочого часу та надомну роботу (стаття
60, 60-1 КЗпП).
Зокрема, в разі впровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце, несе
відповідальність за гарантування безпечних і нешкідливих умов праці на
обраному ним робочому місці.
Аналіз чинного законодавства не
встановлює жодних обмежень щодо
робочого місця працівника в умовах
дистанційної роботи, у тому числі за
межами території України.
Згідно з пунктами 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. №102 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за №56), у
випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від
учителя (викладача) причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої
при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. За відсутності такої роботи час простою
оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.
Отже, кожен працівник (педагогічний, науково-педагогічний та інші
фахівці) закладів і установ освіти,
робота якого відбувається у дистанційному режимі, має самостійно визначити робоче місце та, відповідно,
несе відповідальність за гарантування безпечних і нешкідливих умов
праці на обраному ним робочому
місці, у тому числі за межами території України. Оплата праці здійснюється за тарифікацією з розрахунку заробітної плати, встановленої
при тарифікації, з дотриманням при
цьому умов чинного законодавства.
МОН наголошує, що ухвалені
управлінські рішення не можуть суперечити Конституції України і законам України, Кодексу законів про
працю України та не повинні порушувати права громадян.
За матеріалами МОН,
Профспілки працівників освіти і науки України

ЇХ
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АНДРІЙ ТРОЩИЙ.
«МИ ПОМСТИМОСЬ ЗА ТЕБЕ»

рає найкращих, і забрала з собою
Педагога з великої літери. Та Герої
не вмирають. Кожен, хто закінчив
нашу школу, пам’ятатиме його. Завжди. Дякуємо Вам, Іване Ігоровичу,
за науку і за те, що віддали життя
за наше мирне небо!».

Ми воліли б ніколи не починати цю рубрику і ще місяць тому не уявляли, що вона
взагалі може з’явитися у нашому виданні. Як, власне, не уявляли всього жаху, який
увірветься в наш мирний і затишний світ і безжально розірве його на «до» і «після»
Ще 11 березня його вітали з днем – всього горя, що завдасть нам концентроване зло в особі осоружного «руського міра»
народження, зичили успіхів і пере- із новітньою свастикою і віковічним дикунством. Ця рубрика – данина пам’яті освітянам
мог, наснаги і щасливих років. А за і науковцям, які загинули від рук російських нацистів. У ХХІ столітті. У центрі Європи…
кілька днів, упродовж яких деякі забудькуваті друзі й товариші ще писали у соцмережі запізнілі привітання, прийшла чорна звістка: «Вчора,
13 березня, під час виконання бойового завдання загинув заступник голови громадської організації «Спілка
ветеранів АТО» міста Рубіжне Андрій Трощий, який з перших днів
війни захищав рідне місто у складі тероборони. Непоправна втрата... Спасибі за все, дорогий Андрій
Леонідович!».
У Рубіжанському індустріальнопедагогічному коледжі Андрій Трощий працював з 2009 року. Звідти у
2015-му був мобілізований до легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. «Мав честь служити
з хлопцями, які тримали оборону луганського летовища», – з гордістю
розповідав потім. Демобілізувавшись
у 2016 році, повернувся до навчального закладу, став співзасновником
місцевої ветеранської спілки і керівником центру допомоги ветеранам
АТО при Луганській обласній державній адміністрації.

ПАМ’ЯТІ
ЗАГИБЛИХ
www.lviv.web2ua.com

вати основи соціального підприємництва, причому до цього процесу
залучали і їхніх батьків. «Загальна
мета – поліпшення стосунків між
батьками і дітьми. Щоб вони постійно відчували в родинах надійне плече одне одного, були одним цілим.
Бо українська сім’я – це маленька
модель нашої спільної України: коли
ми всі єдині і тримаємось одне одного – країна міцна і незалежна», –
так казав Андрій Леонідович у відеоролику під назвою «Андрій Трощий
– історії успіху ветеранів», що був
знятий у рамках форуму «Ветеран
– громаді: потенціал, помножений
на довіру» і з’явився на YouTubeканалі «Схід демократичних можливостей» буквально за кілька днів до
російського вторгнення. Закінчувався ролик оптимістично: «Ветерани
обмірковують нові проєкти для виховання активної молоді Рубіжного»…
14 березня на фейсбук-сторінці
Андрія Трощия під повідомленням
про його загибель з’явився запис:
«Ми помстимося за тебе».

ІВАН МАКАР.
НАВІКИ ТРИДЦЯТЬ ТРИ
Педагог Іван Макар із села Торчиновичі, що біля Старого Самбора,
мав чудову сім’ю і улюблену роботу. А також – купу планів на життя, яким не судилося втілитися. Бо
в перші дні війни він пішов добро-

www.varta1.com.ua

www.facebook.com

Проте основною справою, на яку
спрямував свої зусилля вчорашній
воїн, стало патріотичне виховання
місцевої молоді. Разом із колегою
– викладачем коледжу Віктором
Єфіменком, який теж повернувся із
зони бойових дій, – створили єдиний на Луганщині музей АТО у навчальному закладі. За короткий час
із допомогою волонтерів і друзівветеранів вдалося зібрати близько
300 експонатів: прапори, маскувальні сітки, шоломи, шеврони, уламки
від снарядів, корпуси від мін, ящики
від патронів. Серед експонатів була
і власна військова форма Андрія
Леонідовича. У музеї викладачі-ветерани проводили для учнів години
патріотичного виховання та зустрічі з побратимами. Збирали книжки
про АТО та ООС. Згодом планували
створити тематичну бібліотеку. Словом, завдяки їхній діяльності коледж
став осередком патріотичного виховання у місті й регіоні, а світогляд
багатьох мешканців Рубіжного, які
раніше були прихильниками «руського міра», змінився докорінно.
Музей АТО – не єдиний успішний проєкт Андрія Трощия. Щоб
зацікавити молодь новими ідеями,
викладачі-ветерани приєдналися до
руху «Тато-Хаб» і виграли грант на
обладнання для виготовлення сувенірної продукції: чашок, футболок із
патріотичною символікою тощо. Відтак учні коледжу під керівництвом
своїх наставників почали опанову-

РУСЛАН МОВЧАН.
ВИКЛАДАЧ ВІД БОГА

вольцем на фронт (казав: «Це війна, я історик, я не можу інакше, що
я буду говорити дітям, коли війна
закінчиться?»), а менш ніж за три
тижні назавжди лишився 33-річним.
Поціливши в Івана, російські загарбники осиротили п’ятьох людей: батьків Оксану та Ігоря, дружину Софію
і двох маленьких синів – 2-річного
Остапа і 4-річного Матвія.

