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ДОШКІЛЛЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Якими є особливості організації діяльності закладів дошкільної
освіти у воєнний час? У чому полягають першочергові завдання?
Що повинні робити керівники і педагоги? На ці запитання
можна знайти відповіді у методичних рекомендаціях МОН
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Окуповані міста й освітній процес сьогодні є дуже болючими
темами для України. А тим часом загарбники у багатьох містах
уже намагаються змусити педагогів навчати за російською
програмою і перевести школи на російську мову викладання.
Рашисти хочуть якнайшвидше запустити освітній процес на тимчасово
непідконтрольній Україні території, і навіть уже привезли
СТОР.
8
свої підручники. Натомість українські – спалили...
ВІДПУСТКИ, ГАРАНТІЇ, ЗМІНИ УМОВ ПРАЦІ
Дотримання трудових прав в умовах воєнного
стану є актуальною темою для освітян.
Про особливості надання відпусток, гарантії
мобілізованим і зміни істотних умов праці –
під час вебінару розповідали експерти-юристи 10

ЧАСТІШЕ ЗГАДУЙТЕ ПРО СЕБЕ

«ПЕРЕВІЗНИК» ІЗ МОСТУ ЖИТТЯ

«У темні часи добре видно світлих людей» –
за більш як місяць цю фразу вже можна вважати
дзеркальним відображенням сьогодення. І справи
старшого наукового співробітника відділу фізичної
електроніки Інституту фізики НАН Антона Сененка
є цьому підтвердженням
14

12
Важливість психологічної підтримки
під час війни важко переоцінити. Як педагогу
опанувати себе в цій складній ситуації, подолати
стрес і, головне, не передати його своїм учням –
говоримо із психологом Оленою Коваленко
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.greelane.com

ПРО НАВЧАННЯ
В ОКУПАЦІЇ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

2
ПРОТИСТОЯННЯ

ВІДБУДОВА КРАЇНИ

НІ – СПІВПРАЦІ З БІЛОРУССЮ

ряд подав на розгляд Президента проєкт указу про створення
Фонду відновлення України.
– Фонд функціонуватиме як
консультативно-дорадчий орган
при Президентові й буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення нашої держави, – зауважив 9 квітня Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль. – Наше завдання – консолідувати всі можливі джерела для відбудови держави
За словами очільника уряду, в рамках фонду передбачається створення п’яти робочих груп, які відповідатимуть за різні напрями – від
комунікації з міжнародними фінансовими організаціями, комунікації з
країнами-партнерами до збору коштів від приватних осіб і великих світових корпорацій і компаній.
Також уряд подав на розгляд Главі держави проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка займатиметься розробкою Плану післявоєнного відновлення та розвитку України. Цей
план передбачатиме не лише конкретні кроки з відновлення та розбудови інфраструктури й житла, а і структурну модернізацію та перезапуск економіки на основі європейських стандартів і правил.

КРАЩЕ РАЗОМ

ДОПОМОГА ЮНІСЕФ
абмін ухвалив постанову «Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту
щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення»
(№405 від 05 квітня 2022 року).
У рамках реалізації проєкту право на виплату грошової допомоги
отримають: сім’ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких не
менш як одна дитина не досягла двох років; сім’ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина має інвалідність. Виплата такої допомоги здійснюватиметься незалежно від отримання особами інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам. Виплати, за результатами розгляду ЮНІСЕФ поданої заявки та перевірки достовірності зазначеної в ній інформації, здійснюватимуться в розмірі 2220 гривень на
кожного члена сім’ї на місяць (але не більш як для п’ятьох осіб) одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці.

ФІНАНСУВАННЯ

УВАГА – НАПОВНЕННЮ БЮДЖЕТУ

ВСТУП-2022

РЕЄСТРАЦІЮ ПРОДОВЖЕНО ДО 19 КВІТНЯ

З

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

БЕЗПЕКА – ПЕРЕДУСІМ

М

іністерство освіти і науки спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук розробили наскрізну навчальну програму з позашкільної
освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій», а також методичні рекомендації до неї. Із документами можна ознайомитися за короткими посиланнями: bit.ly/370Jtsl та
bit.ly/3uqX2Ko. Ці матеріали будуть корисними педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти (обласним, районним, міським), які організовують роботу для різних категорій учнівської молоді.

резидент України Володимир Зеленський провів нараду із членами Кабінету Міністрів України і
представниками Офісу Глави держави щодо стану виконання державного бюджету на поточний рік та запровадження ембарго на торгівлю
з росією. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.
Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати
перших двох місяців поточного року й авансові податкові надходження.
У другому кварталі, за словами очільника уряду, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України. Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці, зокрема донорську допомогу, спеціальні
права запозичення від МВФ тощо.
За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків – починаючи із травня.
Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки
– й важкої промисловості, й малого та середнього бізнесу.

ВИЩА ШКОЛА

ЛІДЕР РЕЙТИНГІВ

К

омпанія
QS
оприлюднила дванадцятий Предметний рейтинг університетів світу
(Rankings by Subject 2022). Київський національний університет
імені Тараса Шевченка визнаний
одним із провідних світових університетів у вивченні 8 предметів у 4 галузевих категоріях за результатами одного з найпрестижніших
рейтингів світу. Про це повідомляє прес-служба вишу.
Цьогоріч університет поліпшив свої позиції у предметному рейтингу з «Математики», піднявшись на 50 сходинок. Ще у двох КНУ представлено вперше – «Бізнес і менеджмент» та «Право». Також заклад
вищої освіти уперше прорейтинговано за трьома галузевими категоріями: «Мистецтво та гуманітарні науки», «Техніка і технології» і «Соціальні науки та менеджмент». За іншими позиціями показники залишилися незмінними.
Загалом предметний рейтинг складається із 51 спеціальності, згрупованих за 5 галузевими категоріями, які вивчаються на 15200 освітніх
програмах у 1543 університетах із 88 місцевостей світу. Україна посідає 58-ме місце серед країн-учасників, у рейтингу вона представлена
5 освітніми інституціями у 16 дисциплінах. Серед українських закладів
КНУ – лідер за кількістю входжень до предметних рейтингів.
За матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу, власних кореспондентів
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огляду на ситуацію в державі Міністерство освіти і науки України ухвалило
рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі
в національному мультипредметному тестуванні. Такі картки можна сформувати
до 19 квітня.
В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, що для
організації вступних випробувань на бакалаврат потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Таку інформацію УЦОЯО отримає з бази даних реєстрації для участі у ЗНО.
У травні кожен, хто зареєструвався для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, на своїй інформаційний сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати це тестування, а також повідомити
організаторам про те, у якому регіоні він/вона перебуватиме в липні.
Однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння у базу даних
про потенційних учасників мультипредметного тестування. УЦОЯО закликає не створювати дублів цих карток і не надсилати своїх документів до регіональних центрів оцінювання якості освіти повторно.
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абінет Міністрів України затвердив рішення
про припинення дії міжнародних договорів
у галузі освіти та науки з Республікою Білорусь. Відповідна постанова №417 від 09 квітня
2022 року була ухвалена на засіданні уряду.
Зокрема, денонсовано міжурядові угоди про
взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту та вчені звання, співпрацю в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації, а також Договір між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі науки та технологій.
Угоди були укладені понад 20 років тому – проте через підтримку Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни рф проти України продовження дії цих документів
не є можливим. Після повного припинення співпраці в галузі освіти та
науки із рф послідовним кроком стала денонсація всіх угод із країною,
яка підтримує агресора.

www.slovoidilo.ua
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ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ

ПУЛЬС
ГАЛУЗІ
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ

КАДРОВІ РІШЕННЯ

НЕ ВИЗНАВАТИ ДИПЛОМИ

ТИМЧАСОВИЙ СКЛАД НАЗЯВО

екретар Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та
інновацій Наталія Піпа і група народних депутатів зареєстрували проєкт Постанови ВРУ зі зверненням до міжнародних організацій та демократичних
країн – із закликом не визнавати російські дипломи і наукові ступені.
«Уже понад місяць Україна та її
збройні сили героїчно стримують повномасштабний наступ російської
федерації, її посягання на територіальну цілісність і суверенітет держави зі справжніми європейськими демократичними цінностями… Російська федерація знищує мирні міста авіа- і ракетними ударами. Попри запевнення, що цілями бомбардувань в Україні є лише військові
об’єкти, росіяни вперто порушують норми міжнародного гуманітарного
права – знищують цілі житлові квартали, невідворотно руйнують громадські будівлі, вбивають цивільне населення… Позаяк російські дипломи продовжують визнаватися у світі. Російські громадяни можуть обіймати посади в іноземних компаніях та установах і поширювати тут свою
криваву пропаганду, спрямовану на підтримку злочину геноциду проти
українського народу, проти людяності загалом… Освіта і наука, які толерують вбивства та катування, не можуть називатися освітою і наукою. Неможливо, порушуючи загальновизнані принципи міжнародного
права, зберігати право на освіту та розробку інновацій у цивілізованих
державах світу. Говорячи «так» академічній спільноті росії – ви говорите «так» убивствам і терору росії в Україні. Ми вважаємо неприпустимим продовжувати співпрацю з агресором у сфері науки та освіти,
тому що це прямо чи опосередковано фінансує воєнні злочини, вбивства і терор, які відбуваються в Україні», – йдеться у зверненні.

