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ГОТУЄМОСЯ ЗАВЕРШИТИ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Попри воєнний стан, де в очному, де – в дистанційному
форматі триває робота закладів загальної середньої
освіти, а отже, навчальний рік добігає кінця.
Щоб зробити цей процес простішим, фахівці МОН
підготували тематичні методичні рекомендації
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ВСТУП-2022:
НОВА МОДЕЛЬ
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ОПЛАТА ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

УСЕ ЩЕ БУДЕ

У педагогів і управлінців на місцях нині
виникає багато запитань щодо оплати праці.
Інколи доводиться чути про спроби примусово
відправити педагогів у відпустки, дискримінувати
тих, хто виїхав за кордон, тощо. Але у правовому
полі більшість питань урегульовано
4

ТОЙ, ХТО ТВОРИВ ІСТОРІЮ
Нещодавно минуло 40 днів відтоді, як покинув
цей світ відомий громадський діяч, письменник
і літературознавець Іван Дзюба. «Інтелектуальний
прапор шістдесятництва», «постать століття», «символ
нації» – так називали його ще за життя
14

12
До початку масштабного вторгнення учні
Краматорської школи №16 під керівництвом учителя
інформатики Андрія Лук’яненка збирали роботів
із Lego Mindstorms EV3 і створювали пристрої
на платах Arduino, а деталі для них друкували
на 3D-принтері. Зараз усе це – «на паузі»…
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.arcpublishing.com

Навіть у складний для всіх час
треба дивитися у майбутнє,
а відтак – працювати над тим,
аби молоді громадяни мали
змогу здобути вищу освіту
в Україні. Для цього необхідно
створити доступні й безпечні
умови для вступників. Саме тому
цьогоріч замість зовнішнього
незалежного оцінювання проведуть
Національний мультипредметний
тест для здобуття вищої освіти

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ФІНАНСУВАННЯ

COVID-19

ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ

БЕЗ КАРАНТИННИХ ЗОН – ТИМЧАСОВО

ряд ухвалив зміни до Порядку та умов
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в частині використання залишків
коштів за субвенціями. Йдеться про постанову КМУ №365 від 26 березня 2022 року.
– У зв’язку із запровадженням воєнного стану виникла необхідність перегляду умов використання залишків освітньої субвенції для
підтримки потреб цивільного населення. Майже 6 мільярдів гривень
залишків коштів за субвенціями дозволено спрямовувати на забезпечення потреб оборони та підтримку цивільного населення в умовах
воєнного часу, що є ще одним кроком у наближенні перемоги українського народу над загарбником, – прокоментував міністр освіти і
науки Сергій Шкарлет.
Постановою місцевим бюджетам дозволено використовувати залишки коштів за зазначеними субвенціями, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на:
– заходи територіальної оборони;
– задоволення продовольчих потреб цивільного населення;
– евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення з місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця
(зокрема, на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів,
облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування);
– оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

абінет Міністрів України рішенням №372 від 26 березня 2022 року вніс до постанови від 9 грудня 2020
року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Зміни передбачають, що на період дії воєнного стану
не застосовуються норми про усунення працівників, які не зробили щеплення від коронавірусу, а також скасовано встановлення карантинних зон.
При цьому на період воєнного стану рекомендовано:
– фізичним особам та суб’єктам господарювання дотримуватися
протиепідемічних заходів;
– фізичним особам забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до списку дозволених
для використання у надзвичайних ситуаціях;
– закладам охорони здоров’я забезпечити готовність до реагування
на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

К
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УРЯДОВІ РІШЕННЯ

ЄДКІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗМІНИ ДО АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ

М

www.mon.gov.ua

іністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабміну «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня
2017 р. №540 та визнання такою, що
втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2018 р. №652».
Проєктом акта пропонується внести зміни, які, зокрема, стосуються:
– запровадження загального порядку проведення державної атестації
наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними
наукової (науково-технічної) діяльності та відповідної загальної методики;
– затвердження переліку наукових напрямів, за якими проводиться
державна атестація наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності;
– передбачення можливості залучення іноземних експертів із метою
підвищення якості проведення експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи/закладу вищої освіти.
Зауваження та пропозиції приймаються до 22 квітня 2022 року на
електронну адресу: ol.nik.job@gmail.com (Ольга Бразовська, головний
спеціаліст відділу державної атестації головного управління директорату науки та інновацій).

www.kurs.com.ua

УКРАЇНА – В АСОЦІАЦІЇ COST
ещодавно Україна подала офіційну заявку на вступ до Асоціації фінансування інноваційних і дослідницьких мереж COST. І
вже 30 березня, на запрошення керівника
COST Алейна Береца, заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов і генеральний директор директорату науки та інновацій МОН Ігор Таранов узяли участь у 213-му Засіданні Комітету представників високого рівня COST, пунктом 8 порядку
денного якого було визначено розгляд заявки України.
Серед стратегічних пріоритетів COST:
– пропагування і поширення передової науки та досконалості;
– розширення можливостей і надання підтримки молодим інноваторам та дослідникам;
– сприяння міждисциплінарним дослідженням для проривної науки.
Також членство у цій організації відкриває для українських учених додаткову можливість приєднатися до дослідницьких мереж COST Actions.

ряд ухвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №497 для
унормування питань атестації здобувачів фахової
передвищої та вищої освіти за визначеними спеціальностями (постанова КМУ №376 від 27 березня 2022 року).
Проведення апробацій і запровадження нових
єдиних державних кваліфікаційних іспитів в умовах воєнного стану є
недоцільним, тому закладам фахової передвищої та вищої освіти необхідно надати право присвоєння кваліфікації та видачі дипломів про здобуття освіти без складання ЄДКІ.
Постановою відтерміновується проведення ЄДКІ, зокрема апробаційного, для всіх спеціальностей (для спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» воно регулюється окремою постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №316).

www.comedyschool.me

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Н

У

ОФІЦІЙНО

ТЕРМІНИ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗМІНЕНО

М

іністерство освіти і науки ухвалило рішення щодо зміни термінів
реєстрації для проходження сертифікації педагогічних працівників
(наказ МОН №278 від 30 березня 2022 року).
Згідно з документом, реєстрація для проходження сертифікації триватиме упродовж 1–15 серпня 2022 року і проводитиметься двома етапами:
– основний етап (1–8 серпня) – у межах граничної кількості для
кожного регіону;
– додатковий етап (9–15 серпня) – у межах загальної граничної
кількості (2500 вчителів).
Реєстрацію педагогів початкових класів для проходження сертифікації у 2022 році буде припинено достроково, якщо 2500 осіб сформують
бланки реєстраційних карток-заяв.
Учителі беруть участь у сертифікації лише добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому етапі відповідно до Положення про
сертифікацію педагогічних працівників.

ВИКЛИК ЧАСУ

МЕРЕЖА ОСВІТНІХ ХАБІВ

Б

агато українських учнів і їхніх батьків вимушено перебувають в інших регіонах країни через розпочату російською федерацією війну
проти України. МОН спільно з обласними військовими адміністраціями ініціює створення мережі освітніх хабів, головна мета яких – якісна та швидка організація освітнього процесу і побуту внутрішньо переміщених осіб.
Перший хаб – за підтримки обласної військової адміністрації – створили на Хмельниччині, він розташований у приміщенні Хмельницького
політехнічного коледжу. Найближчим часом планується відкриття освітніх хабів не тільки в Україні, а й у державах, у яких наразі перебуває
велика кількість українських учнів і студентів: Румунії, Польщі, країнах
Балтії, Чехії. Проєкт реалізується за ініціативи МОН, Інституту модернізації змісту освіти, Асоціації інноваційної та цифрової освіти.
За матеріалами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
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ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

ПРО ВІЙНУ І ПРАЦЮ

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ДОКУМЕНТИ

Д

вадцять восьмого березня 2022 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ МОН №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».
Документ регулює забезпечення та організацію органами управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, зокрема в
підпорядкуванні яких перебувають ЗЗСО й установи освіти:
– зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і знаходяться в Україні чи за її межами, до закладів освіти за заявою, що подається до закладу;
– здобуття загальної середньої освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною;
– оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно від їхнього
поточного місця проживання (перебування), зокрема шляхом ухвалення рішення (розпорядження, наказу) про оголошення простою в закладах освіти, що не можуть проводити освітню діяльність унаслідок збройної агресії російської федерації;
– проживання здобувачів освіти та осіб, які їх супроводжують (батьків, опікунів,
інших законних представників, родичів тощо), працівників закладів освіти й установ
освіти в пансіонах, гуртожитках, а також харчування в разі подання відповідної заяви;
– працевлаштування працівників і вакантні посади (за наявності) у разі подання
відповідної заяви;
– ведення окремого обліку та формування реєстрів здобувачів освіти за місцем перебування, що мають містити таку інформацію – прізвище, ім’я та по батькові, дата
народження, місце проживання (перебування), місце навчання (заклад освіти), попереднє місце проживання, попереднє місце навчання, форма здобуття освіти, належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.
У документі наголошено, що згадані заяви подаються без додаткових документів,
бо у цей складний час їх може не бути фізично. Але якщо збереглися будь-які копії
(свідоцтво про народження дитини, свідоцтво досягнень, інші письмові підтвердження результатів навчальних досягнень тощо), їх подання допоможе закладам освіти в
оформленні всіх необхідних документів.
Відповідно до наказу має бути організовано прийом закладами освіти заяв щодо надання інформації про отримані в Україні документи про загальну середню освіту, поданих у
будь-який спосіб за вибором заявника, їх узагальнення та надсилання Державному підприємству «Інфоресурс» упродовж 3 робочих днів від дня надходження відповідних заяв.
Державне підприємство «Інфоресурс» опрацьовуватиме заяви, якщо вони надійшли безпосередньо до підприємства (на сайт inforesurs.gov.ua або електронну адресу
info@inforesurs.gov.ua).
До речі, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість за посиланням info.edbo.gov.ua/edudocuments оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію
щодо власного документа про освіту у формі електронної виписки із кваліфікованими
електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.
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Україні триває воєнний стан через вторгнення рф на територію нашої країни. Команда
МОН звертає увагу на корисні ресурси для дорослих і дітей – платформи
для вдосконалення навичок
і саморозвитку.

www.lexinform.com.ua
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резидент Володимир Зеленський підписав Закон
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що доповнює чинне законодавство
новими нормами.
Фахівці Міністерства економіки України відзначають, що основними нововведеннями документа є те, що:
– у період дії воєнного стану роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди, якщо вона не протипоказана за станом здоров’я. Але лише для ліквідації наслідків бойових дій або інших обставин, що становлять загрозу життю людей;
– закон дозволяє працівнику розірвати трудовий договір за власною ініціативою
через ведення бойових дій та існування загрози для його життя і здоров’я. Допускається звільнення з ініціативи роботодавця у період тимчасової непрацездатності, а також під час відпустки (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами, відпустки для
догляду за дитиною);
– дозволена тривалість робочого часу в період дії воєнного стану збільшується до
60 годин на тиждень. Мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку
скорочується до 24 годин;
– через бойові дії трапляються випадки, коли роботодавець не може вчасно виплатити зарплату. Якщо він доведе, що порушення сталося саме внаслідок обставин непереборної сили, то не нестиме відповідальності перед законом. Водночас після припинення цих обставин роботодавець зобов’язаний виплатити всю зарплату;
– максимальна тривалість щорічної основної відпустки, яка може бути надана у
період дії воєнного стану, складає 24 календарних дні. Якщо працівник залучений до
робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець може відмовити у наданні
відпусток будь-якого виду (окрім відпустки по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку):
– запроваджується поняття призупинення дії трудового договору, що не тягне за
собою припинення трудових відносин. Відшкодування зарплати на цей час покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.
Закон діє протягом воєнного стану. Ці та інші зміни до трудового законодавства
спрямовані на урахування реалій воєнного стану та забезпечення, з одного боку, захисту прав найманих працівників, а з іншого – створення умов для виконання покладених на економіку завдань.

COURSERA.ORG

На цій онлайн-платформі
розміщено більш як 2 тисячі курсів із понад 180 спеціалізацій на 4 освітніх рівнях, зареєстровано близько
25 мільйонів слухачів – тут можна навчатися й отримувати кредити 149 провідних університетів – партнерів Coursera. Протягом навчання студент повинен переглядати лекції, які надсилаються йому щотижня, читати
рекомендовані статті та виконувати домашні завдання.
Деякі курси мають українські субтитри.

EDX.ORG
Заснований Гарвардським університетом і Массачусетським технологічним університетом у 2012 році, еdX є
центром онлайн-навчання та надає послуги МВОК на відкритій безкоштовній платформі Open еdX, пропонуючи
слухачам курси за 24 напрямами. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які викладаються у відомих навчальних закладах. Курси безкоштовні, проте отримання сертифіката потребує оплати.

KHANACADEMY.ORG
На сайті є кілька тисяч безкоштовних мікролекцій із математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп’ютерних наук тощо.

UDACITY.COM
Більшість курсів Udacity – технічного напряму. В окремі
розділи винесено матеріали з математики, бізнесу, дизайну, інших наук (фізика, біологія). Загалом Udacity пропонує близько 30 курсів, які діляться за рівнем складності.
Наприкінці заняття є завдання, яке допоможе перевірити засвоєння матеріалу.

CANVAS.NET
Canvas Network відрізняється великою різноманітністю
курсів, які проводять різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання.
З особливостями кожного курсу можна ознайомитися в
описі. Заняття тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше, що дозволяє охочим попередньо записатися.

UDEMY.COM
Це – платформа, що пропонує освітні проєкти, розподілені на 16 категорій, які викладаються практиками. Є
безоплатні і платні курси. Після закінчення курсів слухачі можуть отримати сертифікат таких відомих компаній, як-от Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial
Industry Regulatory Authority тощо.

PROMETHEUS.ORG.UA
Українська безоплатна платформа онлайн-освіти, яка надає безкоштовну можливість університетам і провідним
викладачам публікувати та розповсюджувати курси. Кожен курс складається з відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу
поставити запитання викладачу та спілкуватися. Успішне завершення курсу дасть змогу отримати електронний
сертифікат.

ED-ERA.COM
EdEra (Education Era) – освітній проєкт, що має на меті
зробити навчання в Україні якісним і доступним. До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого
засвоєння матеріалу) додається супроводжувальний матеріал – конспект з ілюстраціями та поясненнями. Щотижня студенти виконують домашнє завдання, а наприкінці
курсу складають іспит.
За матеріалами Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки

4

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

www.dyvys.info

www.facebook.com

ОПЛАТА ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

У педагогів і управлінців на місцях нині виникає багато запитань щодо оплати праці.
Інколи доводиться чути про спроби примусово відправити вчителів у відпустки,
дискримінувати тих, хто виїхав за кордон, тощо. Але у правовому полі більшість
питань урегульовано. Про це йшлося під час «Години запитань», яку провів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE. Крім того, говорили і про особливості
розподілу освітньої субвенції. Гостею ефіру була керівниця експертної групи з питань
бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик
Міністерства освіти і науки України Анастасія СОФІЄНКО.