16 березня на сторінці видання «Голос Прикарпаття» з’явилося
співчуття від педагогічного колективу ЗЗСО І–ІІІ ступенів – ліцею
с. Стрілки Cтрілківської сільської
ради Самбірського району Львівської області, де після закінчення
у 2010 році історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка вчителював
Іван Макар: «Ми гордилися ним,
його рішучістю, вмінням прийняти
рішення в екстремальний час. Ми
гордилися і гордимося його професійним талантом так подати матеріал, щоб викликати на дискусію
старшокласників, для яких певні історичні події сприймалися як дуже
далеке минуле. Це був педагог – інтелігент, інтелектуал, який мав ґрунтовні знання і безмежне бажання
навчити молоде покоління мислити на підставі беззаперечних фактів. Він має серед школярів нашого
закладу послідовників, продовжувачів його улюбленої справи. Щороку
значна кількість випускників вступали на історичний факультет різних вузів держави, на інші факультети, де ЗНО з історії України було
визначальним. Його безмежно любили усі діти за розуміння і підтримку, за партнерство на тенісному столі й у спортивному залі чи при грі
у волейбол. Його поважали й цінували колеги за розум і людяність.
Це величезна втрата для усіх нас.
Вічна і світла пам’ять педагогу, колезі, другу, хорошій Людині».
До портрету загиблого вчителя додає кілька штрихів і спогад
його колишнього учня, випускника Стрілківського ліцею Івана Магуряка: «Іван Ігорович завжди був
простим, хоч і часом суворим. Але
він міг простими словами пояснити найскладніші моменти в історії.
А ще він часто був на одній «хвилі» з учнями, через що його любили
і після закінчення школи згадувати
з посмішкою ці уроки. У нього не
легко було списати, але легко було
вчитися. Цікаво. Хто ходив на його
уроки – достеменно знає, чому ми
не брати з росіянами і чому нам
потрібно боротися. Він ніколи не
був байдужим до долі своєї країни.
І він це ще раз довів, коли пішов
захищати нашу землю. Війна заби-

У бою з російськими загарбниками
загинув викладач Сумського фахового коледжу мистецтв і культури
імені Дмитра Бортнянського, художник і скульптор Руслан Мовчан. 18 березня на сайті навчального закладу з’явилося повідомлення:
«Наш колега, голова ЦК «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ВИКЛАДАЧ з
великої літери, Захисник України
віддав своє життя в бою під Низами на Сумщині. Товариський, порядний, чудовий чоловік, батько 3-х
дітей, мудрий і розсудливий, гарний співрозмовник, художник-професіонал найвищого рівня, викладач
від Бога та людина щирої душі і великого таланту! Таким Руслан Миколайович залишиться назавжди в
пам’яті нашої творчої родини і всіх,
хто його знав і кого він так любив.
Низький уклін та світла пам’ять Руслану Миколайовичу, щирі співчуття
родині Героя.
Не забудемо
і не пробачимо ворогу
жодного вбитого Захисника, жодного
вбитого Українця.
Слава
Героям,
які
захищають
Україну!».
А ось що пишуть вихованці Руслана Мовчана в учнівському чаті:
«...Мені боляче жити з думкою, що
в наш час МИТЕЦЬ повинен брати до рук зброю. Боляче, що той,
хто ніс знання та наставляв студентів, тепер залишиться янголомохоронцем для всіх нас. Не передати словами, яка страшна ця війна, та складно уявити, скільки ще
неймовірних людей загинуло у вирії безумства «руського міра». Війна
безповоротно забрала частину моєї
душі»… «Дуже мудра і добра людина, на яку варто рівнятися, його
слова підтримки і поради допомагають мені в житті і не дають опустити руки»… «Я не можу прийняти факт, що його більше немає»…
«Руслан Миколайович – один з небагатьох, хто приваблював до себе
з першої пари. Я все ще пам'ятаю
той хвилюючий день заліку по малюнку, як я вийшла з тремтячими
ногами до мольберта, а він зустрічав
нас з усмішкою. Я дуже хвилювалася, але якось так вийшло, що ми
перевели тему питання на обговорення картини… він так захоплено
розповідав про неї, його очі щоразу спалахували, коли він згадував
якісь деталі… Справжній учитель,
професіонал своєї справи і просто
хороша людина. Я шалено сумуватиму за ним»… «Нехай його останній політ підхопить попутний вітер.
Впевнена, у нього є крила».
Підготувала Наталія КУЛИК
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Розширене засідання колегії та
громадської ради при Державній службі
якості освіти України, під час якого
відбувся публічний звіт голови ДСЯО
Руслана ГУРАКА, провели за декілька
днів до початку війни. Відтоді минув
важкий, сповнений новими викликами
місяць. Тому, звісно, ми розпочинаємо
матеріал з того, як у цих надзвичайних
умовах працює служба, які завдання
виконує і які оперативні кроки здійснює.