ід час засідання уряду ухвалено рішення щодо внесення
змін у Розпорядження КМУ «Про
затвердження тимчасового складу Національного агентства зі забезпечення якості вищої освіти»,
а також затверджено нових керівників агентства.
Ухвалені рішення:
– звільнити Квіта Сергія Мироновича з посади голови НАЗЯВО
за власним бажанням у зв’язку зі зміною посади на президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» та вивести
його зі складу НАЗЯВО;
– звільнити Бутенка Андрія Петровича з посади заступника голови
НАЗЯВО у зв’язку з переходом на іншу посаду та призначити його
головою НАЗЯВО до закінчення повноважень тимчасового складу;
– призначити Назарова Івана Володимировича заступником голови НАЗЯВО до закінчення повноважень тимчасового складу;
– ввести до складу НАЗЯВО Андрєєва Микиту Андрійовича –
студента приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Жученка
Олексія Анатолійовича – директора департаменту якості освітнього
процесу Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктора технічних
наук, професора, Стецюк Оксану Василівну – доцента кафедри
географії України Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата географічних наук, доцента.
До речі, у НАЗЯВО наголошують, що для допомоги закладам вищої освіти в процесі подання відомостей про самооцінювання та
реалізації початкового етапу акредитаційного процесу в умовах воєнного стану агентство створило консультативні групи за галузями, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Тож представники вишів можуть надсилати запитання на електронну адресу:
helpnaqa@naqa.gov.ua і найближчим часом отримають роз’яснення
щодо описаних проблем. Також у агентстві нагадують, що освітнім
програмам, за якими станом на 24 лютого 2022 року були чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей, напрямів підготовки, освітніх програм, термін дії сертифіката буде продовжений. Щодо інших
освітніх програм НАЗЯВО має дозвіл ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або із
частковим проведенням акредитаційної експертизи.

П
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КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ

ТРЕТІЙ ЕТАП СКАСОВАНО

У

www.facebook.com

2022 році третій етап конкурсів фахової майстерності серед
учнів закладів професійно-технічної
освіти скасовується. Відповідний наказ отримали місцеві управлінці та
представники навчально-методичних центрів.
– Цьогоріч ми ставимо на паузу проведення конкурсів фахової майстерності у зв’язку з воєнним станом в Україні. Наразі ми не можемо
забезпечити рівний і безперешкодний доступ усіх учнів до навчання,
адже частина території нашої країни перебуває в окупації. Після закінчення війни відновимо більшість активностей професійної освіти, бо
саме ця ланка відіграватиме ключову роль у відбудові країни, – зазначила генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

ПРОЄКТ

ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

М

ВІДКРИТИЙ СВІТ

ДОСТУП ДО НАУКОВИХ ТЕКСТІВ
межах проєкту Research4Life українським науковцям до кінця 2022 року
надано безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів провідних видавництв наукової літератури. Для
отримання доступу необхідно зареєструвати установу, а після підтвердження реєстрації налаштувати доступ до електронних ресурсів для працівників.
Research4Life – проєкт, у межах якого забезпечується доступ для вчених до понад 154 тисяч наукових журналів і книг від більш як 200 видавців з усього світу. ЗВО та науковим установам України у межах проєкту доступні повнотекстові ресурси таких великих видавництв наукової
літератури, як-от: Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor &
Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge
University Press, IOP Publishing тощо.
Упродовж двох тижнів представники Research4Life уже отримали понад 170 заявок від українських установ. Підтвердження інколи надходить із затримкою, опрацювання може тривати близько тижня. Також
періодично фіксувалися технічні проблеми із заповненням форми на
платформі Research4Life. У разі виникнення подібної ситуації необхідно звертатися за консультаціями до фахівців Державної науково-технічної бібліотеки України (marho.tsiura@gmail.com). Також представники
платформи просять використовувати винятково латинську транслітерацію під час заповнення реєстраційної форми (всю інформацію слід надавати англійською мовою).

www.ddcp.org

У

іністерство освіти і науки
пропонує запровадити експериментальний проєкт зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі
стартап-школа-інкубатор-акселератор задля відновлення та розвитку інноваційної екосистеми.
Відповідний проєкт постанови
Кабінету Міністрів України та документи до нього розміщені для громадського обговорення на офіційному сайті міністерства: mon.gov.ua.
– Унаслідок жорстокої війни виникає необхідність подолання впливу загарбницьких дій рф. Зокрема, варто створити умови для розвитку національної інноваційної екосистеми шляхом розширення мережі
елементів інфраструктури, активного залучення науковців, поєднання наукового та промислового потенціалу, забезпечення трансферу
технологій і комерціалізації наукових результатів, збільшення обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції,
а також реалізації продукції з високою прибутковістю, – зазначив
міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Проєктом акта пропонується вирішення вищевказаних проблем
шляхом запровадження експериментального проєкту зі створення на
базі закладів вищої освіти, наукових установ мережі стартап-школаінкубатор-акселератор і здійснення заходів, спрямованих на визначення:
– порядку створення мережі на базі закладів вищої освіти та наукових установ;
– основних функцій стартап-школи-бізнес-інкубатора-акселератора;
– щорічних показників ефективності діяльності мережі.
Зауваження та пропозиції до проєкту акта чекають до 20 квітня 2022 року на електронні адреси: krukevych@mon.gov.ua та
oksanakrukevich@gmail.com (в.о. керівника експертної групи з питань
розвитку інновацій директорату науки та інновацій Оксана Крукевич).
За матеріалами ВРУ, КМУ, МОН, власних кореспондентів

www.mon.gov.ua
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ОФІЦІЙНО

СКЛАДНИК МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ

ЗАКІНЧЕННЯ РОКУ У ПТО

З

акладам професійної освіти рекоУ межах вступної кампанії 2022 року передбачено проведення національного
мендується організувати завершенмультипредметного тестування, яке відбуватиметься у комп’ютерному
ня
навчального року дистанційно. Для
форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови,
перших-других
курсів практичні заз математики, з історії України. В Українському центрі оцінювання якості освіти
вдання,
за
потреби,
замінити теореповідомили про зміст, структуру й оцінювання блоку НМТ з української мови.

З

www.oxfordhousebcn.com

міст завдань блоку
НМТ з української
мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української
мови (вона доступна за
посиланням: testportal.
gov.ua/programe). Фахівці наголошують, що
у цій програмі абітурієнтам слід звертати
увагу лише на частину,
що стосується української мови. Вона охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено у шкільному
курсі української мови, а саме:
«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; «Лексикологія.
Фразеологія»; «Будова слова. Словотвір»; «Морфологія»; «Синтаксис»; «Стилістика»; «Розвиток мовлення».

ПРО ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ
Питома вага щодо того чи того розділу мовознавства у змісті
блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування – який,
зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
Загалом у блоці НМТ з української мови буде 20 завдань,
з-поміж яких:
– 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з 4 або
5 варіантів;
– 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).
Увага! У блоці НМТ з української мови не буде завдань, які
передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей. Не буде й завдань з української літератури.

ЯК НАРАХОВУВАТИМУТЬ БАЛИ?
Завдання з української мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на
завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в
завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати
від 0 до 35 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) учасник знатиме після виконання блоків
НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено у шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ?
Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з української мови, відвідуючи
онлайн- або офлайн-уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:
– тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести
минулих років» (testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv), де обирайте закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;
– відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне
ЗНО-2020 (bit.ly/3DWmxpW); Пробне ЗНО-2021(bit.ly/3xh9MFm,
bit.ly/3NXk5Er); Підготовка до ЗНО-2021 (bit.ly/3JpZftF);
– короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику
(lv.testportal.gov.ua:8080) з української мови на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
– інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також
призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.
В УЦОЯО наголошують, що впродовж наступних двох тижнів
підготують такі самі матеріали про блоки з математики та історії України, а вже наприкінці квітня можна буде ознайомитися
з демонстраційним варіантом мультипредметного тесту.

тичними, водночас для випускників –
обрати декілька варіантів зарахування
практики. Про це йдеться у листі МОН
№1/3952 від 7 квітня 2022 року.
– За минулі роки ми дуже добре
відпрацювали процес організації та закінчення навчання дистанційно. Зокрема, для учнів створено чимало онлайнресурсів для підготовки до складання
іспитів. Педагоги та керівники профтехів озброєні онлайн-інструментами: торік ми презентували посібник для організації змішаного навчання, а також
регулярно підвищуємо рівень володіння цифровими навичками. Крім цього,
максимально удосконалили механізм
зарахування практики для випускників, – зазначив заступник міністра
освіти і науки Олександр Костюченко.
Для учнів перших-других курсів години замінених практичних завдань переносяться на наступний навчальний рік.