О

тже, зміни формули освітньої
субвенції не передбачається.
Як пояснила пані Анастасія,
наразі пріоритетом є організація
оплати праці педагогічних працівників за основним місцем їхнього
працевлаштування.
– Завдяки Нацбанку, Мінфіну
банківська та фінансова система
в Україні працює в максимальній
кількості громад, де це можливо,
– розповіла вона. – Система електронних платежів дозволяє нараховувати й отримувати заробітну плату, незважаючи на фактичне місце
перебування працівників бухгалтерії чи вчителів.

ЩОБ КОШТИ НАДІЙШЛИ ВЧАСНО
Анастасія Софієнко нагадала, що
освітня субвенція надходить на рахунки місцевих бюджетів двічі на
місяць (у перший робочий день та
11 числа кожного місяця). МОН
як головний розпорядник коштів
за день до кожного траншу надає
Держказначейству лист з інформацією – чи до всіх бюджетів і чи
в повному обсязі перераховувати
кошти освітньої субвенції. Так, є
окуповані території, але ніхто не
скасовував бюджетну дисципліну.
Експерт наголосила, що за березень освітня субвенція спрямована
до всіх місцевих бюджетів своєчасно та в повному обсязі, й висловила сподівання, що так буде і надалі.
– У березні наше рішення
було продиктоване тим, що офіційно немає нових окупованих територій, окрім тих, які окуповані
з 2014 року, – розповіла Анастасія Софієнко. – Плюс ми завжди
оперативно збираємо інформацію
з областей, особливо тих, де безпосередньо йдуть бойові дії.
Далі все залежатиме від того, яка
ситуація складається на полі бою.
Тому конкретно щось гарантувати на
місяць уперед – важко. Але в МОН
обіцяють у будь-якому разі працювати із «критичними» громадами.

– Якщо громада тиждень тому
не могла виплачувати кошти, то ми
з Мінфіном вирішуємо, як це робити за неї, – розповіла посадовець.
– Трапляється й так, що за тиждень громада повернулася під українську владу, бухгалтерія має доступ до своїх робочих комп’ютерів,
зв’язку з казначейством, і оплата
пройшла. Тобто ми працюємо із часовим «лагом», але на те, щоб зарплата кожному вчителю надійшла
з їхньої громади, спрямовано максимум зусиль. Є також імовірність,
що, можливо, зарплата педагогу
буде спрямовуватися від громади,
де він фактично перебуває. Тоді,
за потреби, може бути здійснено
перерозподіл освітньої субвенції.

ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ
Нині є декілька категорій працівників: ті, хто залишився вдома і може
працювати; ті, хто не має фізичної можливості працювати (адже
заклад не здійснює освітній процес дистанційно); вчителі, які переїхали за кордон і мають змогу навчати учнів онлайн. Як наголосила
пані Анастасія, сьогодні нарахування відбуваються залежно від того,
чи працює людина, чи ні.
Загалом є дві великі групи випадків. Перша – коли людина може
працювати. Це, зокрема, області, де
відновилося навчання в дистанційній формі.
– Ця форма роботи за часів пандемії стала для нас звичною, – зауважила експерт. – Особливих питань тут немає, бо ми прожили із
цим два роки. Крім того, МОН надало роз’яснення, що дистанційну
роботу можна організовувати і за
межами України. Чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах
дистанційної роботи. Отже, вчителі цілком правомірно з використанням відповідних технологій можуть
проводити педагогічну діяльність,

перебуваючи за межами України.
На період здійснення освітнього
процесу в дистанційному режимі
оплата праці вчителів відбувається за фактично виконаний ними
обсяг навчального навантаження.
Крім того, перебування педагога
за межами України не є підставою
змушувати його йти у відпустку.
Друга велика група випадків –
це простій. Згідно зі статтею 34
Кодексу законів України про працю, це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. За
таким варіантом зазвичай оформляються трудові відносини із працівниками на територіях, де активно ведуться бойові дії.
Як пояснила Анастасія Софієнко,

ПЕРЕБУВАННЯ
ВЧИТЕЛЯ ЗА
МЕЖАМИ УКРАЇНИ
НЕ Є ПІДСТАВОЮ
ЗМУШУВАТИ ЙОГО
ЙТИ У ВІДПУСТКУ
у випадку виникнення простою не
з вини працівника доцільно оформити акт простою, в якому зафіксувати обставини, внаслідок яких виник простій, дату його виникнення
тощо. А також – наказ (засновника або закладу освіти), який міститиме перелік структурних підрозділів, на які поширюється простій
– у випадку, якщо простій не поширюватиметься на весь заклад. А
також – дату початку та, за можливості, дату закінчення простою
або ж подію, з якою пов’язане
його закінчення (у цьому випадку
– скасування або зупинення воєнного часу).
Простій оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (стаття
113 КЗпП). Експерт також нагадала, що Постанова Кабінету Міністрів України №221 від 7 березня 2022 року передбачає, що саме
керівник підприємства визначає
обсяг оплати при простої, але в
будь-якому разі цей обсяг повинен

становити не менш як дві третини
тарифної ставки.
Анастасія Софієнко звернула
увагу, що згідно з пунктом 8.3.3
Галузевої угоди між Міністерством
освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних
і тих, які працюють за сумісництвом, не з їхньої вини рекомендовано здійснювати в розмірі середньої заробітної плати (з розрахунку
за два останні місяці з урахуванням
усіх надбавок). Для цього, як наголосила експерт, освітня субвенція
доходить до місцевих бюджетів у
повному обсязі.
– Зрозуміло, що показник у дві
третини визначено в кодексі як загальний, адже ми розуміємо, що
є підприємства, які виплачують
зарплату з отриманих прибутків,
– додала пані Анастасія. – Вони
не можуть забезпечити середню
зарплату, але для бюджетної сфери, де освітня субвенція надходить
у повному обсязі, треба здійснювати виплату в обсязі середнього
заробітку.
Як уточнила Анастасія Софієнко,
якщо людина працює сумісником у
декількох закладах, то на кожному
місці роботи отримуватиме середню зарплату.
Крім того, нещодавно було
ухвалено Закон «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану», яким внесено зміни до Закону «Про освіту». Згідно з документом працівникам закладів освіти,
установ освіти також гарантується збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення
виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом.
Щодо питання відпусток у Міністерстві освіти і науки категоричні:
МОН забороняє керівникам органів управління освіти й керівникам закладів освіти примушувати
педагогічних та інших працівників
до написання заяв про відпустку
без збереження заробітної плати.
– Працівникам винятково за добровільним бажанням може бути
надана відпустка (зі збереженням
або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства, – наголошують

у відомстві. Також винятково за
бажанням працівника його може
бути звільнено за власним бажанням згідно з вимогами трудового
законодавства.

ПРО «ДОШКІЛЬНИКІВ»,
«ПОЗАШКІЛЬНИКІВ» І СУБВЕНЦІЮ
До ефіру надійшла низка запитань
щодо оплати праці педагогів закладів дошкільної і позашкільної освіти. Так, гарантії нібито є не лише
для шкільних учителів, а і для всіх
педагогічних і науково-педагогічних працівників – за принципом
«або це дистанційна робота, або
простій з відповідною оплатою».
Але складність полягає в тому, що
видатки на дошкілля і позашкілля повністю «лежать» на місцевому
бюджеті. І тут можуть бути труднощі, адже доходів нині може навіть не бути взагалі.
– Зрозуміло, що у багатьох
громадах кошти були направлені
на обороноздатність громади, вирішення гуманітарних питань, –
зауважила Анастасія Софієнко. –
Тому кошти на виплату зарплати
«дошкільникам» і «позашкільникам» – це питання спроможності громади.
Для того, щоб полегшити життя громад (зокрема, вивільнити їхні
кошти на зарплату цим категоріям працівників, вихователям), КМУ
ухвалив постанову №365 від 26 березня 2022 року, яка регламентує
використання залишків субвенцій
– освітньої та інклюзивної.
З огляду на необхідність оперативного ухвалення та реалізації
управлінських рішень місцевим
бюджетам дозволено використання залишків коштів за освітньою субвенцією та субвенцією
для осіб з ООП, збережених на
рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на: заходи територіальної оборони; задоволення продовольчих потреб
цивільного населення; евакуацію/
вивезення/переміщення цивільного населення з місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних
територій у безпечні місця (зокрема, на оплату транспортних послуг,
пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/
перебування); оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану. Тож майже 6 мільярдів
гривень залишків коштів за субвенціями дозволено спрямовувати
на забезпечення потреб оборони та
підтримку цивільного населення в
умовах воєнного часу, що є ще одним кроком у наближенні перемоги над загарбником.
Як нагадала Анастасія Софієнко,
показники залишків субвенцій по
кожній із громад можна знайти у
листі МОН №1/3708-22 від 28 березня «Про використання залишків
коштів за субвенціями».

НА ЯКОМУ ЕТАПІ
МОЖЛИВИЙ ЗБІЙ?
Обговорили під час ефіру і причини, чому може не виплачуватися
зарплата на окупованих територіях. Як пояснила експертка проєк-

АКТУАЛЬНА
ТЕМА
ту DECIDE Анна Пуцова, є декілька факторів, зокрема відсутність
можливості у працівників органів
місцевої влади здійснити певні нарахування, поспілкуватися з казначейством тощо.
– Для того, щоб пройшла оплата в окупованій громаді чи громаді, де ведуться активні бойові дії, ми повинні чітко знати, чи
живі та здорові представники відділу освіти і бухгалтерії, чи є з
ними контакт узагалі, – розповіла Анастасія Софієнко. – Тобто
це ті люди, які мають право підпису. Також треба з’ясувати: чи мають вони контрольні відомості; чи
знають узагалі, кому з учителів і
в якому обсязі нараховувати зарплату: чи збереглися в них доступ і
електронний підпис до казначейства і до банку. Збій може бути на
кожному із цих етапів. Окрім того,
складність ситуації полягає в тому,
що сьогодні громада критична, але
через тиждень уже звільнена –
й оплата пішла. А інші громади,
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які виплатили зарплати за лютий
і половину березня, стали критичними тепер.
У цьому контексті експерт порадила виходити на зв’язок із
МОН і надала свої контакти
(тел.: (095) 739-93-44 та e-mail:
nastasiafin1990@gmail.com). «Ми з
усіма ОДА на зв’язку і спільно думаємо, що можна зробити в кожній громаді, але потрібна зворотна
інформація», – додала пані Анастасія.

то тут кожна ситуація індивідуальна – усе залежить від креативу директора, як він може залучити таких працівників до роботи,
– зауважила Анастасія Софієнко.
– Якщо це дистанційна робота, то
варто звернути увагу, як вони працювали під час карантину.
Експерти розповіли про декілька можливих варіантів. Наприклад,
допомога асистента може знадобитися в інших класах або при поділі
класів на групи. Нині, наприклад,
на заході України в багатьох класах збільшуються навантаження і
кількість дітей, і тут буде потрібна
допомога. Або, скажімо, якщо дитина з особливими освітніми потребами виїхала за кордон, то, можливо, вона потребує індивідуальних
консультацій і психологічної підтримки.
Якщо дозволяють технічні засоби, то керівники гуртків чи вихователі могли б також проводити
окремі заняття онлайн. Отже, варіантів багато.
Пролунало запитання і щодо
оплати праці працівників ІРЦ. Тут,
як ішлося під час ефіру, проблем
особливих немає, адже це здійснюється з «інклюзивної» субвенції.

ПРО АСИСТЕНТІВ І ВИХОВАТЕЛІВ
До експертів також надійшла низка запитань щодо вихователів
груп продовженого дня і асистентів дитини з особливими освітніми потребами. Одне з них – чи
є можливість виплачувати середню
зарплату, якщо фізично роботи як
такої у них зараз немає? Якщо буде
оформлено простій, то тут ситуація, звісно, простіша.
– Якщо ж ідеться про дистанційну роботу вихователів і асистентів,

ОФІЦІЙНО НЕМАЄ НОВИХ «ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ», ОКРІМ ТИХ, ЩО ОКУПОВАНІ З
2014 РОКУ. АЛЕ МИ ЗАВЖДИ ОПЕРАТИВНО
ЗБИРАЄМО ІНФОРМАЦІЮ З ОБЛАСТЕЙ,
ОСОБЛИВО – ТИХ, ДЕ ТРИВАЮТЬ БОЙОВІ ДІЇ

ЯКЩО ЗМІНИТЬСЯ КОНТИНГЕНТ

www.vctr.media
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ОФІЦІЙНО

КОРИСНІ ПОКЛИКАННЯ

Інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо сфери трудових відносин в умовах воєнного стану –
https://cutt.ly/0DcYzu7
 Лист МОН від 28.02.2022 р. №1/3292-22 «Щодо написання заяв про
відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в
Україні правового режиму воєнного стану» – https://bit.ly/3q6fLbp
 Лист МОН від 07.03.2022 р. №1/3370-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання» –
https://bit.ly/3MSWZhC
 Лист МОН від 07.03.2022 р. №1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану» – https://bit.ly/3w7BUtN
 Лист МОН від 15.03.2022 р. №1/3463-22 «Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи
під час дії правового режиму воєнного стану» – https://bit.ly/3tZpgdP
 Роз’яснення Освітнього омбудсмена щодо можливості працювати
дистанційно з будь-якої країни – https://bit.ly/3u1sQUL

Війна поставила безліч інших запитань. Наприклад, якщо учні зареєструються за новим тимчасовим
місцем проживання, а потім підуть
до нової школи, то відповідно зросте й контингент. Як це може вплинути на зарплату вчителів, у яких
збільшується навантаження?
Анастасія Софієнко зауважила,
що якщо буде сформовано відповідний механізм зарахування і кількість дітей у класах зростатиме, то
доведеться перерозподіляти освітню субвенцію або використовувати її резерви.
– Ми не можемо залишити без
зарплати вчителів, наприклад, Харкова, Маріуполя, Чернігова, – наголосила вона. – Але при цьому
треба допомагати організації освітнього процесу в більш спокійних
регіонах України.
Тут є два варіанти: або педагоги долучатимуться до роботи дистанційно, а зарплату отримуватимуть на «рідному» місці роботи,
або буде перерозподіл субвенції.
Але поки, як визнає експерт, немає об’єктивних показників для
здійснення такого перерозподілу:
«Сьогодні навіть на заході України таких педагогів поки не зараховують як учителів – нині немає відповідних підстав, – додала
вона. – Але далі механізми будуть
напрацьовуватися».
У цьому контексті пані Анастасія звернулася до наказу МОН
«Про деякі питання організації
здобуття загальної середньої освіти й освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні» №274
від 28 березня. За її словами, це
лише перший крок, а далі механізми конкретизуватимуться – щодо
і надання освітніх послуг, і організаційних моментів, зокрема –
реєстру вчителів і подальшої оплати праці.
Дмитро ШУЛІКІН
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ГОТУЄМОСЯ ЗАВЕРШИТИ 2021–2022

Попри воєнний стан життя триває. Де в очному, де – у дистанційному форматі
працюють заклади загальної середньої освіти, а отже, навчальний рік добігає кінця.
Щоб зробити цей процес простішим, фахівці МОН підготували наказ №290 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021–2022
навчального року», який міністр освіти і науки підписав 1 квітня 2022 року.