ЯКІСТЬ
ОСВІТИ

ПРО ВИКЛИКИ ВІЙНИ

Д

ержслужба сьогодні намагається насамперед допомогти
закладам, підтримати їх, надаючи рекомендації і роз’яснення
щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Для
цього, зокрема, організовано «гарячі» лінії й видано кілька листів
і матеріалів. Також служба шукає
партнерів для того, щоб вирішити
організаційні й технічні питання.
Про це «Освіті України» розповів
перший заступник голови ДСЯО
Олександр Якименко.

ПІДТРИМАТИ ЗАКЛАДИ
– Якщо йдеться про заклади загальної середньої освіти, то сьогодні є дуже багато вимушено переміщених осіб, насамперед дітей,
учителів, які поїхали до західних,
центральних областей України чи
виїхали за кордон, – зауважив
Олександр Васильович. – Їх треба
долучити до навчання. В цій частині ми працюємо із закладами освіти, роз’яснюємо, як зарахувати дітей, як узяти на роботу педагогів,
якщо вони, наприклад, опинилися
за кордоном. Звісно, надали зразки відповідних документів.
Cьогодні вчителі й діти, переміщені із зони активних бойових дій,
звичайно, перебувають у стресовій
ситуації і потребують психологічної
реабілітації.
– Ми організували ініціативу:
звернулися до закладів вищої освіти, які мають працівників із практичним досвідом роботи психологами, щоб підготувати вчителів до
відповідної психологічної роботи з
дітьми у школах, – розповів Олександр Якименко.
Щодо фахової передвищої освіти, то ДСЯО ініціювала проєкт постанови про особливості акредитації освітньо-професійних програм
закладів ФПО. 21 березня її було
затверджено на засіданні Кабінету Міністрів за № 388. Як пояснив
Олександр Васильович, ідеться про
тимчасову акредитацію:
– Якщо програма не була акредитована, то ми застосовуватимемо
спрощену процедуру – не потрібно надавати весь пакет документів.
Треба буде лише написати і подати заяву – і програма буде умовно акредитована терміном на один
рік. Якщо вона вже була акредитована, то подається заява, й акредитація автоматично продовжується
ще на один рік. Запускаємо також
спрощену процедуру переоформлення й оформлення сертифікатів
ОПП. Окрім того, відміняємо плату за акредитаційну експертизу, а
за оформлення/переоформлення
оплата здійснюватиметься лише
після скасування воєнного стану.

Крім того, ДСЯО намагається
зібрати інформацію щодо переміщених закладів, зокрема й університетів, які нині намагаються налагодити навчальний процес
у дистанційній формі. «Звісно, їм
потрібна певна підтримка, і ми намагаємося надавати допомогу в організації освітнього процесу», – зауважив Олександр Якименко.
До того ж від початку війни
ДСЯО ухвалила рішення не здійснювати заходи державного нагляду (контролю) в будь-якій формі – плановій чи позаплановій.
Фахівці добре розуміють, що перед закладами наразі стоять інші
виклики.
22 березня 2022 року голова
ДСЯО Руслан Гурак виступив на
онлайн-семінарі Постійної міжнародної конференції центральних
і загальних інспекторатів освіти
(SICI) і розповів учасникам про
російську агресію в Україні, гуманітарну кризу, про кроки уряду
України щодо організації та забезпечення освітнього процесу в умовах війни. І закликав партнерів допомогти нашим закладам.
– Крім того, ми ініціюємо певний запит до наших європейських
партнерів щодо отримання інформації про переміщених осіб, – зауважив Олександр Якименко. – Нас
цікавлять кількість дітей у кожній країні, те, як їх зараховують
до закладів освіти, в якому статусі
вони там перебувають. Ми хочемо
з’ясувати ці питання, щоб сформувати комплекс заходів для підтримки учнів, які опинилися за межами України.

ДОПОМОГТИ ШКОЛІ
ТА «ПРИСКОРИТИ» ЗАСНОВНИКА
А тепер повернімося до засідання
колегії. Як зауважив під час публічного звіту Руслан Гурак, серед викликів, з якими спільнота стикнулася 2021 року, безумовно був фактор
пандемії. Заклади освіти змінювали
графік власної роботи, переходили до дистанційних форматів, тож
ДСЯО була змушена пристосовуватися до цих змін.

ДЕРЖСЛУЖБА НАМАГАЄТЬСЯ ДОПОМОГТИ
ЗАКЛАДАМ, НАДАЮЧИ РЕКОМЕНДАЦІЇ І
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
2021-й став першим роком, коли
інституційний аудит утвердився як
процедура. Торік служба та її територіальні органи провели 290 інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти, з яких майже
половина (137) – у сільській місцевості. Експерти відвідали більш
ніж 12 тисяч уроків.
– Готуючись до інституційних аудитів 2021 року, ми детально відпрацювали процедуру їхнього проведення в умовах карантинних обмежень
і затвердили нову форму акта, –
зазначив Руслан Васильович. – Також було внесено відповідні зміни
до методики й інструментарію інституційних аудитів. Окрім очних,
ми відвідували й дистанційні уроки
і дивились, як саме проводять заняття онлайн, як організовують роботу
в таких умовах. Як на мене, це досить суттєво вплинуло на якість дистанційної освіти у ЗЗСО.
За результатами інституційних
аудитів у чотирьох закладах освіти – Прилуцькій гімназії №1 імені Георгія Вороного Прилуцької
міської ради Чернігівської області, Комунальному закладі освіти
навчально-виховному
комплексі
№61 «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів – Технікоекономічний ліцей» Дніпровської
міської ради, Харківській гімназії
№116 Харківської міської ради Харківської області й початковій школі №322 Деснянського району міста
Києва – всі напрями діяльності оцінені на першому (високому) рівні.
– Плануємо дати цим закладам відзнаку за високі показники,
а також показати їхні практики в
«Абетці для директора», – наголосив пан Гурак.
Він також зауважив, що з усіх
закладів освіти, в яких було про-