Варіанти зарахування практики випускників:
– корегування змісту поурочнотематичних планів, переліків навчальновиробничих робіт, навчальних програм, скорочення до 50% їхнього змісту та визначеної кількості годин;
– урахування результатів виробничого навчання та проміжного оцінювання роботодавцями рівня кваліфікації випускників;
– урахування результатів, отриманих шляхом неформальної освіти, тобто працевлаштування учнів на підприємствах (в організаціях тощо), зокрема
й за кордоном. Такі результати підтверджуються відповідним листом керівника підприємства, організації;
– атестування учнів під час державної кваліфікаційної атестації за досягнутим рівнем кваліфікації. Державна
кваліфікаційна атестація може проводитися дистанційно.
Важливо, що цьогоріч державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання скасовані, тому
у відповідній графі додатка до документа про освіту варто записувати
«звільнений(а)».

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ЯК ОЦІНЮВАТИ УЧНІВ В УМОВАХ ВІЙНИ?

О

цінювання результатів навчання
учнів потребує гнучкості в умовах,
коли не всі школи можуть повноцінно
відновити освітній процес, а заклади,
що розпочали навчання, надають освітні послуги чималій кількості дітей, які
змушені були покинути свої домівки.
Державна служба якості освіти у
співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід
урядових реформ в Україні» (SURGe),
та командою підтримки реформ МОН
розробили поради щодо здійснення
оцінювання у школах, що працюють
в умовах війни.
Попри війну, незмінними залишаються два основних аспекти оцінювання результатів навчання учнів – надання зворотного зв’язку та супроводу
дітям (формувальне оцінювання) і визначення якості результатів навчання
(підсумкове оцінювання).
Формувальне оцінювання залишається важливим засобом підтримки
учнів у здобутті знань. Ідеться про надання усного (переважно) та письмового зворотного зв’язку, індивідуальні та
групові консультації щодо допомоги у
виправленні типових помилок, надання порад щодо подальшого навчання.
Підсумкове оцінювання в умовах нестабільного доступу учнів до освітнього процесу, їхнього стресового стану
ліпше не проводити у вигляді окремих
підсумкових контрольних робіт, а натомість – здійснювати його на підставі
поточного оцінювання (за результатами тестів на електронних платформах
та з допомогою інших способів перевірки результатів навчання).
Відповідні рішення про зменшення
або скасування кількості контрольних робіт, передбачених календарними планами, школа може ухвалити рішенням педагогічної ради.

В окремих випадках підсумкове річне оцінювання можна здійснювати за
результатами підсумкового оцінювання за перший семестр. Наприклад, для
дітей, які опинилися в зоні активних
бойових дій, зазнали фізичних або психологічних травм, не мали доступу до
навчальних матеріалів тощо. Для учнів,
котрі після евакуації із зони бойових
дій навчалися в інших школах (в Україні або за кордоном), здійснюється перезарахування оцінок (за їх наявності).
Школам, у яких освіту здобувають
діти із числа внутрішньо переміщених
осіб, варто підготувати на кінець навчання супровідний лист для кожного
учня. Це дасть змогу мінімізувати потенційні навчальні втрати у дітей, які
через війну були змушені навчатися
не у своїх школах.
У супровідному листі необхідно вказати:
– назву школи, в якій дитина навчалася, та термін навчання (з… до…);
– форми навчання (очна, дистанційна, змішана);
– теми із предметів, які дитина вивчала, поточні/підсумкові оцінки (якщо
були);
– характер соціально-психологічної
допомоги (якщо була);
– рекомендації щодо подальшої роботи з дитиною (за наявності).
Такий лист дасть змогу перезарахувати оцінки учням у закладі освіти їхнього постійного навчання й оптимально організувати його продовження.
За бажанням внутрішньо переміщених дітей та їхніх батьків можна організувати ведення «Щоденника навчання»,
у якому учні фіксуватимуть вивчені теми
з навчальних предметів, види діяльності, які вони виконували (наприклад, проєкти, вправи, ігри, досліди), прочитані
книги тощо. Ведення такого щоденника не підлягає оцінюванню.
За матеріалами МОН, УЦОЯО, ДСЯО
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У

зв’язку з військовою агресією
російської федерації проти
України, вторгненням її збройних сил, а також окупацією частини
території нашої країни організація
здобуття освіти в очній формі, залежно від конкретної ситуації в кожному населеному пункті, несе доволі
високі ризики для життя і здоров’я
всіх учасників освітнього процесу.
Для забезпечення виконання державних гарантій щодо максимального сприяння створенню безпечного
освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу у формі, найбільш безпечній
для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, засновники і
керівники закладів освіти вживають
усі можливі заходи для організації
навчання учасників освітнього процесу за дистанційною формою (як
окремою формою здобуття освіти).
Із цією метою, а також з урахуванням специфіки виконання педагогічними, науково-педагогічними,
науковими та іншими працівниками роботи і наявної можливості здійснення її віддалено за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, останніх переведено на дистанційну форму роботи (про особливості організації та
переведення педагогічних працівників на дистанційну форму роботи йдеться в листі Державної служби якості освіти від 18.03.2022 р.
№01/01-22/419).
Водночас тимчасова зміна здобувачами освіти, працівниками закладів, установ освіти, наукових установ
місця їхнього проживання (перебування) з метою збереження власного життя та життя членів своїх родин створює певні перешкоди для
засновників та керівників закладів
освіти в частині створення належних умов функціонування інформаційно-комунікаційних технологій,
зокрема забезпечення працівників
закладу освіти необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації тощо.
Непоодинокими є випадки несумлінного ставлення педагогічних працівників, які були переведені на дистанційну форму роботи, до виконання
ними власних функціональних обов’язків. За таких умов чинне законодавство України дозволяє засновникам та/або керівникам закладів
освіти вжити ряд заходів, зокрема –
видати наказ про оформлення простою для конкретного працівника.

ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОЮ
Згідно з частиною першою статті 34
Кодексу законів про працю України (КЗпП), простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю
організаційних або технічних умов,
необхідних для виконання роботи,

невідворотною силою або іншими
обставинами. За відповідних обставин оформлення простою засновником та/або керівником закладу освіти можливе:
– з вини засновника/керівника
закладу освіти – зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов (у разі
переведення працівника на дистанційну форму роботи роботодавець
зобов’язаний забезпечити його необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту
інформації тощо, а також здійснити оплату витрат, пов’язаних із цим
(ч. 8 ст. 60-2 КЗпП);
– з вини педагогічного працівника – зупинення роботи, викликане протиправною, винною поведінкою працівника, яка має склад
дисциплінарного проступку (невиконання працівником своїх функціональних обов’язків).

www.entc.com.ua

Як діяти засновникам і керівникам закладів освіти у випадку невиконання
педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками,
які були переведені на дистанційну форму роботи, своїх функціональних обов’язків?
На це запитання відповідають фахівці Державної служби якості освіти.

му роботи, своїх функціональних
обов’язків, засновник та/або керівник закладу освіти зобов’язаний
забезпечити виконання державних гарантій, визначених частиною
першою статті 57-1 Закону України «Про освіту», й виплатити середній заробіток такому працівникові, а отже – оформлення простою
як засобу забезпечення (стимулювання) до виконання функціональних обов’язків є недоречним.
Важливо пам’ятати, що оформлення простою, як з вини засновника
та/або керівника закладу освіти, так
і з вини педагогічного працівника,
є можливим лише у разі наявнос-

ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО НЕ ЗАБОРОНЯЄ
ЗАСНОВНИКАМ ТА КЕРІВНИКАМ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ФІКСУВАТИ
ФАКТИ НЕВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ
СВОЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
До набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або
надзвичайного стану», яким внесено
зміни, зокрема до Закону України
«Про освіту», відповідна класифікація підстав простою була необхідною, адже згідно із частиною першою статті 113 КЗпП час простою
не з вини працівника оплачується з
розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу), а відповідно до частини четвертої цієї ж
статті – час простою з вини працівника не оплачується.
20 березня 2022 року набрала чинності стаття 57-1 Закону України
«Про освіту», згідно із частиною першою якої працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку
(особливий період), були вимушені
змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання незалежно від місця їхнього проживання (перебування) на
час особливого періоду, серед іншого – гарантується збереження середнього заробітку.
Тож навіть унаслідок зупинення
роботи в закладі освіти, пов’язаного
з невиконанням працівником, переведеним на дистанційну фор-

ті об’єктивних причин неможливості
організувати роботу в закладі освіти
за дистанційною формою.