У

межах академічної автономії відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну
середню освіту» організація освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану
є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради і завданням педагогічних працівників.

ПРО ТРИВАЛІСТЬ
ТА АВТОНОМІЮ
З огляду на зазначене МОН рекомендує закладам загальної середньої освіти:
– завершити 2021–2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення освітнього
процесу шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, визначеної
закладом;
– забезпечити виконання освітніх програм, навчальних програм
та навчального плану за рахунок
ущільнення навчального матеріалу,
організації самостійної навчальної
діяльності учнів, додаткових консультацій із використанням технологій дистанційного навчання
тощо. А також внести відповідні
зміни до календарно-тематичного
планування з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану закладу освіти для
забезпечення якісного виконання
програм без урахування показників щодо кількості днів;
– звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, зокрема після завершення
навчального року. Відповідні матеріали розміщено на сайтах МОН
та Інституту модернізації змісту
освіти.

ЩОДО
ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання, зокрема підсумкове,
результатів навчання здобувачів

освіти може здійснюватися, за потреби, з використанням технологій
дистанційного навчання (розділ ІІІ
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН №1115 від 08 вересня
2020 року).
Відповідно до нормативно-правових актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати корегуванню
(пункт 3.2 Інструкції з ведення
класного журналу 5–11(12) класів загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженої наказом
МОН №496 від 3 червня 2008 року;
пункти 9–10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом
№762 (зі змінами) МОН від 14 липня 2015 року).
Семестрове оцінювання за ІІ семестр, залежно від ситуації, може
проводитися за результатами:
– тематичного оцінювання;
– поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання;
– підсумкового оцінювання за
ІІ семестр, що може здійснюватися, зокрема, у вигляді письмової
контрольної роботи, онлайн-тестування, діагностичної роботи, усної
співбесіди тощо.
За рішенням педагогічної ради
при оцінюванні учнів МОН пропонує враховувати результати їх
навчання з відповідних предметів
(музика, фізична культура тощо) у
закладах позашкільної освіти.
Також міністерство рекомендує
під час оцінювання за ІІ семестр
зараховувати всі оцінки, які отримав учень (учениця) упродовж цього семестру незалежно від місця
навчання:
– у закладі, де навчався до російського вторгнення;
– у закладі, де навчається наразі за місцем тимчасового перебування;

– у будь-якій іншій школі, яка
проводить очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат.
Це може бути будь-який заклад
загальної середньої освіти, зокрема
й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами. Заклади освіти, у яких тимчасово навчались
учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів
оцінювання.
В окремих випадках (за відсутності результатів оцінювання з
об’єктивних причин, у тому числі
відсутності в учнів через певні обставини можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі; під час оцінювання
предметів варіативної складової) за
рішенням педагогічної ради закла-

У 1–4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів
1–4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН №813 від 13 липня
2021 року, визначається з урахуванням динаміки досягнення того
чи іншого результату і спостережень учителя за учнями.
За відсутності в учнів із числа
тимчасово переміщених осіб та з
тимчасово окупованих територій
задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може проводитися за результатами ІІ семестру. За відсутності
в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з
урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

РІЧНА ОЦІНКА НЕОБОВ’ЯЗКОВО
Є СЕРЕДНІМ АРИФМЕТИЧНИМ
ВІД ОЦІНОК ЗА І ТА ІІ СЕМЕСТРИ.
ПІД ЧАС ВИСТАВЛЕННЯ РІЧНОЇ ОЦІНКИ
МАЮТЬ УРАХОВУВАТИСЯ ДИНАМІКА
ОСОБИСТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНЯ
ІЗ ПРЕДМЕТА І СФОРМОВАНІСТЬ В УЧНЯ
УМІННЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
ду, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів
5–8 та 10 класів може відбуватися не за 12-бальною шкалою, а –
«зараховано»/«не зараховано».

РІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Річне оцінювання МОН рекомендує здійснювати на підставі семестрових або скорегованих семестрових оцінок. У рекомендаціях
звертають увагу, що річна оцінка
необов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.
Під час виставлення річної оцінки
мають ураховуватися динаміка особистих результатів навчання учня
(учениці) з предмета і сформованість в учня (учениці) уміння застосовувати здобуті знання.

Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати
інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі
електронного, за попереднім місцем навчання.
У разі відсутності результатів
річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має
право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

ДЕРЖАВНА
ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
У 2021–2022 навчальному році,
відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від про-
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НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ ЗА РІШЕННЯМ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗАКЛАДУ
ОЦІНЮВАННЯ ЗА ІІ СЕМЕСТР УЧНІВ
5–8 ТА 10 КЛАСІВ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ
НЕ ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ,
А – «ЗАРАХОВАНО»/«НЕ ЗАРАХОВАНО»
ходження державної підсумкової
атестації (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти»
від 24 березня 2022 року №2157-ІХ;
наказ МОН «Про звільнення від
державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної
середньої освіти у 2021–2022 навчальному році» №232 від 28 лютого 2022 року).
У відповідній графі додатка до
документа про освіту робиться запис «звільнений(а)».

ПЕРЕВЕДЕННЯ
І ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ
В умовах правового режиму воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти. Зокрема
– в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або
табелі навчальних досягнень і документи про здобуття освіти.
Згідно з пунктом 2 Порядку переведення учнів закладу загальної
середньої освіти на наступний рік
навчання, затвердженого наказом
МОН №762 (зі змінами) від 14 липня 2015 року, переведення учнів на
наступний рік навчання відбувається на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів згідно з рішенням
педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.
Цим порядком урегульовано й
окремі питання залишення учнів
для повторного здобуття загальної
середньої освіти, визнання їх такими, що вибули із закладу освіти
з можливістю поновлення, оцінювання в екстернатній формі здобуття освіти тощо. В умовах воєнного
стану МОН вважає за необхід-

не застосовувати індивідуальний
підхід до кожного учня/учениці,
гнучко використовувати відповідні
процедури в найкращих інтересах
дитини для дотримання її права на
продовження здобуття освіти.
Учні 1–10 класів можуть бути
не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного
здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх
батьків чи інших законних представників.
Рішення про переведення учня
до наступного класу ухвалюється
педагогічною радою відповідного
закладу загальної середньої освіти.
Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із
закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано
до першого класу в 2018 році та
наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням 5–8 і 10 класів видається табель навчальних досягнень.

ДОКУМЕНТИ
ПРО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Державне підприємство «Інфоресурс» продовжує у плановому
режимі забезпечувати організацію
замовлення, видачі й обліку документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту згідно з Порядком замовлення
документів про базову середню
освіту та повну загальну середню
освіту, видачі й обліку їх карток,
затвердженим наказом МОН №811
від 10 грудня 2003 року (в редакції наказу МОН №737 від 13 серпня 2007 року). А також – вживати
заходи для забезпечення замовників додатками до документів про загальну середню освіту й відзнаками
про досягнення у навчанні – золо-

тими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні».
МОН пропонує здобувачам освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і проживають
(перебувають) в Україні чи за її
межами, та здобувачам освіти з
тимчасово окупованих територій за
відсутності задокументованих результатів оцінювання за І семестр
свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні
– золотими медалями «За високі
досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні» – видавати за результатами річного оцінювання.
Нині, як і визначено порядком,
триває процес прийняття замовлень на виготовлення документів
про базову середню освіту і повну
загальну середню освіту для цьогорічних випускників 9-х та 11-х класів від департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій. А
також – регіональних закладів, які
повинні подати такі замовлення за
два місяці до дати вручення документів про базову середню і повну
загальну середню освіту випускникам закладів загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
Інформацію на замовлення документів про освіту випускникам можуть подавати як заклади освіти,
в яких вони вчилися раніше, так і
заклади, де діти навчаються зараз.
Кінцевий термін подачі замовлень на виправлення інформації
стосовно документів про відзнаку
та підтверджень на виготовлення
документів із відзнакою встановлюється за сім днів до дати вручення документів про освіту випускникам.
Орієнтовно в першій половині червня 2022 року ДП «Інфоресурс» планує узгодити з департаментами (управліннями) освіти і
науки обласних, Київської міської
держадміністрацій, а також регіональними замовниками графіки
відвантаження їм документів про
базову середню освіту й повну загальну середню освіту, додатків до
цих документів і відзнак про досягнення в навчанні для передачі
школам та вручення випускникам.
Видача документів про освіту та заповнення додатків до них
здійснюється відповідним закладом освіти. У випадку, якщо на
час закінчення навчального року
заклад освіти, випускникам якого
було замовлено свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії
російської федерації, видачу свідоцтв та заповнення додатків до
них може провести інший заклад
освіти за місцезнаходженням випускника (для учнів, які перебувають за кордоном, – будь-який
заклад освіти в Україні), визначений органом управління у сфері
освіти. У цьому випадку в додатку уповноваженою особою закладу освіти, яка заповнила додаток
до свідоцтва, робиться запис із посиланням на наказ, «Додаток за-
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повнено на підставі наказу МОН
від… №…» (проставляються реквізити наказу, яким затверджено ці
методичні рекомендації).
Нагадуємо також, що відповідно до наказу МОН №97 (зі змінами) від 4 лютого 2014 року описи
документів про освіту не містять
вимог щодо наявності печатки закладу освіти як на свідоцтві, так і
на додатку до нього.
Виготовлення, видачу й облік документів про початкову освіту закладам освіти необхідно здійснювати згідно з Порядком виготовлення,
видачі та обліку документів про
початкову освіту, затвердженим
наказом МОН №767 від 2 липня
2021 року. Заклад освіти, що забезпечує здобуття початкової освіти,
подає до органу управління у сфері
освіти інформацію, необхідну для
створення замовлення за формою,
що завантажується закладом освіти з Реєстру суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО. Така інформація
формується в електронній формі, підтверджується накладанням
кваліфікованого електронного підпису керівника закладу і подається до відповідного органу управління у сфері освіти, зазвичай не
пізніше ніж за два місяці до завершення поточного навчального року.
Інформацію на замовлення документів про початкову освіту учням
також можуть надавати як заклади
освіти, в яких вони вчилися раніше, так і заклади, де діти навчаються тепер.
Якщо особа втратила документ
про освіту, їй, якщо змога, необхідно звернутися до закладу освіти,
який цей документ видав. Порядок
замовлення дублікатів документів про середню освіту викладено
у Порядку замовлення документів
про освіту, видачу та обліку їхніх
карток, затвердженому наказом
МОН №811 від 10 грудня 2003 року.
До моменту отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу МОН №274 від
28 березня 2022 року, органами
управління у сфері освіти має бути
організовано прийом будь-яким закладом освіти заяв про надання інформації щодо отриманих в Україні документів про загальну середню
освіту, поданих у будь-який спосіб за вибором заявника, їх узагальнення та надсилання ДП «Інфоресурс» упродовж трьох робочих
днів від дня надходження відповідних заяв. «Інфоресурс» опрацьовуватиме такі заяви й у тому випадку,
якщо вони надходитимуть безпосередньо до підприємства.
Міністерство просить звернути
особливу увагу на допомогу учням
і працівникам закладів загальної середньої освіти, які перебувають на
тимчасово захоплених територіях
або у зонах активних бойових дій.
Передусім – дбати про їхню безпеку, забезпечувати, за можливості,
доступ до дистанційного навчання
або екстернату в закладах на безпечній території. Органи управління освіти і керівники закладів освіти на безпечних територіях мають
усіляко сприяти таким учням у здобутті освіти.
За матеріалами МОН
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В УМОВАХВІЙНИ

іністерство освіти і науки
України розробляє Порядок
зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році. У ньому буде
докладно описано, як саме відбуватиметься вступ. Фахівці УЦОЯО
наголошують, що для організації
будь-яких іспитів чи випробувань
потрібна підтверджена інформація
про потенційних учасників. Ці відомості будуть занесені до бази даних реєстрації для участі в ЗНО.
Відтак центр тестування інформує
про таке.

ЩО РОБИТИ ВСТУПНИКАМ?
Якщо абітурієнт зареєструвався
для участі у ЗНО (заповнив реєстраційну картку, зібрав пакет відповідних документів і віддав його
керівнику закладу освіти або самостійно надіслав до одного з регіональних центрів оцінювання якості
освіти), то він уже є потенційним
учасником вступних випробувань
до закладів вищої освіти.
Найімовірніше, абітурієнт уже
має сертифікат учасника ЗНО, тож
він може заходити на свою інформаційну сторінку – zno.testportal.
com.ua/info/login (логін і пароль
для входу розміщено на сертифікаті), щоб отримати всю актуальну інформацію щодо подальших
дій, яка стосуватиметься саме його.
Коли саме потрібно буде зайти на
інформаційну сторінку, УЦОЯО
повідомить на офіційному сайті
– testportal.gov.ua. Якщо ж абітурієнт не має сертифіката, то хвилюватися теж не потрібно, адже фахівці УЦОЯО невдовзі повідомлять,
як отримати логін і пароль для входу на свою інформаційну сторінку.
Якщо абітурієнт цього року завершує здобувати повну загальну
середню освіту (є учнем ліцею,
гімназії чи студентом І–ІІ курсу
коледжу) і ще не зареєструвався
для участі в ЗНО, не створив реєстраційної картки, то до 9 квітня
треба це зробити за посиланням:
zno.testportal.com.ua/registration. У
центрі наголошують, що до заповнення таких полів – прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, серія (за наявності) і номер паспортного документа – треба поставитися якнайуважніше. Адже ці
дані є важливими не лише для участі у вступних випробуваннях, а й
для подання документів для вступу.
Важливо! У реєстраційній картці
є поля для вибору предметів ЗНО/
ДПА. Фахівці УЦОЯО просять заповнити їх навіть попри скасування
ДПА у формі ЗНО. Якщо є змога,
варто роздрукувати свою реєстраційну картку, заповнити від руки
заяву про участь у тестуваннях, додати копію паспортного документа
(а також – медичний витяг про
потребу створення для вас спеціальних умов для проходження тестувань, якщо це необхідно) і передати керівнику закладу освіти, де
навчається вступник. Якщо такої
можливості немає – не варто хвилюватися, адже достатньо просто
сформувати реєстраційну картку.
Тим абітурієнтам, які вже мають
свідоцтво про повну загальну середню освіту/атестат і ще не зареєструвалися для участі в ЗНО, теж
до 9 квітня потрібно створити реє-

Харківська, Полтавська,
Сумська області
Дніпропетровський регіональний
центр оцінювання якості освіти
вул. Новоселівська, 27,
м. Дніпро, 49083
(056) 790-24-99, (068) 151-16-43,
rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

КРОКИ ДО ВСТУПУ
В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як необхідно діяти тим,
хто цьогоріч вступатиме до закладів вищої освіти – на бакалаврський рівень.
А також – про дії керівників закладів освіти.