ведено інституційний аудит, найкраща ситуація – з управлінською діяльністю. Рівень майже
63% закладів оцінено як достатній, а 9% – як високий. Однак, за
його словами, потребують істотного доопрацювання питання щодо
системи оцінювання результатів
навчання учнів. Рівень 56% закладів оцінено як такий, що вимагає
поліпшення в цій частині, а 1% –
як низький.
Крім того, є проблемні питання
стосовно організації освітнього середовища. Майже 55% закладів оцінено на рівні, який потребує поліпшення, і 2% – в частині освітнього
середовища – на низькому.
– Усі ці питання висвітлено у висновках і рекомендаціях для кожного закладу освіти і для кожного
засновника, – додав Руслан Гурак.
– Більше того, ми постійно спостерігаємо, що відбувається після інституційного аудиту, які позитивні
зміни стаються за його наслідками,
і повсякчас проводимо моніторинг
цих закладів. Інституційний аудит
як процедура допомагає закладу
освіти не тільки виявити проблемні
моменти, але й «пришвидшити» засновника, звернути увагу на поліпшення матеріально-технічного забезпечення, організацію освітнього
процесу і здійснення повної координації з директором школи для подолання викликів.
Серед позитивних тенденцій, які
спостерігалися у закладах освіти
2021 року, – зрушення в частині
питань компетентнісного навчання.
Вчителі дедалі більше використовують відповідні методики, а також
– частіше послуговуються практиками формувального оцінювання.
Ще одна тенденція – поширення
застосування викладачами цифро-
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І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК
вих технологій в освітньому процесі. Педагоги використовують електронні освітні платформи як для
власного навчання, так і для шкільних уроків.
За словами голови ДСЯО, залишається відкритим питання фінансування освітніх експертів, які
беруть участь в інституційних аудитах. Відповідного рядка в бюджеті
немає. Як розповів Руслан Гурак,
у різних країнах по-різному підходять до цього питання. Зокрема, в
більшості держав такий фахівець
не отримує оплату. Але є й інші
практики: у Литві, наприклад, експертів для проведення експертизи
закладів освіти наймають.
Про результати проведення інституційних аудитів у закладах загальної середньої освіти у
2020–2021 роках на засіданні колегії доповідав і директор департаменту інституційного аудиту ДСЯО
Юрій Вергун. Зокрема, він зосередився на проблемних питаннях.
Так, водночас із тим, що у більшості закладів освіти визначено
достатній рівень реалізації формувального оцінювання, з’ясовано,
що у половині шкіл формувальне
оцінювання застосовується тільки у
початковій школі. За інформацією
ДСЯО, у кожній четвертій школі
формувальне оцінювання здійснюють лише деякі вчителі, що є недостатнім, з огляду на те, що реформа НУШ триває вже чотири роки.
Більшість закладів освіти мають стратегії розвитку, проте майже половина з них не затверджені
засновником і приблизно третина
стратегій розвитку закладів освіти не реалізується. Майже всі заклади розробили Положення про
внутрішню систему забезпечення якості освіти, проте половина
з них є нефункціональними (не
містять інструментарію, котрий
дозволяв би здійснити самооцінювання). Крім того, менш як половина закладів освіти провели комплексне самооцінювання за всіма
напрямами.

УСПІШНЕ ПІЛОТУВАННЯ
У 2021 році в Україні завершився трирічний пілотний проєкт із
сертифікації вчителів початкових
класів. Упродовж цих років ДСЯО
шукала оптимальні підходи до вивчення практичного досвіду педагогів.
За словами Руслана Гурака, результати пілотного проєкту показали, що процедура сертифікації
та напрацьований інструментарій
вивчення практичного досвіду роботи вчителів готові до масштабування як в очній, так і у дистанційній формі.
Особливістю цьогорічної процедури стало залучення до складу комісії з визначення порогового бала вчителів-практиків, які
минулими роками успішно пройшли сертифікацію, а також брали участь у ній як експерти.
З урахуванням позитивного досвіду реалізації сертифікації у

2019–2021 роках та схвальних відгуків педагогічної спільноти держслужба запропонувала МОН продовжити впровадження сертифікації у
початковій школі й розглянути можливість започаткування пілотного проєкту із сертифікації вчителів
української мови та математики, які
працюють у базовій школі.
Серед найпоширеніших прикладів виконаних засновниками рекомендацій щодо освітнього середовища Юрій Вергун назвав
облаштування ресурсних кімнат
для дітей із особливими освітніми
потребами, виділення коштів на
комп’ютерну техніку, забезпечення доступу до мережі інтернет, обладнання навчальних кабінетів, ремонт та облаштування туалетних
кімнат тощо.

вищої та фахової передвищої освіти на керівних посадах (проректора/заступника директора; декана/
завідувача відділення; завідувача
кафедри/голови циклової комісії);
наявність вищої кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання
«викладач-методист» (для представників закладів фахової передвищої
освіти). А також – наявність наукового ступеня та вченого звання
й досвіду роботи у сфері фахової
передвищої освіти (для представників закладів вищої освіти).
Для того, щоб положення про
акредитацію запрацювало на повну,
необхідна низка документів, які допоможуть організаційно й методично. Тож цього дня колегія схвалила,
зокрема, положення про експертів,
які здійснюватимуть акредитаційну