НАДАННЯ ВІДПУСТКИ
Окрім простою, засновник та/або
керівник закладу освіти може надати
педагогічному, науково-педагогічному, науковому та іншому працівникові, який переведений на дистанційну форму роботи і не виконує
чи позбавлений можливості виконувати свої функціональні обов’язки:
– оплачувані відпустки (щорічні,
соціальні);
– відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в
обов’язковому порядку;
– відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному
законодавством.
Відповідно до частини першої
статті 26 Закону України «Про відпустки» за сімейними обставинами та з інших причин педагогічному працівнику може надаватися
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений
угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більш як 15 календарних днів на рік.
Водночас слід урахувати, що
24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», положеннями якого
визначаються особливості трудових
відносин працівників усіх підпри-

ємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності,
виду діяльності й галузевої належності, а також осіб, які працюють
за трудовим договором із фізичними
особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону
України «Про правовий режим воєнного стану».
Так, згідно із частиною третьою
статті 12 згаданого закону, протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника
може надавати йому відпустку без
збереження заробітної плати без
обмеження строку, встановленого
частиною першою статті 26 Закону
України «Про відпустки».
Отже, протягом періоду дії воєнного стану та за умови отримання
відповідного звернення від педагогічного працівника засновник та/або
керівник закладу освіти має право
надавати такому працівнику відпустку без збереження заробітної плати
строком понад 15 календарних днів.
Засновникам та/або керівникам
закладів освіти слід пам’ятати, що
згідно із частиною першою статті
57-1 Закону України «Про освіту»
працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, зокрема тим, які в умовах воєнного
стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у
встановленому порядку (особливий
період), були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання,
незалежно від місця їхнього проживання (перебування) на час особливого періоду, серед іншого гарантується збереження місця роботи.
З огляду на це, звільнення в період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року
№64/2022 воєнного стану педагогічних, науково-педагогічних, наукових
та інших працівників, які були переведені на дистанційну форму роботи та не виконують або позбавлені
можливості виконувати свої функціональні обов’язки, порушуватиме
державні гарантії, встановлені частиною першою статті 57-1 Закону
України «Про освіту».
Втім, положення чинного законодавства України не забороняють
засновникам та/або керівникам закладів освіти вживати заходів щодо
фіксації відповідних фактів невиконання такими працівниками своїх
функціональних обов’язків та отримання пояснень щодо поважності
причин цього.
За матеріалами ДСЯО

6

МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДОШКІЛЛЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Якими є особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у воєнний час?
У чому полягають їхні першочергові завдання? Що повинні робити керівники
і педагоги? Щоб відповісти на ці та інші актуальні запитання, фахівці МОН
підготували лист №1/3845-22 від 2 квітня 2022 року «Про рекомендації
для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні».

В

ведення в Україні воєнного стану позначається на
всіх сферах людського життя. Особливих змін зазнає освітня галузь, зокрема – дошкільна.
Чимало закладів дошкільної освіти
не працюють, деякі – приймають
тимчасово переміщених осіб, організовують освітній процес дистанційно, консультують батьків тощо.
Є заклади, які діють у звичному
режимі.
У листі відзначається, що в умовах війни діти дошкільного віку
належать до найвразливішої категорії населення. Перебуваючи
в небезпеці, у тривалому стресовому стані, дитина позбавлена
нормальних умов для розвитку й
освіти. Через відчуття тривоги,
напруги, страху, невизначеності
ускладнюється процес її повноцінної соціалізації. Діти, переміщені із зони активних бойових
дій, стикаються із проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в
нових соціальних умовах.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПИТАННЯ
Базовий компонент дошкільної
освіти 2021 року як стандарт дошкільної освіти є актуальним у
будь-який час. Він утверджує політику держави у галузі дошкільної
освіти. Заклади дошкільної освіти
повинні відповідати його вимогам і
під час дії воєнного стану. Наскрізними в організації освітнього процесу з дітьми будь-якої вікової групи мають бути такі ідеї та теорії:
– ідеї гуманістичної педагогіки,
спрямовані на гуманне ставлення
до дитини;
– теорія природовідповідності,
за якою у дитини треба розвивати задатки та здібності, зберігаючи її природу;
– ідеї про патріотичне і громадянське виховання, використання
казки та гри у гармонійному розвитку особистості;
– ідея солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших
професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
З-поміж актуальних питань в
умовах воєнного стану найважливішими є:
– організація психологічної, методичної підтримки педагогічних
працівників;
– підтримка дітей та батьків у
складних ситуаціях;
– організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку;
– налагодження зв’язків і підтримка педагогічного партнерства
ЗДО з батьками вихованців, представниками територіальних громад;

– надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям,
батькам;
– здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема і
з особливими освітніми потребами.

ДЕРЖАВА І ГРОМАДА
Важливим завданням дошкільної
освіти є консолідація зусиль влади,
закладів освіти, громадськості для
забезпечення необхідних умов для
розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного
освітнього середовища. Постійний
діалог між практиками, науковцями,
засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дає
змогу оцінити та визначити необхідні заходи з організації діяльності
закладів у воєнний час і такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

– забезпеченні матеріальнотехнічних умов для надання якісних освітніх послуг;
– зарахуванні до ЗДО дітей раннього та дошкільного віку із числа внутрішньо переміщених осіб за
місцем тимчасового проживання;
– залученні донорів з метою мобілізації фінансових та інших ресурсів із різних джерел для реалізації соціально й освітньо значущих
неприбуткових проєктів, спрямованих на захист дітей під час воєнного стану й у повоєнний час;
– налагодженні партнерства із
громадськими, неурядовими організаціями щодо надання підтримки
вихованцям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб, а також дітям, які живуть
у місцях, розташованих на лінії зіткнення населених пунктів, пережили та переживають травматичні події різного характеру, як-от: розлука
з рідними та близькими; тривале
очікування звістки про рідну людину, телефонної розмови, зустрічі
з рідною людиною; втрата близьких;
ночівля у бомбосховищі під час обстрілів; переселення (переїзд), адаптація до нових умов життя тощо;

ДИТСАДКИ МАЮТЬ СТАТИ ОСЕРЕДКАМИ,
ЩО НАДАЮТЬ НЕ ЛИШЕ ЗНАННЯ
ТА ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ, А І ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНУ ПІДТРИМКУ
Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.
На державному рівні цей процес
забезпечується своєчасним законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня
2022 року набув чинності Закон
України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації
або надзвичайного стану». Державні гарантії педагогічним і науковопедагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».
На сайті МОН у вільному доступі зібрано матеріали, з допомогою яких педагоги зможуть підготуватися до роботи, організувати
освітній процес у нових умовах,
– «Сучасне дошкілля під крилами захисту». Відкрито дитячий
онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років. Усі випуски доступні до перегляду на YouTube-каналах МОН та
ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO.
Цей проєкт є платформою, на якій
батьки й педагоги зможуть знайти
розвивальні матеріали у відкритому доступі.
На регіональному та місцевому
рівнях вирішення окреслених питань покладається на засновників
ЗДО та місцеві органи управління
освіти, що полягають у:

– організації підвищення кваліфікації та фахової підтримки педагогів з урахуванням сучасних
реалій:
– організації дистанційного навчання педагогів ЗДО на курсах
підвищення кваліфікації за затвердженим графіком із запланованим початком і реєстрацією та
продовженням терміну завершення на період до 31 травня 2022 року,
що дає змогу здобувачам освіти у
пролонгованому режимі виконати навчальний план з урахуванням реальних подій у професійній
діяльності (призупинення освітньої діяльності у ЗДО; влаштування і допомога громадянам із числа внутрішньо переміщених осіб;
волонтерська діяльність тощо) і
власному житті (переміщення на
безпечну територію і погіршення
побутових умов; тимчасова відсутність зв’язку, інтернету тощо);
– гнучкий розклад, цілодобовий доступ до освітньої платформи, вільний вибір часу роботи з
матеріалами на дистанційному курсі та порядку виконання залікових
робіт;
– визначення періодів підбиття
підсумків навчання у групах здобувачів і поступове надання свідоцтва
про підвищення кваліфікації тим, хто
успішно завершив навчання;
– доступність консультування
здобувачів викладачами інституту
протягом пролонгованого періоду;