страційну картку. Комплект роздрукованих документів, описаних
у попередньому абзаці, за можливості слід надіслати до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти (вул. Київська, 46,
м. Вінниця, 21009). Якщо скористатися засобами поштового зв’язку
неможливо, то надіслати документи треба на електронну адресу:
vintest@vn.testportal.gov.ua. У темі
листа необхідно вказати своє прізвище, а також те, що це – реєстраційні документи.
Вступники, які наразі перебувають на окупованих територіях або
там, де тривають активні бойові дії,
тримайтеся, бережіть себе! Зрозуміло, що є складнощі з доступом до
інтернету, однак, якщо маєте змогу, будь ласка, створіть реєстраційну картку. Необов’язково заповнювати особисто, це може зробити
хтось із друзів чи знайомих. Попросіть внести ваші дані до реєстраційної форми – прізвище, ім’я,
по батькові, дату народження й номер паспортного документа, цього
наразі буде достатньо.

АЛГОРИТМИ
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ
Якщо учні/студенти вашого закладу освіти уже зареєструвалися для
проходження ЗНО і ви завчасно
надіслали документи до відповідного регіонального центру, фахівці
УЦОЯО щиро дякують керівникам
за оперативність. І повідомляють,
що такі абітурієнти вважаються потенційними учасниками вступних
випробувань. Працівники центру
просять стежити за новинами на
офіційному сайті й заходити до
свого кабінету керівника за посиланням: zno.testportal.com.ua/edu/
login. І нагадують, що частина осіб
могла втратити сертифікати ЗНО,
тож найближчим часом у кабінеті буде розміщено логіни і паролі до інформаційних сторінок випускників. «Якщо є змога, просимо
передавати цю інформацію абітурієнтам, щоб надалі вони могли підтвердити своє бажання цьогоріч
вступати до закладів вищої освіти,
а також зазначити місто, де вони
перебуватимуть у період тестування», – звертаються до керівників

фахівці УЦОЯО. Якщо ж такої можливості немає – не треба хвилюватися, адже найближчим часом вони
повідомлять, як діяти абітурієнтам
у такій ситуації.
«Якщо учні/студенти вашого закладу освіти уже зареєструвалися
для проходження ЗНО, ви зібрали
їхні документи, однак не встигли
їх надіслати до відповідного регіонального центру – дійте, будь ласка, залежно від вашої ситуації так,
як описано в поданих нижче алгоритмах», – зазначають працівники центру.
Ситуація 1. Ви маєте змогу надіслати документи ваших учнів, а ваш
заклад освіти розміщено в одній із
таких областей: Вінницька, Житомирська, Хмельницька; Дніпропетровська, Запорізька; Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська,
Тернопільська; Львівська, Рівненська, Волинська; Одеська, Кіровоградська області (тобто в зонах
обслуговування Вінницького, Дніпропетровського,
Івано-Франківського, Львівського, Одеського
регіональних центрів оцінювання
якості освіти). Якнайшвидше, але
не пізніше 9 квітня, надішліть, будь
ласка, реєстраційні документи до
відповідних регіональних центрів
оцінювання якості освіти.
Ситуація 2. Ви маєте змогу надіслати документи ваших учнів засобами поштового зв’язку, а ваш
заклад освіти розміщено в одному
з таких регіонів: Донецька, Луганська області; Київська, Черкаська,
Чернігівська області, м. Київ; Харківська, Полтавська, Сумська області; Херсонська, Миколаївська
області (тобто в зонах обслуговування Донецького, Київського,
Харківського і Херсонського регіональних центрів оцінювання якості
освіти). Якнайшвидше, але не пізніше 9 квітня, надішліть, будь ласка,
реєстраційні документи до регіональних центрів оцінювання якості освіти відповідно до такої схеми:
Донецька, Луганська області
Вінницький регіональний центр
оцінювання якості освіти
вул. Київська, 46,
м. Вінниця, 21009
(0432) 65-65-35,
vintest@vn.testportal.gov.ua

www.vechirniy.kyiv.ua
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Київська, Черкаська,
Чернігівська області, м. Київ
Івано-Франківський регіональний
центр оцінювання якості освіти
вул. Бандери, 1,
м. Івано-Франківськ, 76018
(0342) 75-09-75, office@test.if.ua
Херсонська,
Миколаївська області
Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
вул. Академіка Корольова, 26,
м. Одеса, 65114
(048) 784-69-95,
rc.odesa@od.testportal.gov.ua
Після опрацювання документів у
кабінеті керівника буде розміщено
логіни й паролі до інформаційних
сторінок випускників. Якщо змога,
потрібно передавати цю інформацію учням/студентам, щоб надалі
вони могли підтвердити своє бажання цьогоріч вступати до ЗВО,
а також – зазначити міста, де абітурієнти перебуватимуть у період
тестування. Якщо ж такої можливості немає – не хвилюйтеся: найближчим часом буде повідомлено,
як діяти випускникам у такій ситуації.
Ситуація 3. Ви маєте змогу надіслати документи ваших учнів лише
електронною поштою, а ваш заклад освіти розміщено в одному
з таких регіонів: Донецька, Луганська області; Київська, Черкаська,
Чернігівська області, м. Київ; Харківська, Полтавська, Сумська області; Херсонська, Миколаївська
області (тобто в зонах обслуговування Донецького, Київського,
Харківського і Херсонського регіональних центрів оцінювання якості освіти). Просимо вас працювати
згідно з алгоритмом, описаним у
ситуації 2, однак документи надсилати на електронні скриньки відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Ситуація 4. Ви не маєте змоги надсилати документи ваших
випускників. Не хвилюйтеся і по
змозі повідомте абітурієнтам про
необхідність створити реєстраційні картки до 9 квітня (див. алгоритм для випускників). Ми опрацюємо їхні матеріали без комплектів
документів. Після опрацювання документів у кабінеті керівника буде
розміщено логіни й паролі до інформаційних сторінок випускників. «Якщо маєте змогу, просимо
передати цю інформацію учням/
студентам, щоб надалі вони могли
підтвердити своє бажання цьогоріч
вступати до закладів вищої освіти,
а також зазначити міста, де абітурієнти перебуватимуть у період тестування. Якщо ж такої можливості
у вас немає – ми повідомимо про
інші алгоритми інформування учасників про їхні логіни й паролі», –
наголошують у центрі оцінювання.
За матеріалами УЦОЯО

№ 13, 4 квітня 2022 року

В УМОВАХВІЙНИ

ВСТУП-2022: НОВА МОДЕЛЬ

ЦЬОГОРІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
Міністр наголосив, що в нинішніх
умовах – за обмежень воєнного
часу – ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у традиційному форматі провести неможливо. Водночас молодь має вступати до закладів, здобувати навички і
професії, адже це є критично важливим для відновлення країни.
Пріоритети вступної кампанії
2022 року такі: максимально безпечний і цифровізований вступ, рівний
доступ до освіти і прозорі випробування, мінімізація корупційних ризиків, преференції для військових і
правоохоронних закладів освіти. До
речі, останній із перелічених пріоритетів був чи не найочевиднішим,
адже вступ курсантів до таких закладів практично на всіх рівнях планують проводити відповідно до правил прийому цих закладів.
– Будуть максимальне сприяння набору курсантів до військових
і правоохоронних закладів освіти,
залучення військовослужбовців, добровольців сил територіальної оборони, рятувальників і правоохоронців. Можлива безоплатна друга
освіта для тих, хто здобув першу
цивільну освіту, – розповів Сергій
Миколайович.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ І РІВНИЙ ДОСТУП
– Подання документів і підтвердження місця навчання відбуватиметься за допомогою мережі інтернет. Пріоритетною стане інформація
про документ про освіту, а не сам
фізичний документ. Вступ передбачатиме максимум один централізований онлайн-іспит, а індивідуальні усні співбесіди і творчі конкурси
можна буде проводити дистанційно,
– розповів Сергій Шкарлет.
Централізовані
онлайн-іспити
можна буде складати в Україні (крім
тимчасово окупованих територій) і
у країнах Східної Європи. Для комфортнішого проходження процедури вступних випробувань плануєть-

Навіть у складний для всіх час треба дивитися у майбутнє, а відтак – працювати
над тим, щоб молоді громадяни мали змогу здобути вищу освіту в Україні.
Для цього необхідно створити доступні й безпечні умови для вступників.
Саме тому цьогоріч замість зовнішнього незалежного оцінювання проведуть
Національний мультипредметний тест для здобуття вищої освіти.

www.facebook.com

Н

агадаємо, 1 квітня Президент
України підписав Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» (№7132 від 10 березня
2022 року). Документ визначає, що
«здобувачі освіти, які завершують
здобуття повної загальної середньої
освіти у 2021–2022 навчальному
році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації»
і «у 2022 році прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра
здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти
і науки, без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту
та єдиного фахового вступного випробування».
У цей самий день міністр освіти
і науки Сергій Шкарлет і народні
депутати профільного комітету ВРУ
організували онлайн-брифінг, присвячений вступній кампанії в умовах війни.

ся організувати основну, додаткову
і спеціальну сесії, відтак кожен з
учасників зможе обрати з кількох
варіантів.
– Ми намагалися зберегти ті
основи ЗНО, які вже багато років
є інструментом вступу, які викликають беззаперечну довіру суспільства. Тож ми заклали первинний,
але спрощений аналог ЗНО – Національний мультипредметний тест
для вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на бюджетні місця всіх
спеціальностей, – розповів міністр.

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ
Він відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування із трьох
предметів – українська мова, математика, історія України. Чому саме
ці три дисципліни?
– Їх вивчають усі приблизно
в однакових умовах. А українська
мова і математика є обов’язковими
предметами ДПА з високою прогностичною валідністю. Історія
України є принципово важливою
під час війни, тому ми хотіли зберегти її як частину мультипредметного тесту, – наголосив міністр
освіти і науки.
Голова Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та
інновацій Сергій Бабак наголосив,
що депутати, які проголосували за
законопроєкт, аж ніяк не мали на
меті відміняти ЗНО.
– Ми дали право КМУ визначити спеціальні умови вступу в
2022 році. По суті, ЗНО залишається, просто воно буде в іншому вигляді: замість декількох предметів
буде один мультидисциплінарний
тест, що включатиме три дисципліни, – наголошує Сергій Віталійович.
– Сертифікати ЗНО попередніх років (а вони діють три роки) також
використовуватимуться разом із результатами НМТ. Тобто з ними ви
зможете вступати за тими самими
правилами, які діяли на момент, коли
ви подавали свої документи на певну
спеціальність. Тобто, умовно кажучи, біологія минулих років підходитиме для вступу на медичні спеціальності зараз – так само, як і НМТ.

Чи буде демонстраційний варіант мультитесту? Це питання хвилює багатьох вступників, тож не
дивно, що його поставили під час
онлайн-заходу.
– Є доручення, дане УЦОЯО,
за квітень-травень розробити повний формат варіантів тестів. І сподіваюся, що в червні ми зможемо
продемонструвати пробний варіант
тесту, – відповів на нього міністр
освіти.
Як оцінюватиметься тест? За словами Сергія Миколайовича, оцінка відповідатиме чинним програмам ЗНО, і результат кожного зі
складників тесту подаватиметься у
тестових балах, а також за шкалою
100–200.
Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина наголосила,
що складання мультитесту відбуватиметься у спеціально обладнаних
комп’ютерних класах, які в більшості випадків є в закладах освіти. Якщо
під час цього процесу буде оголошено повітряну тривогу, то складання
тесту буде перерване, а учасники
будуть переміщені у безпечне місце, це є основною вимогою створення пункту тестування.
Чи діятиме під час цьогорічного вступу сільський коефіцієнт? На
це запитання відповів генеральний
директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег
Шаров:
– У нашій системі вступу діють
три коефіцієнти: сільський, галузевий, регіональний. Перші два діятимуть так, як вони були передбачені умовами прийому на 2022 рік.
Регіональний коефіцієнт, безумовно, зазнає певних змін, адже наразі суттєво змінюються регіональні
пріоритети вступників і закладів
освіти. І про нього ми докладно розкажемо, коли вже будуть затверджені нові умови прийому.

МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ
Ще однією новацією вступної кампанії можна назвати активне використання мотиваційних листів абітурієнтів.
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– Це є найкращою практикою світових університетів. Уперше в широкому використанні такі листи були
запроваджені у 2020 році. Буде можливість подавати їх через ЄДЕБО, –
сказав Сергій Шкарлет. За словами
міністра, якщо говорити про набір на
місця держбюджету, то мотиваційні
листи застосовуватимуться лише для
рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом. А на контракті вони можуть бути основою для
рейтингування абітурієнтів.
Роз’яснив використання цього інструменту і Сергій Бабак:
– У 2020 році ми ухвалили зміни до Закону «Про вищу освіту», які
дозволяли університетам використовувати мотиваційні листи. Були поодинокі спроби це робити, але чомусь далі вони не пішли. Ми оцінимо
практику їх використання у цьому
році. Одразу зазначу: мотиваційний
лист не впливатиме на рейтингування абітурієнтів, які вступають на бюджет. Тобто не можна буде за рахунок мотиваційного листа змінити
оцінку, отриману за НМТ, чи впливати на результати ЗНО попередніх
років. Він застосовуватиметься під
час вступу на бюджет лише коли
виникатиме ситуація, що на останні кілька місць держзамовлення претендуватиме більше людей з однаковими балами.
Але використання мотиваційних
листів є надзвичайно значимим для
вступу на контрактну форму навчання.