ВІД ПОЧАТКУ ВІЙНИ ДСЯО
УХВАЛИЛА РІШЕННЯ НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ
ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ) В БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ
– ПЛАНОВІЙ ЧИ ПОЗАПЛАНОВІЙ
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ
За
словами
Руслана
Гурака,
2021 року головний виклик для
служби полягав у забезпеченні формування правового поля для організації акредитації освітньо-професійних програм, що реалізуються
фаховими коледжами й училищами.
У ДСЯО нагадали, що 24 грудня
2021-го набуло чинності Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затверджене наказом.
Відтак, маємо сьогодні процедуру
акредитації та експертизи освітньопрофесійних програм, інструментарій для зовнішнього оцінювання та
самооцінювання, і головне – інституційну забезпеченість акредитації.
Як зауважила в.о. директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти
і освіти дорослих Наталія Вітранюк, із 10 по 28 січня 2022 року
тривав прийом заяв кандидатів із
числа представників закладів вищої та фахової передвищої освіти для обрання 17 членів комісії.
Було подано близько 300 заяв від
представників ЗВО та педагогічних
працівників закладів ФПО. Найбільше заяв отримано від фахівців
за галузями знань 01 Освіта/Педагогіка, 07 Управління та адміністрування (58 і 49 відповідно). По
20 кандидатів представляють галузі знань 02 Культура і мистецтво,
18 Виробництво та технології.
З огляду на значну кількість охочих працювати у складі акредитаційної комісії перевагою кандидата,
як вважають у ДСЯО, є участь претендента в розробці стандартів фахової передвищої освіти за галузями знань та/або спеціальностями;
наявність досвіду роботи у закладах

експертизу освітньо-професійних
програм у закладах фахової передвищої освіти, положення про реєстр
експертів з акредитаційної експертизи у сфері фахової передвищої
освіти, рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньо-професійної програми та
освітньої діяльності за цією програмою, рекомендовані форми самооцінювання і звіту тощо.

ВИЩА ШКОЛА
Як ішлося у звіті, для забезпечення відкритості та прозорості щодо
підготовки й оприлюднення плану
заходів державного нагляду (контролю) протягом 2021 року здійснено
апробацію в ЄДЕБО модуля «Ступені ризику (для вищої освіти)», що
дозволило службі максимально автоматизувати процес розрахунку
балів за встановленими критеріями та стимулювати заклади вищої
освіти до формування своїх вебресурсів відкритими й доступними для
абітурієнтів і здобувачів освіти.
Руслан Гурак розповів, що за дорученням уряду служба здійснила

масштабну комплексну перевірку
підготовки закладами вищої освіти здобувачів із числа іноземних
громадян. Її особливістю стали не
лише безпосередня перевірка, а й
опитування здобувачів та науковопедагогічних працівників. А також
– тестування іноземних громадян
щодо знання мови навчання (англійська й українська).
Ситуація з мовою навчання іноземних студентів у закладах вищої
освіти України є досить неоднозначною, що підтверджується й результатами анонімного опитування
як здобувачів, так і науково-педагогічних працівників. Результати
показують, що станом на сьогодні є проблеми щодо мовної підготовки іноземних громадян, ефективне розв’язання яких є однією
зі складових високої якості освіти майбутніх фахівців. Так, третину опитаних іноземців (29%), які
здобувають вищу освіту за україномовними освітніми програмами, в
організації їхнього навчання не влаштовує те, що дисципліни викладаються мовою, яку вони досконало не розуміють. Як зауважують у
ДСЯО, це вказує на низький рівень
їхнього володіння мовою освітнього процесу (українською).
За результатами роботи фахівці служби підготували пропозиції
й надіслали їх на розгляд до МОН
та уряду.
– Ми вже зараз бачимо позитивні зміни: заклади освіти відреагували на зауваження і на ті порушення й недоліки, які були виявлені
під час відвідування університетів,
– додав Руслан Гурак.
Крім того, ДСЯО продовжувала
заходи державного нагляду і контролю в закладах вищої освіти. За
словами голови служби, левова
частка порушень, які було виявлено, стосуються прийому та випуску здобувачів вищої освіти.
– Ми не тільки даємо термін
для усунення таких порушень, а й
чітко моніторимо, чи були вони виправлені, – додав Руслан Васильович. – У цій частині в 2021 році,
незважаючи на те, що ми виявили
майже 650 порушень чинного законодавства, більшість із них усунули вже під час проведення наших
перевірок.
Дмитро ШУЛІКІН. Фото автора
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ШКОЛА ОНЛАЙН ТА ІНШІ МОЖЛИВОСТІ
Н

а вісімнадцятий день військових дій в Україні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет
повідомив, що у більшості областей після вимушених канікул
освітній процес відновлено. Про
це він сказав так:
– За інформацією департаментів освіти і науки, військових адміністрацій, навчання стартувало
у 13 областях. Форма освітнього
процесу залежить від безпекової
ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо, і вона
обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.
Міністр зауважив, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі мають змогу використовувати національну
електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн». Крім того,
МОН спільно з компанією Google
Україна створили усеукраїнський
онлайн-розклад, також було запущено освітній телевізійний проєкт «Навчання без меж».
Варто визнати, що якщо суттєвий досвід проведення занять у
дистанційному форматі, «завдячуючи» пандемії COVID-19, педагоги й учні все-таки мали, то
до воєнних реалій, звісно, були
не підготовленими. Адже в дуже
багатьох регіонах нашої держави замість шкільних дзвоників періодично лунають сирени
протиповітряної оборони, багато населених пунктів обстрілюються ворожою технікою, сотні тисяч дорослих і дітей були
змушені шукати прихистку в інших областях нашої країни і за
її кордоном. Але там, де є така
можливість,
освітній
процес
триває.