– створення КПК за освітньою
програмою «Педмінімум» для надання освітніх послуг педагогічним
працівникам, які не мають фахової
освіти, але здійснюють освітню діяльність і замінюють учителів, які
вибули з різних причин;
– навчання за освітніми програмами за другою спеціалізацією (фаховий модуль), для роботи за сумісництвом на посаді вихователя і
керівника гуртка;
– організація постійно діючого консультаційного пункту з питань надання психологічної допомоги педагогам і батькам у роботі
з дітьми щодо особливостей в освітній діяльності та взаємодії в наявній ситуації та стресовому стані.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САДОЧКІВ
На локальному рівні ЗДО мають
стати осередками, які дають змогу
дітям отримувати не лише знання
та практичні вміння для життя, а
і психолого-педагогічну підтримку,
не втрачати відчуття приналежності до спільноти.
Через те, що в частині регіонів
України зберігається загроза для
життя та здоров’я мирних мешканців, а в більшості регіонів по кілька
разів на день оголошується повітряна тривога, більшість ЗДО тимчасово призупинили освітній процес.
Наразі частково відновлюють роботу заклади, які перебувають на
більш безпечній території. Освітній
процес у них здійснюють очно, з
використанням дистанційних форм
роботи й у змішаному форматі.
Першочерговими
завданнями
ЗДО у воєнний час є:
– налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу;
– відновлення освітнього процесу;
– зарахування до закладу дітей раннього та дошкільного віку
із числа внутрішньо переміщених
осіб за місцем тимчасового проживання;
– організація освітнього процесу в ЗДО для всіх дітей;
– своєчасне надання керівником ЗДО запиту до засновника
щодо наявності проблем і можливих шляхів їх вирішення;
– створення у ЗДО безпечних
умов для всіх учасників освітнього процесу;
– створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації
освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами організації освітнього процесу й надання
педагогічної підтримки дітям раннього та дошкільного віку, зокрема
і з особливими освітніми потребами, їхнім батькам;
– здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу учасників освітнього процесу;
– здійснення співпраці з інклюзивними ресурсними центрами;
– застосування інструментів
управлінської діяльності для подолання надзвичайних ситуацій.

МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими,
спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного
віку. Оскільки форма освіти дошкільників залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, комунікація з учасниками освітнього
процесу має здійснюватися з урахуванням локації дітей (вдома, у
бомбосховищі, в умовах зовнішньої
міграції, в умовах внутрішньої міграції, в закладі дошкільної освіти,
з батьками, вихователями, опікунами, волонтерами тощо) й орієнтуватися на виконання різних завдань,
як-от: забезпечення необхідною інформацією сімей, які евакуйовані
з небезпечних територій і можуть
долучитися до освітнього процесу
за місцем тимчасового проживання, надання інформації щодо використання приватних освітніх платформ із безкоштовним доступом до
освітніх послуг із метою залучення
дітей до освітнього процесу, сприяння тимчасовому долученню дітей
до освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в зарубіжних країнах на період військових дій, організація індивідуальних консультацій із
фахівцями (практичними психологами, психотерапевтами, медичними працівниками, юристами тощо)
з метою підтримки дітей та їхніх
батьків у кризовому стані (в умовах евакуації, під час перебування
у бомбосховищах, у медичних закладах, прихистках, притулках, при
перетинанні кордону тощо).
Задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма, хто задіяний в
освітньому процесі, рекомендовано
обрати оптимальні для виконання
кожного конкретного завдання канали комунікації. Основними формами онлайн-комунікацій є: відеоконференція, форум, чат, блог,
електронна пошта, анкетування,
соціальні мережі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКАМ
У цей непростий час необхідно консолідувати зусилля всіх учасників
освітнього процесу задля забезпечення необхідних умов для освіти, повноцінної соціалізації дитини і створення
безпечного освітнього середовища.
Відтак очільники ЗДО мають:
1. Керуватися положеннями нормативних документів щодо організації діяльності ЗДО, організації освітнього процесу, створення
безпечного освітнього середовища
у закладі в умовах військових дій.

2. За можливості своєчасно видавати внутрішні накази, що регламентують організацію роботи ЗДО
в умовах воєнного стану.
3. Оповіщати учасників освітнього процесу про виникнення надзвичайної ситуації; інформувати про
межі поширення, наслідки, способи
та методи захисту, а також про дії
у зоні можливої надзвичайної ситуації відповідно до алгоритму дій
та інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану.
4. У разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю учасників
освітнього процесу у ЗДО вводити в дію плани евакуації учасників освітнього процесу.
5. Розробляти план заходів консультативної, методичної, організа-

прямів виховання й розвитку дітей дошкільного віку, відеозаняття,
описи та алгоритми проведення дослідів та експериментів тощо задля
організації пізнавально-дослідницької діяльності дітей, забезпечення
їхнього повноцінного розвитку.
11. Створювати і підтримувати
у ЗДО безпечне психологічне, фізичне, безбар’єрне середовище для
всіх учасників освітнього процесу.
Із цією метою можна скористатися матеріалами методичного посібника «Протидія булінгу в закладі
освіти: системний підхід», порадника для педагогів ЗДО «Середовище, що належить дітям».
12. Вивчати потреби і запити
батьків щодо надання освітніх послуг для подальшого планування індивідуальної освітньої траєкторії дітей дошкільного віку в період війни
за допомогою онлайн-опитування
(усного або письмового).
13. Підтримувати потенціал вихователів і створювати умови для
його розвитку з питань організації дистанційної та змішаної форми
освітнього процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх
батьків в умовах війни, створення
розвивального середовища тощо.
14. Організовувати систематичне навчання для працівників ЗДО
з питань організації продуктивної
взаємодії з дітьми та їхніми батьками у період війни; формування

КЕРІВНИК ЗДО МАЄ РОЗРОБИТИ ПЛАН
ЗАХОДІВ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ,
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ
ційно-педагогічної роботи з батьками
вихованців у період військових дій.
6. Надавати інформацію та поширювати інформаційно-освітні матеріали оновленого довідника «У разі
надзвичайної ситуації або війни»,
в якому зібрані поради, як захистити себе у надзвичайній ситуації.
7. Організовувати зворотний
зв’язок із працівниками ЗДО та
батьками вихованців через сайти
закладу, електронну пошту або інші
соціальні мережі, засоби зв’язку.
8. Створювати умови для отримання якісної дошкільної освіти
усіма дітьми, які відвідують ЗДО, а
саме: проводити освітню, просвітницьку, роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків про важливість організації освітнього процесу
в закладі з використанням різних
її форм; мотивувати педагогів, дітей та їхніх батьків на співпрацю й
успіх. У фокусі особливої уваги мають бути діти передшкільного віку
(5-6 років) і діти з особливими освітніми потребами.
9. Надавати освітні послуги із застосуванням різних форм організації освітнього процесу в ситуації,
коли ЗДО повністю або частково
припиняє діяльність через військові дії, з використанням дистанційної та змішаної форми організації
освітнього процесу.
10. Розміщувати на вебресурсах
ЗДО методичні кейси, банк розвивальних ігор та вправ із різних на-

стресостійкості учасників освітнього процесу в умовах невизначеності; використання варіативних, інноваційних форм роботи з дітьми під
час війни тощо.
15. Створювати умови для педагогів щодо обміну досвідом з реалізації успішних практик організації
пізнавально-дослідницької
діяльності, виховання та розвитку
дітей у процесі дистанційної/змішаної форми комунікації з вихованцями.

ЩО У ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГІВ?
1. Організовувати освітній процес
з урахуванням воєнної ситуації у
населеному пункті (очне, змішане,
дистанційне).
2. Ураховувати особливості дітей
дошкільного віку під час організації
освітнього процесу в дистанційному
форматі. Такі заняття, у разі згоди
батьків, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться не більш як 10 хвилин, старшого дошкільного віку – 15 хвилин.
3. Перевіряти технічне налаштування, обов'язково звертати увагу
на налаштування вебкамери, її необхідно встановити на рівень очей
або трохи вище, адже діти повинні
бачити очі педагога, важливо дивитися у камеру.
4. Під час зйомки прагнути до
створення коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два
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п'ятихвилинних відео будуть переглянуті з набагато більшою ймовірністю і корисністю, ніж одне
десятихвилинне.
5. Використовувати режим демонстрації екрану. Простий спосіб
створити відеозаняття – це записати показ ваших слайдів. Але не
забувайте, що це досить швидкий
спосіб втомити дітей, якщо ви не
тримаєте екран активним. Слайди
повинні бути рухомими. Додайте
більше переходів і анімацій, використовуйте курсор миші або режим
малювання, щоб виділити, підкреслити щось важливе на слайді.
6. Співпрацювати й організовувати зворотний зв’язок із батьками дітей, через вебсайт закладу,
програми Skype, Viber, WhatsApp,
Telegram та соціальні мережі з питань стану здоров’я дитини, особливостей навчання, виховання,
розвитку дітей при використанні
дистанційного та змішаного видів
комунікації. Результати зворотного
зв’язку сформують основу для планування консультативної та методичної допомоги батькам з різних
питань виховання дітей.
7. Інформувати батьків щодо допомоги дітям у подоланні негативних наслідків травмувальних подій
та адаптації до нових обставин їхнього життя. Для цього практичні психологи мають вести постійне
спостереження за ними, а вихователі – враховувати в освітній роботі
дані моніторингу психічного стану
дітей, організовувати емоційно-підтримувальну мовленнєву комунікацію, використовувати індивідуально дібраний комплекс технологій
психолого-педагогічного супроводу.
8. Формувати бібліотеку онлайнматеріалів для організації освітнього процесу. Бібліотека може
зберігатися у хмарі з подальшим
надсиланням доступу усім стейкхолдерам.
9. Використовувати публікації
психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на
сайті МОН «Сучасне дошкілля
під крилами захисту» в Telegramканалі «Підтримай дитину» –
t.me/pidtrumaidutuny.
10. Проводити роботу з батьками щодо психологічного супроводу дитини у воєнний час, надавати
консультативну підтримку щодо допомоги дітям упоратися із тривожністю під час воєнних дій.
11. Залучати дітей до самостійного виготовлення поробок, малюнків, будь-яких проєктів, адже
швидке усвідомлення результату
підвищує відчуття спокою і сили.
12. Спостерігати за поведінкою
дитини. У разі регресивного стану
(відкатування в поведінці та реакціях до більш раннього віку) доречними будуть тілесні ігри та вправи.
13. Організовувати педагогічний супровід дітей дошкільного
віку, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків щодо
формування навичок безпечної поведінки, стресостійкості, збереження фізичного, психологічного, емоційного здоров’я із застосуванням
освітнього процесу в дистанційному та змішаному форматі.
За матеріалами МОН
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БОЛЮЧА
ТЕМА