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ
Для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра передбачається проведення спрощених аналогів ЄВІ, ЄФВВ – магістерського
комплексного тесту (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне
право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для
кон’юнктурних спеціальностей, які
будуть проводитися подібно до НМТ.
Для інших спеціальностей вступ відбуватиметься за результатами фахового іспиту в закладі освіти.

ЧЕКАЄМО НА ДОКУМЕНТИ
Щороку одним із важливих складників вступної кампанії є обсяг державного замовлення.
– З урахуванням ситуації війни,
в якій нині живе Україна, уряд тепер готує постанову про нові обсяги
державного замовлення. Ці обсяги і
так дещо змінюються щороку, а цьогоріч, я думаю, на нас чекає значна
зміна, – наголосила Юлія Гришина.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в
сфері освіти» передбачає, що Кабінет Міністрів України у місячний
строк повинен забезпечити приведення міністерствами та іншими державними органами їх нормативноправових актів у відповідність із цим
законом. Стежимо за роботою в цьому напрямі.
– Ми сподіваємося, що в перипетіях цієї вступної кампанії нам
вдасться максимально зберегти молодь, максимально спонукати її навчатися в українських закладах вищої освіти, – резюмував Сергій
Шкарлет.
Максим КОРОДЕНКО
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За підтримки Офісу Президента України уряд, освітні заклади та громадські
організації створюють Український глобальний університет (Ukrainian Global University,
UGU) – мережу, яка має на меті завдяки об’єднанню найкращих освітніх закладів
світу надати доступ українським студентам, стипендіатам, науковцям та викладачам
до навчальних закладів по всьому світу, а також до нових стипендій і програм
постдокторантури. Про це повідомляє Офіс Президента.

У

часники ініціативи UGU отримають не лише підтримку, а й
доступ до якісної освіти та можливість проводити дослідження за
кордоном, а потім зможуть застосувати здобуті знання і навички в
рідній країні.
У майбутньому команда UGU планує започаткувати стажування та
програми в Україні, які дадуть змогу їхнім учасникам швидко реінтегруватися й після повернення зробити свій внесок у відбудову країни.
Ініціатива передбачає, що переміщені студенти, науковці та стипендіати не будуть покинуті.
Головна мета UGU – подолати
руйнівні наслідки російської агресії у нашій державі й використати
провідний світовий досвід для побудови нової України.
– Інтеграція України у світовий
освітній простір була й залишається
одним із ключових пріоритетів нашої держави. Зараз українські шко-

лярі, студенти, викладачі, науковці,
які зазнали нищівних втрат унаслідок військової агресії російської федерації, потребують підтримки! Інвестуючи в освітній потенціал, ми
спільно із провідними університетами світу й України інвестуємо
в майбутнє. Започаткування Українського глобального університету
– це заклик до всієї освітньої світової спільноти підтримати українських школярів, студентів, науковців у здобутті якісної освіти. Ці
люди повернуться в Україну, щоб
відбудовувати її після війни, маючи
за спиною знання світового рівня,
– зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань
Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.
Наразі команда UGU зосереджена на налагодженні особистих та
інституційних партнерств зі школами, вишами й дослідними центрами

світу, які будуть готові розглядати
заявки на середньо- і довгострокові програми від українців та спонсорувати низку студентів, науковців і дослідників. Деталі й умови
узгоджуються з кожною установоюпартнером окремо, але всі вони мають підписати відкритий меморандум з UGU, який визначає спільні
цінності та принципи.
Заявки на партнерство можна подавати на сайті uglobal.university.
Стенфорд, Гарвард та десятки інших провідних університетів світу
вже підтримали ініціативу.
– Університет Париж 1 ПантеонСорбонна має давню традицію солідарності з науковцями та студентами в еміграції. Для нас особливо
важливо, що UGU заснували українські вчені, які нині борються не
лише за суверенітет своєї держави, а й за наші спільні європейські
цінності. Ми продовжимо надавати нашу підтримку після закінчення
війни, коли українці повернуться,
щоб відбудовувати свою країну, –
зазначила президент Університету
Париж 1 Пантеон-Сорбонна Крістін Но-Ледюк.
Для максимізації зусиль команда ініціативи формує мережу волонтерів, до якої можуть приєднатися випускники та представники

www.benchmark.pl

НА ШЛЯХУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
навчальних закладів з усього світу. Вони сприятимуть залученню
до мережі більшої кількості інституцій, переконані в UGU, адже
будуть її послами у своїх школах,
коледжах, університетах. Також волонтери можуть звертатися до адміністрацій будь-яких установ по
всьому світу, щоб ініціювати процес встановлення їхнього партнерства з UGU.
Якщо українські студенти або науковці бажають стати учасниками
UGU, вони мають змогу скористатися спрощеним процесом подання заявки на сайті. Після цього
вони повинні пройти повний або
спрощений процес подання заявки
до навчального закладу, вказаного
на платформі, щоб підвищити свої
шанси на вступ. Обов’язковою умовою участі у програмі для всіх студентів є повернення на батьківщину після завершення навчання або
дослідження, щоб допомогти відновити Україну після війни.
За матеріалами Офісу Президента України

ІНФРАСТРУКТУРА
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ДОРОГИ І МОСТИ ЧЕКАЮТЬ НА ВІДНОВЛЕННЯ
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скільки в багатьох областях
України наразі точаться запеклі бої, тривають бомбардування та ракетні обстріли, обсяги втраченої транспортної інфраструктури
зростають щоденно. До того ж на
тимчасово окупованих територіях
частково залишилася матеріальнотехнічна база деяких дорожньобудівельних підприємств: техніка,
асфальтобетонні заводи тощо. Сьогодні вже очевидно, що після перемоги над ворогом на Україну
чекають просто гігантські обсяги
відновлювальних робіт, зокрема і в
автодорожній галузі. У Харківському
національному автомобільно-дорожньому університеті впевнені, що науково-викладацький колектив дорожньо-будівельного факультету вишу
не лише впорається із проведенням
експертизи кожного пошкодженого
чи зруйнованого об’єкта, а й може
суттєво збільшити обсяги підготовки майбутніх фахівців дорожньобудівельної галузі.
– Наразі ми не маємо змоги точно оцінити обсяги тих втрат і пошкоджень, яких зазнала мережа автомобільних доріг від початку вторгнення
російських військ на територію
України, – каже завідувач кафе-

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України наша держава
втратила більш як 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів
залізничних шляхів, 15 аеропортів і більш ніж 350 мостів. Такі попередні дані
оприлюднили фахівці Київської школи економіки (KSE).
дри будівництва та експлуатації автомобільних доріг імені Олександра
Біруля ХНАДУ Валерій Жданюк. –
Зрозуміло, що найбільших руйнацій
зазнали мости і шляхопроводи, адже
вони стають мішенями для бомбардувань та обстрілів. Безумовно, після завершення бойових дій фахівці
дорожньо-будівельного факультету
ХНАДУ готові оцінити стан кожного такого об’єкта та розробити рекомендації щодо відновлення його
експлуатаційних можливостей. Утім
уже сьогодні зрозуміло, що капітальний ремонт знадобиться не тільки
мостам, а й багатьом дорогам, де вибухами зруйновано земляне полотно (тобто фундамент дороги) або
пошкоджено значні ділянки дорожнього одягу. Ми готові в будь-який
момент почати обстеження таких ділянок і розробити проєктні рішення
з їхнього відновлення для провідних
дорожньо-будівельних
компаній.
Окремо варто сказати про відновлення міських доріг, під якими зазвичай проходять різні комунікації,
трубопроводи тощо. Тому відбудовою доріг у містах треба займатися
спільно з муніципалітетами: спочатку відновити підземні комунікації, а
потім – конструкцію дорожнього

одягу. Всіма відповідними технологіями також володіють наші фахівці.
Водночас завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки імені В.О. Російського Сергій
Бугаєвський наводить цифри, які характеризують обсяги робіт на мостових спорудах у попередні роки та
потреби в їх ремонті після війни:
– У 2020 році по всій Україні було
відремонтовано приблизно 100 мостів, 2021-го – майже 150. І вже навіть тоді відчувався певний дефіцит
спеціалістів-мостовиків. Сьогодні ж
відновлення потребують щонайменше 350 мостових споруд, отже, і потреба у відповідних фахівцях суттєво
зросте. У мирний час наша кафедра випускала щорічно 25 молодих
спеціалістів. Але з урахуванням викликів сучасності ми можемо вдвічі
збільшити кількість студентів у новому наборі й надавати їм таку саму
високоякісну підготовку.
Вочевидь, зі зростанням обсягів
необхідних дорожніх робіт виникне потреба й у збільшенні кількості
відповідних фахівців. Донедавна затребуваність випускників дорожньобудівельного факультету ХНАДУ на
вітчизняному виробництві становила 100 відсотків. Дорожні компанії

запрошували на роботу навіть студентів-старшокурсників із можливістю поєднувати роботу з подальшим
навчанням.
– Можу сказати, що спеціалістівдорожників рівнів підготовки «магістр» та «бакалавр» бракувало і за
тих доволі великих обсягів дорожніх робіт, які ставилися державною
програмою «Велике будівництво», –
констатує декан дорожньо-будівельного факультету ХНАДУ Володимир
Маляр. – Тепер же на нас чекають
набагато більші обсяги роботи, а відтак – і кількість відповідних фахівців. Сьогодні ХНАДУ має кадровий
потенціал для того, щоби збільшити
кількість студентів тих спеціальностей, які необхідні для відновлення автомобільних доріг і мостів. Це спеціальності «Будівництво та цивільна
інженерія» (за освітніми програмами
«Автомобільні дороги та аеродроми»
та «Мости і транспортні тунелі»), а
також «Геодезія і землеустрій». Загалом за цими спеціальностями на
нашому факультеті наразі навчаються майже 650 студентів. Щодо нового набору – ми можемо збільшити контингент (у межах ліцензійного
обсягу) на 20–25%.
Думається, що в найближчому
майбутньому охочих навчатися буде
достатньо, адже вже невдовзі будівельні професії в Україні стануть
чи не найзатребуванішими у суспільстві.
Тетяна БУРЯКОВСЬКА
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вадцять першого березня під Києвом
загинув кандидат психологічних наук,
багаторічний викладач Національного університету «Острозька академія», учасник бойових дій в Афганістані й Операції об’єднаних сил на сході країни Ігор
Карчевський. Першою трагічну звістку
повідомила дружина героя Ірина Понятовська. «Сьогодні загинув мій чоловік,
полковник Ігор Карчевський, біля Києва, підірвався на фугасі. Обіцяв прийти
живим», – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.
Ігор Ростиславович – родом із Шепетівки на Хмельниччині. Його добре знали у місцевій громаді: свого часу
він був депутатом Шепетівської міської ради кількох скликань, три
роки поспіль очолював районну громадську організацію «Ветеран Шепетівщини», був досвідченим гештальт-терапевтом, займався підприємницькою діяльністю. Тож провести його в останню путь прийшла
сила-силенна людей: мешканці міста, бойові побратими, підприємці,
представники духовенства, місцевої влади і громадських організацій.
Церемонія прощання з героєм відбулася у самому центрі Шепетівки,
на площі імені Тараса Шевченка.

’ятого березня у власному будинку в Ірпені під час обстрілів загинув Олександр
Кислюк – відомий історик і викладач Національного педагогічного університету імені
Михайла Драгоманова, автор наукових статей і перекладів із давніх та сучасних мов.
Уродженець села Голичівка Корецького
району Рівненської області, він після закінчення у 1984 році історичного факультету Київського державного університету імені Шевченка кілька років учителював у сільських
восьмирічних школах на малій батьківщині, а з початку 90-х зайнявся перекладами і педагогічною діяльністю. Зокрема, викладав сучасні іноземні та стародавні мови у Київській духовній академії і Семінарії УПЦ КП, а в кількох київських школах вів навчальні курси з
новогрецької. Потім був старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права НПУ імені Михайла Драгоманова, де читав лекції з римського права і латини.
У його доробку – низка наукових статей («Походження та рання
історія козацтва», «Німецька газета 1684 р. про воєнні дії на Поділлі» тощо), багато перекладів класичних творів зі стародавніх і сучасних іноземних мов. А саме: «Політика» Аристотеля, «Анабазис. Похід 10000 еллінів» Ксенофонта Афінського, «Аннали. З часу відходу
божественного Августа» Корнелія Тацита, «Психологія світоглядів»
Карла Ясперса, «Про німців» Еліаса Норберта.
«Геніальний поліглот (складно сказати точно, скільки мов він знав
– і класичних, і сучасних) та людина складної життєвої долі», – так
сказав про Олександра Івановича один із його колишніх учнів – архієпископ Євстратій Зоря. А ось як згадує про Кислюка його товариш
і колега, перший заступник голови ГО Ветеранське об’єднання «Українська Гельсінська спілка» Олександр Ткачук: «Я познайомився з ним
при навчанні на історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка… Олександр тримався дещо осібно
від решти студентів, а вони про нього постійно перешіптувалися як
про неблагодійного, що належав до антирадянської групи, яку кагебісти розкрили і розігнали за два роки до цього. Його рідного брата –
Павла Кислюка – виключили із університету, і він так не зміг отримати вищу освіту. Олександра – залишили, поставивши під пильний
нагляд сексотів. …З початком так званої «перебудови» ми – з обидвома братами – видавали і поширювали православну газету «Наша
віра», намагаючись вирятувати українських православних християн із
гріха сергіянської єресі (РПЦ)… У пам’яті спливають спогади, атмосфера
національного відродження, яке запанувало наприкінці 80-х років минулого століття у Києві… Це були славні і радісні дні…».
Олександра Кислюка поховали на подвір’ї його власної садиби.