ПРОЄКТ «НАВЧАННЯ БЕЗ МЕЖ»
...Триває жорстока війна російської федерації проти України.
Збройні сили України та загони
тероборони гідно тримають оборону нашої держави і дають відсіч окупантам. Зараз наше завдання – організувати і запустити
освітній процес, принаймні там,
де дозволяє безпекова ситуація.
Для цього ми об’єднали зусилля
з колегами і партнерами й підготували додаткові інструменти для
дистанційної освіти, – зазначив
Сергій Шкарлет.
Одним із найзатребуваніших
став проєкт «Навчання без меж»,
який реалізували МОН, Міністерство культури та інформаційної
політики, українські телеканали
«ПлюсПлюс», «Піксель» та «Суспільне», платформи онлайн-теле-

бачення MEGOGO, «Київстар ТБ»,
«1+1 video» і sweet.tv. У рамках
проєкту 14–18 і 21–25 березня
транслювалися уроки, щодня акцентуючи на одній дисципліні для
школярів 5–11 класів (йдеться про
українську мову, математику, історію України). Проєкт, як і передбачалося, забезпечував трансляцію відеоуроків у прямому ефірі.
Якщо ж здобувачі з якоїсь причини пропускали трансляцію, переглянути її можна у зручний час.
Чимало батьків, зауважуючи, що іноді ці уроки все ж не
транслювалися у попередньо зазначений час, ініціативу коментують дуже позитивно. Також цікавляться, чи можна зробити так,
аби на дитячих каналах апріорі
зменшити кількість мультфільмів,
а чисельність уроків – збільшити.
– На жаль, через відсутність
якісного інтернету в селах та каналу «Піксель» наші діти не можуть переглядати уроки безперебійно в режимі онлайн… У нічний
час інтернет-зв’язок стабільніший,
тож наш варіант – переглядати відеоуроки в записі. Завантажувати
і пропонувати учням чи своїй дитині, – коментує асистент учителя і мама Оксана Решетникова.
За словами представника проєкту, на платформах і більшості
каналів доступним є семиденний
архів, тож є можливість подивитися відеоуроки у зручний час
упродовж цих днів.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН
ВШО – це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів та методичної підтримки вчителів. Вона
містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з
18 основних предметів. Освітні
матеріали платформи використовують у 122 країнах світу.
Нагадаємо, на платформі викладено вже 2200 уроків і тестів
за шкільною програмою. Окремою перевагою є наявність віртуального класу, де педагог може
відстежувати прогрес учнів та
запрошувати їх до навчання.
Платформа – безкоштовна і доступна 24/7 як в Україні, так і
за кордоном, що дуже зручно і
для тих українців, які були змушені виїхати із країни. Методичні рекомендації для вчителів,
як правильно організувати таке
навчання, можна переглянути
тут:
lms.e-school.net.ua/guide.
Для зручності навчання у ВШО
розробили мобільний застосунок
і YouTube-канал.

www.rao.kz

Чотирнадцятого березня у більшості областей після вимушених канікул відновили
освітній процес. Оскільки активні бойові дії тривають, до самого відновлення від
початку ставилися по-різному. Частина громадян його (хоча подекуди й із суттєвими
обмеженнями) вітала. Інші ж казали, мовляв, повноцінного навчання на території
країни не вийде, тож сумнівалися у доцільності повернення до навчання саме зараз.
Але і перші, і другі констатують, що ситуація у країні є більшою чи меншою мірою
травматичною для всіх, відтак вона дуже потужно впливає на психологічний стан усіх
учасників освітнього процесу.

УСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ОНЛАЙН-РОЗКЛАД
Для зручності організації цього
процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки спільно з
компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн-розклад
(mon.gov.ua/ua/vseukrayinskijrozklad). Цей інтерактивний розпорядок містить посилання на
матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для
предметів згідно з календарно-тематичним плануванням. Онлайнрозклад діє на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в
режимі реального часу матимуть
доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1–11 класів.
– Ми розуміємо, що багато дітей майже постійно перебувають
в укриттях, а багато хто вимушений був евакуюватися. Маємо продовжувати освітній процес принаймні у тих регіонах, де це можливо…
Наразі ми рекомендували розпочати навчання у дистанційному форматі й підготували для цього певні інструменти, – зазначив міністр
освіти і науки, презентуючи цей
проєкт.

ІНІЦІАТИВИ ВИДАВНИЦТВ
Понад 50 українських видавництв
та авторів надали свої електронні й
аудіокниги для безкоштовного користування в додатку Yakaboo. Серед них – «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,
«Богдан», «Вавилонська бібліотека», «Видавництво 21», «Видавництво Анетти Антоненко», «Видавництво Старого Лева», «Дім
Химер», «Каламар», «Нора-Друк»,
«Ніка-Центр», «САМІТ-КНИГА»,
«Смолоскип», «Фабула», «Фоліо»
тощо. Щоб скористатися пропозицією, потрібно завантажити додаток у App Store або Google Play,
відкрити його, оформити перед-

плату й вибрати бажану книжку.
Наприклад, представники видавництва «Ранок», що також увійшло до
цього списку, коментуючи ініціативу, сказали, що розуміють, як важливо школярам мати посібники для
дистанційного навчання. Тож створили можливість абсолютно безкоштовно завантажувати електронні
варіанти своєї навчальної літератури усім охочим. До речі, деякі із цих
видавництв (як-от «Видавництво
Старого Лева») також анонсували
ресурс для найменших – безкоштовний доступ до казок, зокрема до десятків відео, де свої твори
читають улюблені дитячі письменники.

ДИСТАНЦІЙНІ ШКОЛИ
Також під час воєнного стану багато дистанційних шкіл надали безкоштовний доступ до навчання.
Наприклад, платформа сучасної
освіти ThinkGlobal Online доєднується до живих уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для дітей. А от
Комп’ютерна Академія ШАГ організувала для школярів безкоштовну серію онлайн майстер-класів і
тематичних зустрічей про безпеку в інтернеті, створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробку ігор. Науковий ліцей Клима
Чурюмова відкрив реєстрацію на
онлайн-уроки і регулярні щоденні
зустрічі дітей із психологом. Програма також дає можливість дітям
слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, авторські курси від учених, митців,
цікаві інтерактиви неформальної
освіти й долучатися до мовного
клубу. Серед цього списку є дистанційні школи DAR, «Оптіма»,
«Атмосферна школа» та багато інших. Усі ці заклади освіти діляться готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати
не лише учні, а й учителі. Водночас варто наголосити, що йдеться
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не лише про дистант. Ресурс закладів є насамперед потужним варіативним елементом підготовки до
уроку в умовах дистанційного навчання, до якого за останній час
усі вже звикли.
Водночас команда МОН підготувала повний перелік шкіл і організацій в Україні, які можуть
допомогти у навчанні дітей у нинішній особливо складний час. Із
переліком можна ознайомитися за
посиланням: bit.ly/36u0WsO. Нагадаємо, на сайті МОН також розміщені поради педагогам профтехів
для ефективної організації онлайннавчання: bit.ly/3D8HYUq.