РЕЗОНАНС

ТРЕБА ГОВОРИТИ
ПРО ТИСК І ПОГРОЗИ!

– 24 лютого у нас уже припинилися уроки у школі, бо почалося бомбардування. А вже
25 лютого місто захопив ворог. І от із того часу
навчання у наших школах не проводиться. На
початку були перебої з інтернетом, але тепер
його у місті (з єдиним інтернет-провайдером)
немає взагалі. Підтримувати зв’язок – нереально. Всі стратегічні об’єкти захоплені, на вулицях
дуже багато солдатів, військової техніки… Наразі третя частина людей із міста вже виїхала.
Запорізька обласна державна адміністрація видала наказ, що до 1 травня у нас воєнний стан
і заняття не проводяться. Але окупанти вимагають, щоб навчання все ж розпочалося. Вони
змушують, щоб педагоги ознайомилися з новими освітніми програмами, підписали угоду про
співпрацю. Всі керівники закладів відмовилися… Про це на широкий загал стало відомо
лиш тоді, коли таким, як я, вдалося покинути
місто 25 березня, а отже – розповісти іншим.
У наших освітян – висока система духовних
цінностей. Учителі, попри жорсткий тиск і загрозу життю, відмовляються співпрацювати з
новою владою. Водночас тамтешні люди дуже
налякані, бояться щось розповідати. Навіть я,
перебуваючи тут у безпеці, ризикую: в Україні залишилося дуже багато рідних. Тож про
навчання у Мелітополі зараз навіть не йдеться. Головне – елементарна безпека директорів, учителів, дітей.
Після всіх подій із заявами про звільнення
одна колега змогла до мене «достукатися» і написати, що до її житла (вона там у ту ніч не
ночувала) пізно увечері приходили окупанти.
Зламали двері й, зайшовши до квартири, забрали все, що хотіли. Людям там дуже страшно.
Звернутися по допомогу немає до кого. Узагалі, обговорюючи ситуацію зі звільненням керівників усіх шкіл у Мелітополі й подальшим
зникненням у невідомому напрямі трьох із них,
ми навіть не знаємо, за яким принципом їх
обрали взагалі… Швидше за все, просто були
вдома, коли за ними всіма приходили. Наразі більшість директорів, як я знаю, уже виїхали звідти через гуманітарний коридор. Освітяни, котрі поки залишилися, бояться чергувати у
школі, гостро потребують підтримки… Про все,
що відбувається у нас, обов’язково треба говорити в Україні і світі!».

www.segodnya.ua

Олена З., учителька однієї зі шкіл Мелітополя, виїхала
за кордон як біженець. Про освітній процес у своєму
місті розповідає так:

ПРО НАВЧАННЯ В ОКУПАЦІЇ

Війна, окуповані міста й освітній процес – дуже болючі сьогодні теми для України. А тим часом загарбники
у багатьох містах уже намагаються примусити педагогів навчати за російською програмою і перевести
школи на російську мову викладання. Рашисти хочуть якнайшвидше запустити освітній процес на тимчасово
непідконтрольній Україні території, і навіть уже привезли російські підручники. Натомість українські, як ширилося
в мережі, спалили… Більшість директорів тамтешніх шкіл написали заяви про звільнення на знак протесту
і небажання співпрацювати з агресорами.

М

айже тиждень у Мелітополі не було
зв'язку й інтернету, немає його і тепер. Багато освітян, до яких зверталась
«Освіта України», не відповідали, не заходили
у соцмережі, через які ми до них апелювали.
Але попри інформаційну блокаду таки вдалося
дізнатися, що директори шкіл Мелітополя написали заяви про звільнення. А кілька особисто прямо заявили колаборантам про принципову відмову співпраці із «владою» загарбників
та небезпеку відновлення занять у школах.
Після цього самопроголошений мер міста наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із Мелітополя.

ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ
Про цей випадок Уповноважена Верховної
Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у телеграмі так: «Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими
програмами. Таким чином рашисти намагаються примусити дітей залишатися у місті, а
у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як
живий щит».

КОМПЕТЕНТНО
Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради
України Cергій Бабак:

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ
Крик душі освітян-батьків, яким вдалося вирватись із Мелітополя.
Галина К.: «У нас на руках не було жодного документа,
лише паспорти та свідоцтво про народження. Нашу школу в Маріуполі розбили першою у другий день... Урятувати особову справу, трудову не було варіантів. Але згодом
ми виїхали до Вінниці. Тут дитину прийняли у школу. Дитина навчається онлайн. Це дуже радує, бо хоча б так син
відволікається від пережитого. Не знаю, як буде з нами,
учителями... Але дитина зможе закінчити навчальний рік».
Сніжана Г.: «Так, це було пекло, про яке поки не хочеться говорити навіть. Дитина у важкому стані, я поки
що не можу з ним про все говорити. Дякую Богу, що моя
подружка-психолог підхопила сина і спілкується, намагається
вивести його із цього важкого емоційного стану».

–С

ьогодні багато запитань, як працювати закладам освіти, котрі розміщені на територіях під тимчасовою окупацією. Все можна подивитись у нормативних документах Міністерства освіти і науки України. На
сайті МОН є посилання на закони, відповідні конвенції та на їхні статті.
Від себе поясню дуже просто. Якщо ви перебуваєте як заклад освіти на
території, котра тимчасово окупована, і так звана окупаційна влада не вимагає від вас нічого зайвого, нічого такого, до чого ви не звикли, то продовжуйте працювати і
навчати дітей. У разі якщо окупаційна так звана влада вимагає переходу на російські програми, підручники для викладання російською мовою тощо, у вас є два варіанти розвитку подій:
– робите те, що вам кажуть, але тоді ви потрапляєте під дію статті 111 Кримінального
кодексу про відповідальність за колабораціонізм та державну зраду, що завершиться обмеженням і забороною обіймати посади на визначений термін;
– не виконуєте те, що вас просять, припиняєте трудові відносини. І держава вам у цьому разі гарантує, що коли ми завершимо звільнення ваших населених пунктів, вам буде
повернуто посаду і зарплату.
Обговоривши це питання з міністром освіти і науки, хочу запевнити, що ми вас підтримуємо, не забуваємо, намагаємось евакуювати з тих місць, де гаряче і де є можливість
створення гуманітарних коридорів. На жаль, це не завжди можливо зробити, але повірте:
уряд робить для цього все, що можливо. Ми – з вами. Слава Україні!

www.chas.news

ЛИШЕ ПАСПОРТ І СВІДОЦТВО

Також вона заявила, що захопленнями заручників російські бойовики грубо порушують статті 3 та 34 Женевської конвенції про
захист цивільного населення під час війни,
статтю 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статтю 5 Європейської конвенції з прав людини. Посадовець
наголосила, що акт примушення до навчання
окупантами та втручання в освітній процес є
прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею
29 Конвенції ООН про права дитини, і права
на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Зважаючи
на все це, вона звернулася до Комісії ООН з
розслідування порушень прав людини під час
вторгнення Російської Федерації в Україну й
експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з вимогою «врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності
РФ в Україні».
Нагадаємо: плануючи відновити навчальний
процес у школах Мелітополя, загарбники обі-