www.istpravda.com.ua
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ОЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО.
«ПОКИНУВ ПЕНЗЕЛЬ ЗАРАДИ МИРУ»
а початку березня у Полтавському військовому шпиталі від важкого осколкового поранення помер викладач Полтавського національного педагогічного
університету імені Володимира Короленка, доцент кафедри образотворчого мистецтва Олександр Тарасенко. У цьому виші
він працював з 2015 року: викладав дисципліни «Рисунок», «Живопис», «Основи кольорознавства», «Композиція станкового твору», вів наукову роботу в царині методичних
аспектів навчання рисунка та живопису у вищій школі, керував кваліфікаційними роботами студентів, готував їх до участі в олімпіадах
та конкурсах. Був нагороджений знаком «Відмінник освіти України»,
почесними грамотами МОН та місцевих рад. Окрім того, Олександр
Тарасенко був членом правління Полтавської організації Національної
спілки художників України, головою місцевих конкурсів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, брав участь у роботі обласної комісії зі збереження пам’яток історії та культури при
Управлінні культури Полтавської облдержадміністрації. Був автором
багатьох живописних і графічних творів, зокрема кількох іконостасів у сільських храмах.
А ще – влучно умів стріляти. Тому в перший день війни записався до лав тероборони. Воював під Охтиркою, де й отримав смертельне поранення.
«Видатний художник, неперевершений майстер рисунка та живопису, принциповий викладач, на кожну пару якого чекали студенти», «неймовірно щирий, добрий, чесний, надійний друг, талановитий
педагог і наставник», «найпозитивніший викладач», «палкий патріот
України, дбайливий господар і сім’янин, закоханий у свій маленький
«рай» на Диканщині», «справжній воїн та влучний стрілець із загостреним відчуттям справедливості» – так характеризували Олександра Кириловича його колеги й учні. Під офіційним некрологом на
сторінці вишу хтось зі студентів написав: «Вічна пам’ять нашому вчителю. Який покинув пензель заради миру».
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вій останній день народження доктор
фізико-математичних наук професор Василь Кладько відзначив 12 січня цього року.
Йому виповнилося 65. Позаду був довгий і
плідний шлях науковця – від аспіранта і
молодшого наукового співробітника Інституту напівпровідників до заступника директора цієї установи, автора 546 наукових
статей, володаря п’ятьох авторських свідоцтв і вісьмох патентів, лауреата кількох премій, який «зробив вагомий внесок у розвиток фізичних і фізико-технічних основ формування напівпровідникових наноструктур» та підготував 11 кандидатів фізико-математичних наук…
Попереду – плани на майбутнє, зокрема щодо відновлення електронної промисловості в Україні задля посилення її обороноздатності.
Але втілити їх у життя Василь Петрович не встиг. Усього через два
місяці після його ювілею на сайті Національної академії наук України з’явилося повідомлення, жахливий зміст якого не вкладається в
голові будь-якої притомної людини: «Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у
Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізикаекспериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Вадима Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки
і техніки, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька… У Ворзелі він опинився, щоб вивезти звідти свою
сім’ю, яка там перебувала, сподіваючись на безпеку. Дружина та онуки через суттєве погіршення обстановки виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти. А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України
і українців, невідомі».
Наталія КУЛИК
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УСПІШНИЙ
УЧИТЕЛЬ

ШКОЛЯРІ? КОРИСТУВАЧІ,
ЯКІ ВЖЕ ЗДАТНІ ПРОГРАМУВАТИ!
Рубрику на цих шпальтах ми могли б
поставити іншу – приміром, останнє інтерв’ю
до широкомасштабного вторгнення. І дієслова,
напевно, слід було поставити в минулому часі:
робили, збирали, працювали… Проте – це
і так зрозуміло. Тому друкуємо матеріал у
первозданному вигляді – з вірою в перемогу та
сподіванням, що люди повернуться у свої домівки,
будуть відремонтовані школи і учні з учителями
зустрінуться у стінах своїх альма-матер…

П

ід керівництвом учителя інформатики Андрія Лук’яненка учні
Краматорської школи №16 збирають роботів із Lego Mindstorms
EV3 та створюють пристрої на платах Arduino, а деталі для них та окремі вироби друкують на 3D-принтері.
Прилад працює чи не цілодобово –
друкує то пазли для уроку географії,
то тривимірні фігури з перерізами
для геометрії… Одного разу діти виготовили навіть форми для випікання, які використали на уроках трудового навчання, аби сформувати із
солоного тіста… ялинкові прикраси.

«СПОРТИВНА» РОБОТОТЕХНІКА
У школі Андрій Лук’яненко працює
20 років: перший десяток викладав
фізику, потім – через брак годин
– «довелося згадувати інформатику». Напівжартома вчитель каже,
що за фізикою сумує: нічого нового там не відкрили. «А от з інформатикою треба вчитися постійно, –
наголошує він. – У програму весь
час вводяться нові продукти – вчителю потрібно весь час підвищувати
свій рівень. Однозначно! Якщо ти не
розвиваєшся – починаєш відставати. Неодмінно треба займатися самоосвітою, без цього ніяк. Особливо
тепер, коли на очах з’являються нові
гаджети, нові технології. Переважно
завдяки самоосвіті всі їх і опановують. Не знаю, як у Києві, у великих
містах, а в нас фахівців з інформатики немає, на курси підвищення кваліфікації розраховувати не випадає».
Тепер усіх охочих розвивати
робототехніку у своїх закладах пан
Андрій консультує на волонтерських
засадах – як людина, що вболіває
«за ідею». Сам він зацікавився роботами з Lego ще 2013 року – побачивши таку «дивину» в Донецьку,
під час візиту до місцевого відділення
Комп’ютерної Академії ШАГ. «Але
ми тоді про таке могли тільки мріяти, – згадує Андрій Миколайович.
– Набори Lego коштують дорого,
про купівлю не йшлося взагалі». За
рік перше відділення Комп’ютерної
Академії ШАГ відкрилось у Краматорську (точніше, сюди переїхала
філія з окупованого Донецька) – і
вчитель пройшов онлайн-курси, щоб
мати змогу працювати викладачем.
Гурток робототехніки у своєму закладі вдалося відкрити вже 2015-го
– завдяки підтримці айтішників з
краматорської компанії Quart Soft,
які і напрям актуальний підказали,
і кошти виділили. Тоді двом шко-

лам міста придбали набори Lego для
складання роботів і оплатили участь
двох команд у фестивалі First Lego
League. Конструюють діти з деталей наборів Lego Mindstorms EV3,
що дуже відрізняються від просто
кубиків, із якими бавиться малеча.
«Це досить серйозні набори для робототехніки, з ними можна писати
програми і робити хороші моделі,
працювати над проєктами, – пояснює Андрій Лук’яненко. – Такі моделі – не лише для ігор та змагань.
Іще 2016 року зі своїм винаходом
– роботизованим екзоскелетом –
прославився Антон Головаченко: він
хотів допомогти своїй бабусі, у якої
відмовила рука, і створити пристрій,
який дасть змогу не лише рухати
нею, а й здійснювати реабілітацію.
Спочатку екзоскелет був механічним, а потім став роботизованим,
керованим за допомогою мобільного додатка. Складений він із тих самих деталей Lego Mindstorms EV3».
У школі №16 з такими наборами працюють учні 5–6 класів, які
лише починають займатися робототехнікою. Як показує досвід пана
Андрія, це не заскладно для них
– тут не лякає та кількість датчиків і дротів, яку передбачає, приміром, робота з Arduino. «У такому разі мої колеги кажуть: «Це ж
паяти треба…», – усміхається співрозмовник. – Тому ми починаємо
зі спортивної робототехніки. Саме
на Lego Mindstorms проводяться робо-олімпіади «Роботіка» та змагання First Lego League, де на спеціальних столах змагаються роботи,
що виконують певні завдання. Діти
збирають роботів-маніпуляторів, які
щось пересувають, забирають, змінюють… Зараз ми не беремо участь
у цих змаганнях, тому що ніяк не
знайдемо спонсора – а це недешеве задоволення: щоб долучитися до робо-олімпіади або First Lego
League, щороку треба купувати поле
із завданнями й оплачувати участь
команди. На один сезон для цього
потрібно знайти 15–20 тисяч гривень. Щоб діти не сумували, проводимо невеличкі змагання вдома
– робосумо (змагаються два роботи, які намагаються виштовхнути
одне одного за межі кола, нанесеного на спеціальному покритті; мета
розробників – спроєктувати роботів, які будуть здатні виявити супротивника і посунути його. – Авт.)
та робофутбол. А на глобальний рівень вийти не можемо, бо управлін-

ня освіти на школу, ясна річ, таких
коштів не виділить».

НЕ ЕКОНОМІЯ, А ПІДПРИЄМНИЦЬКА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Опанувавши Lego Mindstorms, у
7 класі учні пана Андрія переходять
до роботи з конструкторами M Bot
– і збирають роботів, і програмують
їх у середовищі графічного програмування, перетягуючи мишкою та
впорядковуючи блоки-команди. Для
більш просунутих користувачів доступне програмування в середовищі
розробки Arduino IDE на «діалекті»
мови С++. «M Bot працює за принципом «ардуїнки», але плата запаяна
– самим нічого не потрібно паяти,
– пояснює вчитель. – Це – місток
між Lego Mindstorms та Arduino в
чистому вигляді. Із «ардуїнкою» діти
починають працювати у 8–9 класі
– після того як більш-менш вивчили мови програмування, дещо з фізики опанували. Як учитель інформатики я проводжу паралелі: у 5 і
6 класах ми програмуємо за допомогою Scratch – візуальної мови програмування, де діти працюють із блоками. Подібним способом пишуться
програми для Lego Mindstorms – там
теж блочна «верстка». Якщо взяти
«чисту ардуїнку», то тут використовується С-подібна мова. За новою
програмою ми із 7 класу вивчаємо
Python, ця мова дуже схожа на те середовище, у якому створюють програми для Arduino».
Із проєктами – створеними як
із Lego Mindstorms, так і на базі
Arduino, – вихованці гуртка беруть
участь у конкурсі «Школа Техно»
(організовується Донецьким національним технічним університетом
спільно з ГО «Покровська платформа спільних дій» та Донецьким обласним ІППО у партнерстві з МОН
та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України) та регіональному фестивалі RoboSmartDn.Ua (проводиться
департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин обласної адміністрації).
«Приміром, торік там брали участь
дві наші команди, – продовжує Андрій Миколайович. – Молодша вікова категорія, 5–6 клас, представляла робота-танцюриста, якого зібрала
з Lego Mindstorms. Там є датчики,
сервомотори, динамік, роз’єм для SDкартки. Завдяки «фізиці» рухів мотора виходять своєрідні танці… Інша
команда, у якій учні 8–9 класу, пред-
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ставляла безконтактний дозатор для
антисептика. Це установка, зібрана
на «ардуїнці», – там є датчик відстані, серводвигун і тримач, спеціально для цього проєкту роздрукований
на 3D-принтері. Людині не потрібно
торкатися пляшечки з антисептиком:
вона просто підносить одну руку до
приладу – і перекривається датчик
перешкод. Серводвигун спрацьовує
– і дозує антисептик. Цей пристрій
ми встановили на першому поверсі,
біля входу. Взагалі-то дітей, чесно кажучи, не змусиш обробляти руки. А
коли вони бачать цю нову «штуку»,
таку красиву і сучасну, – вишиковується черга, аби нею скористатися. До того ж це виходить набагато
дешевше: якщо купувати готову продукцію, яку пропонують компанії, то
вона коштує три-чотири тисячі гривень. А собівартість нашого приладу – близько 400 гривень. Але це
насамперед не економія, а розвиток
підприємницької компетентності».

ЧИМ КОРИСНА «АРДУЇНКА»
Нині у різні розробки на Arduino
гуртківці
пробують
інтегрувати 3D-моделювання та 3D-друк.
3D-принтер два роки тому з’явився
у закладі завдяки компанії 3D.Farm,
що займається виготовленням і продажем цих пристроїв. Керівник компанії – випускник школи №16 Сергій Гаков. Такий подарунок школі
– його ініціатива. 3D-принтер – це
можливість друкувати безліч моделей і деталей як для занять робототехнікою, так і для навчального
процесу. Андрій Лук’яненко розповідає про проєкт «Портал у минуле», з яким команда «Хронодослідники» торік брала участь у конкурсі
«Школа Техно».
«Ми вирішили створити навчальний посібник для уроків історії, –
каже він. – Як з’ясувалося в ході
опитування, цей предмет нецікавий дев’ятьом із десяти респондентів. Обрали тему «Національно-визвольна війна під проводом Богдана
Хмельницького (1648–1654 рр.)».
На 3D-принтері роздрукували фігурки солдат – козаків, татар, росіян.
Діти знаходили моделі у шаблонах,
доопрацьовували їх і роздруковували
на принтері з безбарвного пластику.
А потім, орієнтуючись на ілюстрації
того періоду, розфарбовували ці моделі відповідно до репродукцій. Щоб
на уроках історії, вивчаючи цю тему,
учні могли ознайомитися з одягом
того часу, змоделювати битви. Роздрукували також і побутові сценки,
до них, як і до фігурок воїнів, додаються QR-коди. Скануючи їх, людина переходить за посиланням на блог,
де може прочитати інформацію: приміром, якщо ти взяв до рук фігурку
реєстрового козака – зможеш дізнатися, хто такі реєстрові козаки, де
вони несли службу, якими привілеями користувалися, яких утисків зазнавали, у яких антифеодальних повстаннях брали участь тощо».
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На цьому ж конкурсі продемонстрували ще один винахід: за допомогою «ардуїнки» підсвічували акрилові пластини з нанесеним на них
гравіюванням. Для такого пристрою
потрібно зробити підставку, в яку
можна вставляти зйомні пластини з
різним малюнком. Для підсвічування
використовується LED-стрічка, джерело живлення – батарейка. «Наші
дівчата, які займаються у художній
школі, зробили малюнки, і ми нанесли їх на акрил за допомогою спеціального пристрою типу фрези, –
продовжує вчитель. – Отримали
інтерактивний «комікс», яким можна супроводжувати розповідь про
історичні події, зокрема битви. І в
такий спосіб зацікавлювати дітей.
Іще представили власноруч зроблену на тій-таки «ардуїнці» систему
для проведення тестування – невеликий «ящичок» із двома вмонтованими екранами: на одному виводяться запитання, на іншому – варіанти
відповідей. Кожному варіанту відповідає одна із чотирьох кнопок, встановлених поруч з екранами. Діти
обирають варіанти, а плата визначає,
правильно відповіли чи ні, і наприкінці тестування повідомляє оцінку.
Ящичок ми зробили на лазерній розпиловці, вмонтували у нього екрани
та кнопки».

УСПІШНИЙ
УЧИТЕЛЬ
знання й уміння – не єдина користь
від роботи з Lego та «ардуїнками».
Приміром, кілька років тому діти робили проєкт – систему крапельного поливу рослин. І не просто сконструювали її, а провели дослідження
та довели, що в разі використання
такої технології вдається заощадити
до 40% води для поливу.
«У нас був датчик, що вкопувався у ґрунт на визначену глибину, –
пояснює педагог. – Узагалі датчиків бажано мати щонайменше три,
аби моніторити різні «рівні» ґрунту. Інформація обробляється «ардуїнкою», і вона «запускає» різні програми – залежно від типу рослин,
що вирощуються. Ми консультувалися і з нашими біологами, і зі співробітниками екологічного центру. Їздили навіть до підприємця, котрий у
нас, у Краматорську, вирощує квіти
на продаж. Побували у його теплицях. Спочатку всебічно вивчили цю

щороку пропонують командам поміркувати – як можна розв’язати ту
чи іншу проблему. Кілька років тому
була тема космосу, ми вивчали пожежі на космічних станціях. Справа в тому, що у суміші для дихання
космонавтів величезна концентрація
кисню, однієї іскри достатньо для
того, аби все вигоріло за кілька хвилин. А воду чи піну для пожежогасіння там використовувати не можна.
То що ж робити? Ми запропонували
застосовувати вуглекислий газ, який
видихає людина: збирати його і зберігати в балонах. Якщо починається
загоряння що на підводному човні,
що на космічному кораблі – варто
подати у точку загоряння вуглекислий газ: це не кисень, він не підтримує горіння. Можна також використовувати інертний газ, але він займає
зайве місце. А вуглекислий є продуктом життєдіяльності людини. І його
можна накопичувати в ємностях».