УЧНІВСЬКИЙ МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
У зв’язку зі складною ситуацією
Центр дистанційного навчання
Приватної школи «Афіни» Києва готовий допомогти дітям, котрі
вимушено евакуювалися до інших
міст чи виїхали з країни, завершити навчальний рік за українською
програмою. Керівництво закладу
пропонує не онлайн-уроки, а розроблені їхніми методистами-вчителями маршрутні листи з кожного
предмета від 1 по 11 класи. Діти можуть самостійно опановувати весь
навчальний матеріал. Маршрутні
листи містять покрокові вказівки
щодо цього. Також у них наявні посилання на електронні підручники,
інші додаткові ресурси й онлайнтести. Все, що потрібно, – мобільний телефон. Маршрутні листи для
роботи можна завантажити і працювати з ними. За потреби, скажімо, раз на тиждень викладачі
центру можуть організовувати для
своїх учнів консультації онлайн. До
кінця цього навчального року послуга для дітей є безкоштовною.
Коротка форма для заповнення –
forms.gle/5WbMP6JP9ThGqDvN7.
Доступ до навчальних матеріалів і
маршрутних листів за предметами
по кожному класу є безкоштовним.
Переведення дитини до самого закладу не є необхідним. Атестацію
проводять учителі приватної школи згідно з рекомендаціями МОН.

ОНЛАЙН-САДОК НУМО
ЮНІСЕФ разом із Міністерством
освіти і науки запустили дитячий
онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до
6 років. Перший випуск доступний
до перегляду на YouTube-каналах
МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO. Ініціатива допоможе
батькам зайняти дитину пізнавальними та розвивальними активностями і, наскільки це можливо, відволікти від війни.
– Цей проєкт є платформою,
на якій батьки і вихователі можуть
знайти всі необхідні розвивальні матеріали у відкритому доступі.
Для нас важливо, щоб, незважаючи
на складнощі, вже з раннього віку
освіта для української малечі була
комфортною, корисною та цікавою, – зазначив Сергій Шкарлет.
Під час бойових дій родини проводять багато часу у сховищах, у
дорозі або ж намагаються адаптуватися до нового місця, куди були
змушені переселитися. Батьки часто перебувають у стресовому стані, страждають від емоційного та

ОСВІТНІЙ
ПРОЦЕС
психологічного виснаження, тому
потребують допомоги в організації корисного дозвілля для дітей.
Команди розробників долучали і
психологів, щоб контент був безпечним для дітей, які зараз перебувають у стресі. Онлайн-садочок
призначений зберегти зв’язок малюків з освітнім і розвивальним
процесом. Тут збирають корисні підказки, цікаві вправи та ігри,
що допоможуть дошкільнятам щодня опановувати важливі навички
для подальшого розвитку й не втрачати вже здобуті компетентності.
«ОУ» пересвідчилася, що громадськість дуже позитивно зустріла
ініціативу. Випуски онлайн-садочка досить популярні – мають більш
ніж 70 тисяч переглядів.
Принагідно нагадуємо і про
освітні серіали для дітей будь-якого
віку, що містяться на платформі
«Дія.Цифрова освіта» (osvita.diia.
gov.ua/about). Переглядати матеріали можна будь-де та будь-коли
абсолютно безкоштовно.

ПОРАДИ ДЕРЖСЛУЖБИ
ЯКОСТІ ОСВІТИ
Звісно, війна – надзвичайно складний час для усіх, а діти потерпають від неї найбільше. У цих обставинах школа стає своєрідним
об’єднувальним осередком. Разом
з тим роль школи під час війни
значно більша, ніж освітня, адже
спілкування дітей між собою допоможе їм відволіктися від трагічних
подій. А дітям-переселенцям дасть
можливість легше адаптуватися до
нових умов життя, доєднатися до
спільноти, поспілкуватися. Державна служба якості освіти у співпраці
з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe),
розробили поради для керівників шкіл щодо відновлення освітнього процесу в умовах війни. Детально про це можна прочитати за
посиланням: bit.ly/3qAm33E. Якщо
дуже коротко, то головні рекомендації щодо нинішнього освітнього
процесу зводяться до того, що аби
вчителі могли підтримувати учнів,
у цій ситуації потрібно насамперед підтримати їх самих. Допомогти впоратися зі стресом у колективі
– важлива частина нинішньої роботи директора. Щодо безпосередньо освітнього процесу – його важливо адаптувати так, щоб навчання
не перевантажувало дітей та педагогів. При цьому домашні завдання в
умовах війни будуть недоречними.
У порадах вказано: передусім варто віддавати перевагу навчальним
предметам, інтегрованим курсам,
що мають релевантний в умовах
війни контент, а також адаптувати
програму з навчальних предметів,
добираючи теми, цікаві й корисні
дітям сьогодні. Дуже важливо залучати до освітнього процесу і шкільного психолога. Заняття з ним допоможуть дітям і педагогам подолати
стрес. Школа також має створювати додаткові можливості для спілкування учням, зокрема організовуючи гурткову роботу, волонтерські
проєкти тощо.
Валентина ОЛІЙНИК
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ДУМКИ ВЧИТЕЛІВ