ЗНАЙТИ ПІДТРИМКУ
Шукаючи поради, опинившись сам на сам з
ворогом, учителі звернулися за підтримкоюроз’ясненням до освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова. Вони запитували, що
у правовому розумінні їм робити з тим, що
загарбники намагаються примусити їх викладати за російською програмою і перевести
школи на російську мову викладання. «Підтримати тих, хто залишається вірним Україні. Потрібен закон або, принаймні, рішення
КМУ щодо цього. Таке звернення до КМУ
вже є, до ВР – готуємо», – відповів на це
коротко Сергій Горбачов на сторінці у мережі «Фейсбук».
Водночас на репліку, що робити з огляду на
те, що керівникам шкіл погрожують зброєю,
він зазначив, що не може давати поради, як
діяти при загрозі життю: «Не знаю, та й права не маю, бо я у відносно безпечному Києві». Однак зауважив, що є такий спосіб боротьби, як саботаж або «італійський страйк».
«Це дозволить людям на законній підставі не
ходити до школи – і мати якісь засоби до існування. Це, мабуть, не найкращий вихід, але
іншого я поки що не бачу», – зазначив освітній омбудсмен.
Він також наголосив, що наразі дуже важливо не лише висловити тамтешнім людям слова вдячності, а й ухвалити рішення про їхню
реальну підтримку. Принаймні – оголосити
простій на всіх тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться активні бойові дії.
Чимало звернень від освітян було і до Лілії
Гриневич, колишнього міністра освіти і науки,
після публікації посту про звільнення директорів шкіл Мелітополя на її сторінці у фейсбуці. Її репліки про те, що треба виробити
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дієві механізми підтримки вчителів на окупованих територіях, виявилися близькими величезній кількості громадян, про що свідчить
чисельність реагувань – близько трьох тисяч.
Коментуючи запис, активні і сміливі педагоги зауважили, що насправді такий механізм
украй потрібен і для тих міст, які нині перед
загрозою окупації. Наприклад, одна з дописувачок написала, що вони з колегами працюють у Краматорську, ведуть уроки дистанційно
(станом на 01.04), адже більш ніж 60% учнів
залишили місто. Ніхто не знає, що буде через
тиждень, а якщо Краматорськ опиниться під
такими щільними обстрілами, як міста-сусіди?
Водночас були і такі дописи: «Цікаво, а як
повинні вчителі, викладачі жити далі без заробітної плати?.. Гарні слова співчуття людям не допоможуть, потрібні реальні дії». Так,
справді, педагоги дуже потерпають в окупації.
Проте як держава їх може сьогодні захистити? «Це просто неможливо. Невже там з кимось про щось можна домовлятися? Дай Бог
освітянам-патріотам вижити і вистояти в окупації. А після Перемоги вже зможемо підтримати й на ділі», – залишила емоційні слова
одна дописувачка.
Так, усі розуміють, що усвідомлений патріотичний вибір освітян, які не можуть співпрацювати з окупаційною владою, заслуговує на
захоплення і вдячність. Адже педагог залишається вірним власній гідності, своїй країні,
предмету, який викладає. Однак, якщо припустити, що наступним кроком окупантів буде
такий: завозитимуть вчителів-іноземців чи з
так званої ДНР, а дітей практично під дулами автоматів заганятимуть у школи? Чимало
батьків із окупованих міст думають, як їм діяти у випадку, якщо таке насправді трапиться. Наприклад, у спільноті «Батьки SOS» радять забрати особову справу дитини. Якщо її
не віддають, потрібно просто сфотографувати
документи, надалі це може спростити багато
процесів. Але, звісно, дітей-біженців приймають до закладів освіти і без таких документів.
Тут варто пригадати виступ міністра освіти і
науки Сергія Шкарлета: «Усі школярі зможуть
отримати документ про завершення навчального року. Школярам будуть зараховані всі
оцінки незалежно від форми навчання (очного, дистанційного, екстернату)».
Зрештою, завжди є можливість улаштувати
дитину на дистанційну освіту за українською
програмою. Звісно, якщо є доступ до інтернету і можливість навчатися, не наражаючись
на небезпеку. Головне – зберегти себе і дітей, а відставання у навчанні можна надолужити після нашої перемоги.

ПРЯМА МОВА

ПЕРШІ П’ЯТЬ ХВИЛИН
ПЛАКАЛИ ВСІ
Ніна Г. (ім’я змінено), учителька однієї зі шкіл
Ірпеня, виїхала до безпечного місця в західній частині
України. Про нинішній освітній процес, свій внесок
у нього, а також про реалії освітян, які перебували
чи перебувають в окупації, вона говорить так:

–Н

асправді ситуація учителів Маріуполя і Мелітополя зовсім протилежна тій, у якій опинилася Київська область (Буча, Ірпінь). Там окупанти намагаються з людьми контактувати…
Узагалі, особисто я не розглядаю для себе
питання співпраці з окупаційною владою, якби
воно постало. Мої колеги виїхали, тож і вони
не розглядають... Люди, опинившись в іншій
ситуації, як бачимо (ті, хто написали і пишуть
заяви на звільнення в окупованих містах),
роблять такий самий вибір.
У нашій школі, в яку тричі влучили, а дітей було евакуйовано, працювати вже не було
можливості. Як і дістатися з мого місця проживання до самого навчального закладу... Взагалі,
нас усіх максимально намагалися евакуювати,
щоб ЗСУ могли працювати – зачищати міста,
не шкодячи мирному населенню.

www.bigkyiv.com.ua

цяли виплачувати «рублеві» премії вчителям,
які погодяться викладати. Однак чітка громадянська позиція і відповідальність більшості
тамтешніх освітян показали, що співпраця з
окупантом є для них абсолютно неприйнятною.
Коментуючи ситуацію в місті, тему навчального процесу, а також цей конкретний інцидент, мелітопольський міський голова Іван Федоров звернувся до самопроголошеного мера
з такими словами: «Якщо ви бажаєте зробити з дітей живий щит і взяти їх у заручники,
тоді розпочніть зі своїх дітей та онуків. Ви не
маєте морального права наражати мелітопольських дітей на небезпеку. Можете розпочати
із себе. А не ховайтеся за російськими солдатами, які ховають обличчя від камер!».
Також він подякував директорам і вчителям
Мелітополя за виявлену позицію та небажання співпрацювати з окупантами.

БОЛЮЧА
ТЕМА

Валентина ОЛІЙНИК

www.osvitoria.media
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Сьогодні усі ми, вважаю, перебуваючи кожен
у своєму безпечному місці, маємо виходити з
об’єктивної користі для суспільства. Наші діти,
дякувати Богу, виїхали, педколектив теж. Уже
у відносній безпеці можемо організовувати хоч
якусь освіту, щоб потім не довелося говорити
про втрачене дитинство. Виїхавши сюди і маючи елементарні умови (світло й інтернет), учора, наприклад, ми з колегами змогли провести
конференцію з учителями з Норвегії, Греції та
інших країн, які нині навчають більшу частину
наших дітей у Європі. Тамтешні педагоги намагаються зрозуміти, як за умов мовного бар’єру,
різниці в методиках їх краще навчати. Перебуваючи в Ірпені, я б їм цю інформацію не надала… До речі, навіть якщо наші діти вже влаштовані за кордоном, багато з них просяться до
нас на зустріч онлайн, щоб просто поговорити
з людиною, яку знають, яка їх почує, розкаже,
що відбувається у їхньому місті, чи їхня школа ще стоїть, чи вже ні. Коли я проводила перший урок онлайн, побачивши одне одного, перші
п’ять хвилин плакали всі. Так, там вони з батьками, котрі їм кажуть, що все добре, що вони
в безпеці. Проте за місяць війни вперше побачити своїх однокласників їм теж було важливо.
Усі рідні намагаються їх від того, що відбувається, максимально захистити, але все це важливо
проговорити. І для цього потрібні ми, вчителі.
Наразі з нашої школи працюють усі фахівці, які виїхали. Однак, оскільки 90% педагогів
справді виїхали майже «в чому були», не мають
нормальної технічної можливості для проведення уроків (ноутбуків, необхідного програмного
забезпечення, підручників), але все одно максимально ефективно ведуть роботу. Часто заняття з використанням різних методик дистанційного навчання проводяться з телефонів, з тих
гаджетів, якими діляться ті, хто їх прихистив
за місцем теперішнього проживання. Жоден із
нас не сказав, що зараз має інші пріоритети.
Ну, виїхали, дякувати Богу, і – працюємо!
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Дотримання трудових прав в умовах
війни нині є актуальною темою для
освітян. Про особливості надання
відпусток, гарантії мобілізованим
і зміни істотних умов праці під час
вебінару розповідали експертиюристи Швейцарсько-українського
проєкту DECIDE Яна БРУСЕНЦОВА
й Андрій МАЦОКІН.