тему, а потім почали робити свою
модель. Датчики реагують на вологість ґрунту, і коли певні параметри знижуються – вмикається помпа, що дає рідину для поливу. Полив
через розпилювач – це перевитрати
води. А якщо поливати за допомогою «капілярів», то волога не витрачається марно, а потрапляє саме до
кореневої системи рослин. Система
така: подача води триває 20 секунд.
Потім пауза – знову вимірюється
вологість: має пройти певний час,
аби волога пронизала ґрунт. Якщо
її недостатньо – полив вмикається знову».

Через пандемію та карантинні обмеження інтерес до роботетехніки
почав згасати: фестивалі та змагання
якщо й проводяться, то онлайн, діти
не їздять в інші міста, аби випробувати свої творіння й поспілкуватися
з однолітками. «Коли зустрічаються
школярі з різних міст, показують,
чого навчилися, – це підтримує зацікавленість, – продовжує пан Андрій. – Та карантин є карантин (тоді
ми і гадки не мали, що є дещо набагато жахливіше. – Авт.)… Але ми
не зупиняємося. Нещодавно хлопці з
компанії Inventor надіслали нам свою
розробку – вони створили для уроків фізики в 7 класі комплекс лабораторних робіт, що ґрунтуються на
3D-моделях. Скажімо, ваги, різні моделі двигунів – усе це можна самим
надрукувати на 3D-принтері, щоб використовувати для навчання фізики.
Наразі з учителем фізики дивимося,
що з того вийде, чи сподобається дітям. Там 13 лабораторних робіт, треба надрукувати «обладнання» – а
не кожну модель можна роздрукувати на конкретному принтері. Усе
залежить від швидкості друку, температури, площі столу, технології».
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На базі школи №16 до карантину кілька разів проводили STEMярмарки. Продавали там, наприклад,
вироби із солоного тіста – ялинкові прикраси. Форми для їх виготовлення… також надрукували на
3D-принтері. «Десятикласники виготовляли їх із використанням спеціальної програмки, – розповідає
пан Андрій. – А потім 5–6 клас з
учителем трудового навчання за допомогою цих форм робив іграшки
із солоного тіста. А ще менші учні
розфарбовували їх. Це – справжній
STEM-проєкт, його ознакою є поєднання кількох напрямів. На інформатиці ми проходимо тему «3D-друк», а
на уроках трудового навчання є тема
«Виготовлення новорічних іграшок».
І дівчата замість того, щоб приносити власні форми, використовували ті, які ми надрукували. Мали ще
один проєкт, у якому був задіяний
3D-друк, – з миловаріння. До нього долучилися вчителі хімії та біології. Під їхнім керівництвом дівчатадев’ятикласниці варили крафтове
мило і заливали у форми у вигляді
сердечок, ялинок тощо, що їх самі
й надрукували. 3D-принтер – це
безліч нових можливостей. У нашій
школі пристрій найпростіший, для
друку використовує пластик, а технології 3D-друку зараз такі, що матеріали можуть бути які завгодно. Як
казав Ілон Маск – коли будемо летіти в космос, відправляти людей на
Марс, ми не даватимемо їм речей,
а дамо 3D-принтер, і там вони самі
надрукують те, що буде потрібно».
Завдяки тому, що діти опановують робототехніку й основи програмування, зі школи вони виходять користувачами, що здатні
програмувати. Як пояснює Андрій
Миколайович, у такому разі підлітки зможуть вносити незначні зміни у програми або навіть дещо запрограмувати самостійно. Проте такі

Фото з особистого архіву Андрія Лук'яненка

ЯК ЗРОБИТИ STEM-ПРОЄКТ

ДИВА ІЗ 3D-ПРИНТЕРА
Своєї мети команда досягла – діти
довели, що завдяки крапельному
зрошенню можна суттєво економити воду, а значить, уникати перевитрат водних ресурсів. І що ще важливо – обходитися без втручання
людини. «Людина може наробити
нових помилок, а мікроконтролер
або процесор – ні. Вони можуть
тільки повторити ті помилки, що
були закладені програмістами, – посміхається Андрій Лук’яненко. – Такий проєкт – ґрунтовна робота. Як
і будь-який інший, він розвивається кількома витками спіралі: формулювання проблеми, пошук рішення,
перевірка припущень… Цього разу
проблема була така – раціональне
споживання води, скорочення її витрат. Це тема First Lego League, вони

УСЕ ЩЕ БУДЕ
Для уроків географії на 3D-принтері
вже надрукували пазли – Україна та країни, з якими вона межує.
Зразки, за словами Андрія Миколайовича, є у відкритому доступі
– на міжнародних сайтах, де їх

оприлюднюють професіонали, які
роблять 3D-моделі. «Я їх знаходжу,
масштабую, змінюю… Придивляюся, чи вийде надрукувати, – каже
він. – Якщо виходить – класно,
значить, будемо використовувати.
Пазл «Україна» завбільшки приблизно 25 на 15 сантиметрів. Його
ми друкували з безбарвного пластику. На уроці географії діти вивчають, приміром, ріки – беруть маркер і відмічають їх на цій пластині.
Так само можна позначати гори, височини, міста-мільйонники… Методику добирає вчитель географії, моє
завдання – надрукувати. Про кубики Рорі ви чули? Там на гранях зображені предмети або сюжети, на їх
основі можна складати оповідання.
У школі такі кубики можуть стати у
пригоді на уроках мови, літератури
та історії, на психологічних тренінгах. Нині ми з «філологами» готуємо
такий комплекс кубиків, які би допомогли дітям розповідати про прочитані твори. Математики займаються перерізами у тривимірних
фігурах – їм потрібно надрукувати
комплекс таких фігур. Наприклад,
переріз циліндра – діагональний,
перпендикулярний, піраміда, вписана в кулю, тощо… Якби нам у школу хоча б два 3D-принтери! Бо цей
один майже не вимикається, друкує вдень і вночі. Швидкість друку
в нього невисока. Пазл «Україна» я
друкував близько чотирьох годин: я
поставив котушку з пластиком, увімкнув – і можу йти у справах».
Для уроків біології Андрій
Лук’яненко «надрукував» модель
риби в розрізі та внутрішні органи, до яких прикріпив маленькі магніти, аби діти могли поміщати їх у
черевну порожнину. Так само міг
би зробити модель двигуна внутрішнього згоряння, у якій можна було
б крутити ручку і спостерігати, як
рухаються поршні. 3D-принтер пан
Андрій давно використовує для друку брелоків і закладок – їх дарує,
приміром, учням, які пройшли тести на комп’ютері й отримали 12 балів. Мовляв, оцінка – то більше для
батьків, ніж для дітей, а от закладка,
якої не купиш у жодному магазині,
мотивує набагато краще…
У розмові, що відбулася за кілька днів до 24 лютого, Андрій Миколайович сказав, що за допомогою
3D-принтера вдається покращувати
матеріальну базу школи. «Вона вже
непогана – і ми намагаємося рухатися далі, беремо участь у всіх конкурсах, у яких можемо, щоб кількість переросла в якість, – додав він.
– Сьогодні подаємо проєкт на конкурс, за яким у разі перемоги школа
зможе отримати STEM-лабораторію.
Одна із цілей нашого закладу –
впровадження STEM-проєктів у навчальний процес». …Сподіваємось,
усе це збудеться – коли настане
день нашої спільної перемоги, життя повернеться у нормальне русло,
будуть і конкурси, і лабораторії, і
усміхнені обличчя дітей, які нарешті
перебувають у безпеці. «Поборемо»,
– пише мені пан Андрій, коли ми
узгоджуємо матеріал. Пише з дому,
сидячи в тамбурі під час повітряної тривоги: «Поборемо, бо з нами
правда і Бог».
Валентина СОРОКА
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ВИЗНАЧНІ
ПОСТАТІ

ТОЙ, ХТО ТВОРИВ ІСТОРІЮ
Щ

е 2015 року у своїй книжці «Донецька рана України»
Іван Дзюба написав пророче: «Хоч би якою стала Донеччина
в наступні роки… – миру і спокою
не буде ні в Україні, ні на Донеччині. Довічний володар Російського царства Путін не відмовиться від
своїх зазіхань і не послабить провокацій та диверсій – не лише на
Сході України…».

НЕВИПРАВНИЙ ІДЕАЛІСТ
Колись на запитання, чим для нього
пахне дитинство, Іван Михайлович
відповів: розпеченим донецьким
сонцем і смачними абрикосами,
які росли у батьківському садку…
Він народився 1931 року в селі
Миколаївка Донецької області, неподалік нинішньої Волновахи. Батько був робітником, мати – санітаркою в лікарні. Один із перших
спогадів: бабуся, яка тре кору, щоб
нагодувати його – дворічного. Рятуючись від голоду, сім’я переїхала
до робітничого містечка Оленівські
Кар’єри (тепер це Докучаєвськ), де
батько за день важкої праці отримував кілограм хліба. «Тоді це був
порятунок, – згадував Іван Михайлович. – Їжа була такою: розводили у воді цукор і шматки хліба. Їли
вранці й увечері».
У цьому містечку і пройшло його
дитинство, на яке випало чимало
випробувань – воєнні роки, окупація, загибель на фронті батька.
Там же по війні закінчив школу.
Розповідав, що у шкільні та студентські роки був невиправним
ідеалістом і «свято вірив, що ті світлі ідеали можна здійснити». Писав
полум’яні листи в газету, їздив на
велосипеді у віддалені села – читати селянам лекції. А в донецькому
(тоді – сталінському) педінституті, де навчався на факультеті російської філології, був секретарем
комітету комсомолу і страшенним
правдолюбом: наприкінці третього
курсу виступив на загальних зборах із різкою критикою парткому й дирекції. «Мене почали тягати по всіх інстанціях, – згадував
Іван Михайлович, – але студенти дуже підтримували. У нас на
Донеччині не було такого страху,
як у Києві. Я вже потім, як приїхав до столиці, побачив різницю:
там усі були налякані боротьбою
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Другого квітня минуло 40 днів відтоді,
як покинув цей світ відомий громадський
діяч, письменник і літературознавець
Іван ДЗЮБА. «Інтелектуальний прапор
шістдесятництва», «постать століття»,
«символ нації» – так називали
його ще за життя. «Людина-епоха»,
«один із тих, хто творив історію» –
це вже після. Він помер за два дні
до широкомасштабного вторгнення, у ніч
на 22 лютого, уві сні. Через кілька
годин після так званого визнання двох
квазіреспублік, одна з яких була його
малою батьківщиною. Дехто розгледів
у цьому певний символізм…

з українським буржуазним націоналізмом, усе студентство нашпиговане донощиками. У нас же студенти не боялися навіть жартувати
про Сталіна». Втім, коли «отець народів» помер, Іван плакав. Власне,
як і всі в інституті, окрім молодого викладача історії, який з іронією
дивився на це «всенародне горе»…
За юнацьких років Івана Дзюби Донеччина була більш українською, ніж тепер. І все ж таки до
17 років хлопець здебільшого говорив російською, хоч добре володів
обома мовами, а заповнюючи графу «національність», писав «русскій». На українську перейшов,
уже будучи студентом, – через
«відчуття справедливості». Ось як
пояснював потім: «Просто я розумів, що українська нація не гірша
за інші. І українська мова не гірша за інші. А я весь час, на кожному кроці, відчував оцю зневагу
до всього українського. І ще один
був фактор: я весь час був на боці
слабшого. Я не лише за українців
заступався, я заступався і за кримських татар, і за своїх друзів-євреїв.
Мною рухало відчуття справедливості. І саме воно підштовхнуло
мене до того, що я почав для себе
відкривати Україну».

КУМИР МОЛОДОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Національна самоідентифікація поглибилась у Києві, куди юнак переїхав після закінчення донецького
вишу. Протягом трьох років він
навчався в аспірантурі Київського
інституту літератури імені Тараса
Шевченка. А одразу після її закінчення заявив про себе як перспективний літературний критик, почав
друкуватися в українських і всесоюзних журналах, 1959 року видав першу збірку літературно-критичних статей «Звичайна людина»
чи міщанин?», невдовзі вступив до
Спілки письменників України.
Тоді ж, наприкінці 50-х, подружився з молодими літераторами –
Миколою Вінграновським, Ліною
Костенко, Аллою Горською, Іваном
Світличним, Василем Симоненком,
Іваном Драчем, Євгеном Сверстюком. І увійшов до так званого КТМ
– Клубу творчої молоді, з якого,
власне, й виросло українське шістдесятництво. КТМ став центром
культурного життя столиці, орга-

нізовував літературні вечори, які
були наче ковтком свіжого повітря
після тоталітарної задухи. Дзюба на
цих вечорах був головним промовцем, чи то пак речником (на одному з них, до речі, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною
Мартою). І вже на початку 60-х років став визнаним авторитетом, ба
навіть, за спогадами Віктора Некрасова, «кумиром молодої української інтелігенції». Ну а як могло
бути інакше – Дзюба підкуповував
своєю безстрашністю і фантастичним правдолюбством. Коли того ж
Некрасова після того, як він впав
у немилість Хрущова, «проробляли» (читай – цькували) на письменницьких зборах, Дзюба встав
на його бік і, взявши слово, розповів обвинувачувачам, чого вони
варті. «Не кваплячись, не підвищуючи голосу, не зловживаючи емоціями і не вживши жодного грубого чи просто образливого епітета,
– писав Некрасов. – В основному
цитуючи з газет і журналів недавніх років висловлювання кожного
з тих, хто сидів за столом президії, він методично, найвишуканішими прийомами, клав їх усіх по черзі на обидві лопатки».
У 1963-му він виступив на несанкціонованому мітингу, присвяченому 50-й річниці із дня смерті
Лесі Українки. 1966-го – проголосив промову на забороненому владою вшануванні убитих у Бабиному
Яру євреїв. 1965-го – в кінотеатрі
«Україна» на прем’єрному показі
фільму Сергія Параджанова «Тіні
забутих предків» розпочав перший
в історії радянської України публічний протест проти арештів української інтелігенції. До нього доєдналися Василь Стус і В’ячеслав
Чорновіл, але першим вийшов на
сцену все-таки Дзюба. Після цього Україною прокотилася хвиля
протестів – стихійних маніфестацій і мітингів, які, на думку істориків, певною мірою пригальмували репресії. А самого Дзюбу за
це вчергове вигнали з роботи –
він працював тоді консультантом
літературного відділу видавництва
«Молодь» (за два роки до того, у
1963-му, його «за ідеологічні помилки» звільнили з посади завідувача відділу критики журналу «Вітчизна»).