ЧАС НЕ ВЧИТИ ПРЕДМЕТИ, А ПЕРЕДАВАТИ ЗНАННЯ
Володимир Сокол – учитель початкових класів Харківського навчально-виховного
комплексу №106 імені В.О. Кисіля. Володимир Вікторович – учасник Антитерористичної
операції на сході України, організатор найтривалішого уроку, який безперервно проводився 350 хвилин. Фіналіст II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у
номінації «Початкова освіта», а також – один із найкращих педагогів за версією Global
Teacher Prize Ukraine – 2021.
На прохання «ОУ» прокоментувати своє ставлення до нинішніх освітніх можливостей
співрозмовник зауважив, що не може відповісти вузько, як того очікувало наше видання. Натомість запропонував тези, у яких зосередив усі свої думки щодо нинішніх реалій. Ось вони: «Вважаю, що зараз неможливо говорити про освітній процес, зокрема
в якісному дистанційному форматі, до повного припинення вторгнення і нашої беззастережної перемоги. Треба говорити про адаптаційно-реабілітаційний період з елементами по(на)вчальних тренінгових програм. Наразі з дітьми треба більше розмовляти,
відновлювати їхні когнітивні здібності й емоційний комфорт. Навчальний процес краще замінити просвітницьким. А отже, більше використовувати риторику, дебати, проєктну технологію. Зняти з учителя методичні рамки держстандарту, учбові й бюрократичні приписи на час дії воєнного стану стосовно ведення просвітницького процесу в
школах та в дистанті (у рамках КПК і УК України, звичайно). Не варто забувати, що
навчання – це організація розумової праці дітей. Дорослі (учителі, адміністратори, волонтери), особливо батьки, повинні створити відповідний фон, регламент, порядок і
комфорт для дитини, бути ніжними і по-доброму вимогливими до себе і до дитини. І
тут я повторюся: розмовляйте з дитиною, вчіться з дитиною, читайте з дитиною, думайте з дитиною і для дитини. Ми повинні перемогти злочинця зовнішнього і побороти ворога внутрішнього (страх, лінь, апатію, втому). Ми воюємо не заради себе, і
багато хто знає, що можуть не дожити до перемоги, багато хто вже віддав життя за
Україну. Ми відстоюємо наші спрямування для дітей. І ми хочемо бачити наших дітей
у якісній, правовій, цивілізованій державі, основа якої – життя та інтелект, освіта та
виховання. Важкий, жахливий, трагічний період мине, і нам усім спільно треба буде
повернутися до модернізації України, до благополуччя сімей і цілих міст, а без науки, культури і досвіду це буде зробити дуже складно. Тому треба насамперед передавати знання, а не вчити предмети, відновлювати дитячі душі, а не проводити виховні заходи, та пам’ятати цей трагічний досвід цілого покоління нескорених українців».

НЕ ВАРТО ІГНОРУВАТИ ОСВІТНІЙ ФРОНТ
Артур Пройдаков – найкращий учитель 2021 року за версією Global Teacher Prize
Ukraine. Нині він викладає українську мову та літературу в шановному столичному приватному закладі, хоча починав зі звичайного викладача коледжу у Стаханові. Став відомим через сучасні пісні, відео з тікток, меми та ігри, які стимулюють учнів любити українське.
Про нинішній освітній процес педагог говорить лаконічно, зокрема і про свій особистий вклад у нього:
«Я продовжую вести уроки, спілкуюся із своїми учнями, разом відкриваємо світ
української мови та української літератури, детальніше говоримо про медіаграмотність,
шукаємо натхнення ставати розумнішими, креативнішими, відтак сильнішими…
Освіта – це зброя! І сьогодні не варто ігнорувати освітнього фронту, оскільки наші
діти за деякий час після Перемоги розбудовуватимуть нашу державу, виводитимуть її
на нові вершини».

НАЙВАЖЛИВІШОЮ СЬОГОДНІ
Є МОЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАННЯ
Леся Павлюк – учителька початкових класів ліцею №7 Івано-Франківської міської ради,
тренерка НУШ, експертка з вивчення досвіду вчителів, які сертифікуються, експертка
з інституційного аудиту ЗЗСО, дипломантка ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019», півфіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 та 2021 років.
Як поділилася з «ОУ» пані Леся, новина із сайту МОН про безкоштовний доступ у часи війни до навчання в різних дистанційних школах України її зацікавила.
Тому вона вирішила детальніше ознайомитися з новими можливостями навчання. І
справді, для дітей, які не мають можливості продовжувати навчання у своїй школі, з’явилася нагода не переривати навчальний процес, та і моментами відволіктися від страшних подій, які відбуваються. Це було добре. Проте для роботи зі своїми другокласниками онлайн-школи вона вирішила не використовувати. Для цього,
як пояснила, було кілька причин:
«По-перше, я вирішила використовувати інструменти, які уже всім добре знайомі.
Дистанційне навчання для нас зовсім не новинка. Ковід нас добре підготував до теперішніх умов. І я вже вибудувала систему роботи, котра добре працює в моєму класі...
Багато дітей мого класу навчаються без допомоги батьків. Вони вже навчилися підключатися до уроків, прикріплювати фото виконаних завдань, виконувати онлайн-тестування чи грати в навчальні ігри. По-друге, можливість продовжувати навчання нині
– хороша ініціатива. Для дітей наразі найважливішою є можливість спілкування. Вони
кожного дня, нехай і онлайн, але зустрічаються зі своїми друзями, вчителями. Можуть
поділитися враженнями, помріяти, розповісти про наболіле, підтримати одне одного, заспокоїти, проговорити план дій у разі надзвичайної ситуації, відчути, що вони не самі.
Від вересня 2020 ми з дітьми дуже здружилися. Тому і для них, і для мене такі зустрічі є дуже цінні. Щодо ресурсів – їх багато. Наприклад, на сайті ВШО чи видавництва «Ранок» є багато записаних уроків для початкової школи. Якщо дитина була відсутня на онлайн-зустрічі, вона має змогу подивитися тематичний відеоурок. Особисто
я використовую матеріали цих сайтів».

ВАРТО
ЗНАТИ
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