Того ж таки 1965 року, протягом
трьох місяців після прем’єри фільму Параджанова, Іван Дзюба написав свій найвідоміший твір – «Інтернаціоналізм чи русифікація?», в
якому, виклавши безліч зібраних
за кілька років неспростовних фактів щодо утисків української мови
і культури, викрив згубну політику панівної партії щодо національного питання.
Водночас варто зазначити, що
Дзюба у ті часи був абсолютно радянською людиною і жодним чином не зазіхав на ідеологічні підвалини. «Я не був антисовєтчиком
і антикомуністом, – згадував Іван
Михайлович через 60 років після
тих подій. – Я був ідеалістом і вірив, що можна змінити цей порядок». Тож свою розвідку він писав, спираючись на праці класиків
«марксизму-ленінізму» і доводячи,
що «ідея асиміляції націй, ідея про
майбутнє безнаціональне суспільство – це не ідея наукового комунізму, а того «комунізму», який
Маркс і Енгельс називали казарменим». Йому здавалося, що між
владою і інтелігенцією можна налагодити конструктивний діалог,
що варто аргументовано вказати
«товаришам» на їхні помилки, як
вони їх одразу визнають, розкаються і, звісно ж, «виправляться». Тож
жодної крамоли у своїй праці на
214 сторінок він не бачив, відтак
сам надіслав її голові Ради міністрів УРСР Володимиру Щербицькому та першому секретареві ЦК
Компартії Петру Шелесту. А пізніше – у перекладі – й до Москви.

БУДИНОК ІЗ «ПРОСЛУШКОЮ»
Можна лише уявити, якого галасу
в партійних верхах накоїв цей незвичайний лист. Звісно, перед товаришами постало питання, що із
цим робити. З одного боку, їхній
більшовицький нюх безпомилково
визначив дух «антирадянщини», а
з другого – як заперечиш наведені
у творі постулати «стовпів»? Дзюбу, звичайно, викликали до високих
кабінетів на різні бесіди, намагаючись змусити спростувати шкідливу «писанину», але він щоразу
аргументовано доводив свою правоту. Окрім того, Іван Михайлович
усе-таки був не рядовою людиною,
не нікому не відомим студентомбунтівником, а членом Спілки письменників, авторитетним літературним критиком – тобто певною
мірою «бійцем ідеологічного фронту». До того ж, як уже було сказано, Україною то там, то тут спалахували локальні протести проти
арештів. Одним словом, «закрити»
надпопулярного в інтелектуальних
колах Дзюбу тоді не наважились.
Однак і робити вигляд, що все гаразд, тодішня влада (яка, на думку деяких істориків, щось-таки почерпнула із Дзюбиного трактату)
теж не могла.
Іванові Михайловичу довелося
кілька років працювати коректором в «Українському біохімічному
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журналі», що, на думку дослідників його творчості, «можна сміливо
трактувати як примусову ізоляцію
від літератури й літературознавства» (на посаду редактора відділу перекладної літератури журналу
«Дніпро» його взяли аж у 1969-му).
Але заробляти гроші треба було хоч
десь – тим більше, що у подружжя підростала донька. До речі, молодій сім’ї, яка раніше винаймала
житло, навіть виділили двокімнатну квартиру. Здавалося б, про які
утиски може йтися, – якби не одне
«але». Квартира та містилася у «кадебістському» будинку, тобто «органи» поселили Дзюбу буквально у
себе під носом. Помешкання було
нашпиговане «жучками», і щоб обманути «прослушку», господарі та
їхні гості на якісь важливі чи небезпечні теми спілкувалися між собою
записками. І все-таки це була певна відлига – принаймні порівняно
з тим, що почалося потім.
Тим часом випущена у світ розвідка «Інтернаціоналізм чи русифікація?» стала жити своїм життям,
на яке автор уже не мав жодного
впливу. Це вже була не лише його
інтелектуальна власність. Це вже
був маніфест усіх свідомих українців, настільна книга багатьох із них
– як у СРСР, так і за кордоном.
Спочатку вона тиражувалася самвидавом, а 1968 року вийшла окремою книжкою в Мюнхені. Відтоді
була перекладена кількома мовами
– англійською, французькою, італійською, навіть китайською. Ім’я
Івана Дзюби набуло світової слави, якої він зовсім не прагнув. Але
хто ж його питав?..

ЯК РОЗПИНАЛИ ДЗЮБУ
На початку 70-х років Україною
прокотилася нова хвиля репресій.
Були заарештовані Стус, Світличний, інші шістдесятники. Над Іваном Михайловичем теж почали
згущатися хмари. Ніхто нічого не
забув. Спеціально призначена центральним комітетом партії комісія
ретельно розглянула працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» та
визнала її пасквілем на радянську
дійсність. У березні 1972 року його
виключили зі Спілки письменників
(протокол того ганебного зібрання
у статті Леоніда Бойка під назвою
«Як розпинали Івана Дзюбу» доступний в інтернеті, хоч, напевно,
декому із живих українських класиків дуже хотілося б, щоб він назавжди зник). Звичайно, не всі присутні на тих зборах замарали себе
«викривальними» промовами – багато хто співчував колезі, але проголосувати мусили так, як звеліла напередодні партійна верхівка
– за його виключення. Тодішній
голова спілки Олесь Гончар, який
відмовився брати участь у обговоренні й мовчки спостерігав за дійством, написав того дня у своєму
«Щоденнику»: «А цей (Дзюба) дивиться всім у вічі і без пози, без
театральності, з глибокою внутрішньою переконливістю говорить, що
таке правда і що брехня. Ось таких
я бачив тільки на фронті». Але теж
проголосував «за».
Через місяць Дзюбу заарештували й запроторили у СІЗО на Володимирській, де він провів більш ніж

ВИЗНАЧНІ
ПОСТАТІ
півтора року. Суд, який відбувся
у травні 1973-го, засудив його до
п’яти років ув’язнення і ще п’яти
– заслання. Щоправда, потім науковця помилували – у СІЗО в Івана
Михайловича загострився набутий
ще у студентські роки туберкульоз,
і представники КДБ, які навідувалися до камери ледь не щодня, таки
вмовили його публічно покаятися
– мотивуючи тим, що зиму в таборі з відкритою формою сухот він
не переживе (з великою часткою
ймовірності, так і було б). Тож у
листопаді 1973-го Дзюбу звільнили. Через багато років той день,
коли він вийшов із в’язниці, Іван
Михайлович назвав «найнепростішим» у своєму житті…
У слові «помилування» є щось
неймовірно принизливе. Те, що затьмарює милосердну складову. Помилування – це свого роду подачка. А подачки не бувають занадто
щедрими. Так, і Дзюбине помилування не було безумовним. Його
звільнили з-під варти, а не з-під
нагляду. Заборонили займатися
улюбленою справою – власне
працювати за фахом. Не друкували статті (деякі його праці, написані в 60–70-х роках, побачили світ лише у 90-х), нікуди не
брали на роботу. Єдиним місцем,
куди вдалося влаштуватися ученому зі світовим ім’ям, була посада кореспондента у багатотиражці
Київського авіазаводу імені Антонова. Ті роки він називав «почесним засланням».

НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
Повернутися до літературознавчої
роботи йому частково дозволили
лише на початку 80-х: Іван Михайлович розпочав працювати з
літературою народів СРСР, надрукував низку присвячених їй розвідок. А наприкінці 80-х, коли на
обрії замайоріла свобода, знов поринув у громадську діяльність. Виступив на І Всесвітньому форумі українців, стояв біля витоків
Народного Руху, був президентом
Республіканської асоціації україністів. На початку 90-х був редактором журналу «Сучасність» і
членом редколегій кількох київських часописів. А 1992 року став
другим міністром культури незалежної України. Щоправда, надто
нетиповим: наприклад, на роботу
він їздив громадським транспортом, бо соромився брати службове авто…
«Пам’ятаю Дзюбу як міністра
культури України, – згадував кінокритик Сергій Тримбач. – Розповідали, і доволі смішно, як він уперше з’явився до міністерства в ранзі
міністра і як охоронець не пропускав його у приміщення – настільки
він був несхожим на поважного чиновника. Мене пан міністр запросив до складу колегії, і я мав печальний привілей спостерігати за
тим, як чиновники раз по раз підставляли свого керівника. Мовляв,
хіба ж це міністр – не вміє з «бомагами» вправлятися, тримати дистанцію, кричати-репетувати на підлеглих тощо».
Утім, довго на цій посаді Іван
Михайлович не затримався. Нове
керівництво країни – в особі на-
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віть не президента, а голови його
адміністрації, який славився своїми «українофобськими» поглядами
(пізніше певний час навіть очолював МОН) – звільнило його вже у
1994-му. А точніше, викликало Дзюбу в адміністрацію акурат у день
його народження – 23 липня – і
запропонувало написати заяву за
власним бажанням. (До слова, через сім років у цей самий день
тодішній президент присвоїв Івану Дзюбі звання Героя України.)
Навряд чи Іван Михайлович
шкодував за втраченим кріслом. Бо
одразу зайнявся тим, що йому було
справді до вподоби: став академіком-секретарем Відділення літератури, мови, мистецтвознавства
НАН України, з 1997 року працював співголовою Головної редакції Енциклопедії сучасної України, з 1999-го очолював Комітет з
Національної премії України імені
Тараса Шевченка. І, звісно, писав
– багато і натхненно. Наче хотів
надолужити втрачене. За роки незалежності у світ вийшло близько двох десятків його книжок,
присвячених актуальним проблемам історії та української культури, численні літературознавчі студії – «від Тараса Шевченка і до
Сергія Жадана», сценарії до кількох кінофільмів.
Найбільш відомі його праці –
«Між культурою та політикою»,
«Спогади і роздуми на фінішній
прямій», «Нагнітання мороку: від
чорносотенців ХХ ст. до українофобів початку ХХІ ст.», «Донецька
рана України: Історико-культурологічні есеї», «Золота нитка. Нариси про (не)знаних». Остання, між
іншим, датована 2020 роком, коли
авторові було 89. Водночас сам
Іван Михайлович абсолютно щиро
вважав, що «зробив дуже невелику частину того, що хотів і міг би
зробити».
…Кілька років тому в одному з
інтерв’ю його спитали: «Ви ніколи не замислювалися, чи є життя
після смерті?». «Тут би хоч якось
упоратись із цим життям, – одповів метр. – А «життя після смерті»?.. Втім, поживемо – побачимо».
Тепер – побачив. Шкода, що не
розповість…
Наталія КУЛИК

З ПЕРШИХ УСТ

ПРО МОВУ
«Якби якийсь народ відмовився від своєї
мови, це означало б, що він відмовляється
від самого себе. Ясно, що такого бути не
може. Історія досі не знає прикладів добровільної відмови народів від самих себе, тобто
добровільного самогубства народів. Не було
і не може бути такого ніколи, як не може
людство хотіти самознищитися. Немає і тепер добровільного зречення українського народу чи його частини від самого себе, своєї
мови. Те, що на поверховий погляд здається добровільним, насправді таким не є. Маємо вимушену, під тиском обставин і дією
серйозних причин відмову частини українців
від своєї мови і всі пов’язані з цим ненормальні наслідки для суспільства».
Іван ДЗЮБА. «Інтернаціоналізм
чи русифікація?», 1965 р.

ПРО ФАШИЗМ
«...Не треба забувати, що фашизм починався
не з Бабиного Яру і ним не вичерпується.
Фашизм починається з неповаги до людини, а кінчається знищенням людини, знищенням народів – але не обов’язково тільки таким знищенням, як у Бабиному Яру...
Ми повинні всім своїм життям заперечити
цивілізоване людиноненависництво і суспільне хамство. Нічого важливішого за це тепер
для нас немає, бо інакше всі суспільні ідеали втрачають свій сенс. Це наш обов'язок
перед мільйонами жертв деспотизму».
Іван ДЗЮБА. З промови під час
громадського вшанування жертв
Бабиного Яру 29 вересня 1966 року

ПРО ДОНБАС
«За будь-яких обставин на Донеччині житимуть не самі лиш ідейні ліліпутінці й темні
шалапутінці, а й люди, які вже відчувають,
або ще відчують, що їх вплутали в чужу
жорстоку гру. Пережите впливає і вплине
на погляди і настрої багатьох. По-різному.
Хтось прозріє. Хтось утвердиться в своєму
українстві. Хтось звинувачуватиме Україну в
усіх бідах війни і ще більше озлобиться…
Але над усіма тяжітиме пам’ять смертей, каліцтв і руїни. І якщо не всі, то багато хто
з них будуть невільниками своєї злоби й
ненависті. Або своїх моральних травм. Або
своєї пам’яті. Це буде найтяжча спадщина».
Іван ДЗЮБА.
«Донецька рана України», 2015 р.

ОЧИМА СУЧАСНИКІВ

ЯК ВИБУХ НАДНОВОЇ
«Іван Дзюба – непересічна особистість, багатогранний вчений-гуманітарій, яскрава постать, відома небезуспішним намаганням пробудити національну свідомість українців.
Його книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація?» можна порівняти, використовуючи аналогії в астрономії, з вибухом Наднової у Всесвіті. Гнівний памфлет яскраво й потужно висвітив усі вади радянської системи».
Ярослав ЯЦКІВ
«Іван Михайлович умів бачити суспільно-політичні та культурні проблеми України об’ємно,
з урахуванням численних взаємозв’язків та взаємовпливів. До його слова прислухалися,
авторитетність його оцінок була безсумнівною… Час діє невблаганно, і останніми роками
Іван Дзюба мало з’являвся на людях. Проте вістка про його смерть струсонула українське суспільство – і це яскраве свідчення того, якою болісною для нас усіх є ця втрата. Епоха шістдесятницького руху, фактично, відійшла в історію, а голоси його учасників уже ніколи не звучатимуть наживо. Проте їхні імена навіки увійдуть у Книгу Буття
українського народу і завжди резонуватимуть у наших душах щирою нотою вдячності».
Мирослав МАРИНОВИЧ
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