ВОЄННІ ОБМЕЖЕННЯ
– Якщо проаналізувати всі зміни,
які вносилися до КЗпП, і враховуючи статтю 1 Закону №2136, ми
вважаємо, що обмеження у 24 календарних дні стосуються абсолютно всіх працівників усіх підприємств, установ, організацій в
Україні незалежно від форми власності, виду діяльності й галузевої
належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із
фізичними особами, – наголосила Яна Брусенцова.
У статті 1 Закону №2136 визначено особливості трудових відносин у період дії воєнного стану,
введеного відповідно до Закону
України «Про правовий режим воєнного стану». Отже, як зауважують експерти, його норми, що регулюють деякі аспекти трудових
відносин інакше, ніж КЗпП та інше
законодавство про працю, є пріоритетними при застосуванні на період дії воєнного стану для всіх
працівників.
Ще одним підтвердженням цієї
думки є те, що Закон №2136 доповнив Прикінцеві положення КЗпП
пунктом 2, згідно з яким під час
дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про
правовий режим воєнного стану»,
діють обмеження й особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про
організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану».
Згадала Яна Брусенцова і про
базові положення КЗпП, у яких
ідеться про мінімальний строк

відпустки, котрий має забезпечити роботодавець, – він становить
24 календарних дні.
Незважаючи на те, що воєнний стан введено в Україні Указом Президента України №64/2022
від 24 лютого 2022 року, положення Закону №2136 застосовуються
винятково із дня, наступного за
днем його опублікування, тобто з
24 березня.
Пунктом 3 розділу «Прикінцеві
положення» цього закону визначено, що він діє протягом воєнного
стану, запровадженого відповідно
до Закону України «Про правовий
режим воєнного стану», та втрачає
чинність із дня припинення або
скасування воєнного стану, крім
ч. 3 ст. 13 цього самого закону, яка

важеним на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.
А конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між
працівником і роботодавцем, який
зобов’язаний письмово повідомити
працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні
до встановленого графіком терміну. За узгодженням сторін трудового договору можна змінити терміни надання відпусток, наведені
у графіку.
– Окрім того, що відпустка в
період воєнного стану не може
перевищувати 24 календарних
дні, не забуваємо і про вимоги
порядку №346 в частині того, що
педпрацівникам щорічна основна
відпустка повної тривалості надається у період літніх канікул –
незалежно від часу прийняття їх
на роботу. В умовах воєнного стану, якщо у педагогічного працівника є можливість бути залученим
до дистанційної роботи, вважаємо, що максимально має дотримуватися графік відпусток. Тобто
чекаємо до літа або звертаємося

ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК

Крім основної, є ще відпустки,
пов’язані з навчанням, соціальні
відпустки (у зв’язку з вагітністю
та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у зв’язку з усиновленням дитини; додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи; відпустка при народженні дитини), а також – відпустки
без збереження заробітної плати.
Щодо останнього виду надійшло
чимало запитань від освітян.
– Відпустки без збереження заробітної плати можуть надаватися
за бажанням працівників, – конкретизувала Яна Брусенцова. –
І це стосується як «обов’язкових»,
так і тих, що надаються за згодою сторін (за сімейних обставин).
Протягом періоду воєнного стану
роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без
збереження заробітної плати без
урахування норм частини 1 статті 26 Закону «Про відпустки». Варто нагадати, що на підставі цієї

РОБОТОДАВЕЦЬ МОЖЕ УКЛАДАТИ
З НОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ
УПРОДОВЖ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
АБО НА ПЕРІОД ЗАМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО
ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА
втрачає чинність із моменту завершення виплати державою, що
здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.
Отже, цей закон діє винятково на
період воєнного стану.
До речі, згідно з пунктом 2 статті 12 Закону №2136, у період дії
воєнного стану роботодавець може
відмовити працівнику в наданні
будь-якого виду відпусток (окрім
відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку), якщо такий
працівник залучений до виконання
робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Але, як наголосила Яна
Брусенцова, заклади освіти сьогодні не належать до таких об’єктів,
тому, на її думку, відмовляти освітянам у відпустках немає жодного сенсу.

ПОРЯДОК НАДАННЯ
Обговорили під час вебінару й
особливості порядку надання відпусток. Яна Брусенцова нагадала, що відповідно до статті 10 Закону «Про відпустки» черговість
надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням
із профспілкою (профспілковим
представником) чи іншим уповно-

до колективного договору, який
може передбачати особливі умови
поділу щорічної основної відпустки. Але тут пам’ятаємо: ст. 11 Закону №1236 визначає, що на період воєнного стану дія окремих
положень колективного договору
може бути зупинена з ініціативи роботодавця. Тож цілком імовірним є те, що роботодавець
може й відмовити в наданні частини щорічної основної відпустки, якщо працівник залучений до
дистанційної роботи. Отже, в цій
ситуації працівник може просити про надання частини основної
відпустки.
Серед запитань, які отримали
експерти, – чи має право педагогічний працівник, який наразі
бере частину основної відпустки,
отримати допомогу на оздоровлення. Експерти вважають, що така
можливість є, жодних обмежень
немає.
Було також багато запитань, як
повідомляти про бажання піти у
відпустку, коли частина педагогічних працівників перебувають в іншій області чи за кордоном.
За словами Яни Брусенцової,
зважаючи на воєнний стан, заяви
працівників можуть бути направлені будь-яким способом, нині найдоступнішим є різні месенджери
– жодних обмежень щодо способу подання заяви немає.

www.kyivobl.tax.gov.ua

О

світяни сьогодні часто дискутують щодо кількості днів
відпустки, які можуть надаватися в умовах воєнного стану. Як нагадали експерти, згідно
із Законом №2136 від 1 березня
2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного
стану» щорічна основна відпустка надається в обсязі 24 календарних дні. Водночас є Кодекс законів про працю і Закон України
«Про відпустки», котрі в умовах
воєнного стану діють із певними
особливостями. Крім того, варто
мати на увазі й постанову Кабміну №346 від 14 квітня 1997 року
«Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

www.facebook.com

www.facebook.com

ПРО ВІДПУСТКИ, ГАРАНТІЇ МОБІЛІЗОВАНИМ

норми за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без
збереження заробітної плати на
термін, обумовлений угодою між
працівником і роботодавцем, не
більш як 15 календарних днів на
рік. Водночас на період введення
воєнного стану (станом на зараз –
до 25 квітня. – Авт.) така відпустка може надаватися на весь цей
період. Далі все залежить від подальших законів щодо продовження воєнного стану.

ДЛЯ ТИХ, ХТО У ВІЙСЬКУ
І ТЕРОБОРОНІ
Про гарантії виплати заробітної
плати призваним до війська докладно розповів Андрій Мацокін.
Він нагадав, що згідно із частиною 2 статті 39 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на
особливий період або прийняті на
військову службу за контрактом у
разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються
гарантіями, передбаченими в частині 3 статті 119 Кодексу законів
про працю України. Крім того, де-
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які гарантії прописано в законах
«Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про фахову передвищу освіту».
Отже, КЗпП передбачає, що
за мобілізованими працівниками
під час дії особливого періоду на
строк до його закінчення або до
дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток за місцем, у яких
вони працювали на час призову. А
також – таким особам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно
до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей».
Щодо «освітянських» гарантій,
як нагадав Андрій Мацокін, відповідно до частини 1 статті 53 Закону «Про освіту» в разі проходження військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий
період або військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий період – за таким працівником зберігається попередній середній заробіток.
Крім того, відповідно до Закону
«Про основи національного спротиву» на членів добровольчих формувань територіальних громад під
час їхньої участі у заходах щодо
підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а
також виконання ними завдань
територіальної оборони також поширюються гарантії соціального і
правового захисту, передбачені Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей».
Учасники вебінару запитали: чи
можна звільнити з роботи сумісника, якого призвали до армії, по
закінченні терміну трудового договору, котрий було укладено при
прийомі на роботу (на навчальний
рік), якщо він станом на 31 травня служитиме в армії?
Як зауважив Андрій Мацокін, зі
змісту частини 3 статті 119 КЗпП
випливає, що гарантії щодо збереження місця роботи, посади, середнього заробітку поширюються
на всіх без винятку працівників
незалежно від того, працюють
вони за строковим чи безстроковим трудовим договором.
– Право на зазначені гарантії виникає у зв’язку з настанням
юридичного факту, – додав експерт. – Жодних спеціальних застережень про те, що зазначені
гарантії надаються тільки за основним місцем роботи громадянина,
немає. Тобто немає жодних винятків для осіб, працевлаштованих на
роботу за сумісництвом. Отже, сумісників, що вступили на військову службу за контрактом (чи то
зовнішній, чи то внутрішній сумісник), не можна звільнити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Більше
того, є висновки Держпраці стосовно того, що звільнення працівника, з яким укладено строковий
трудовий договір, можливе лише
після закінчення дії контракту про
проходження військової служби.
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І ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ
РОБОТИ, ПОСАДИ, СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ
ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ПРАЦІВНИКІВ
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ПРАЦЮЮТЬ
ВОНИ ЗА СТРОКОВИМ ЧИ БЕЗСТРОКОВИМ
ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ
ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ
Багато запитань було і про переведення працівника на іншу роботу,
не обумовлену трудовим договором. Посилаючись на норми Закону №2136 і КЗпП, Андрій Мацокін
зауважив, що для здійснення такого переведення з ініціативи роботодавця мають бути дотримані певні умови. По-перше, переведення
здійснюється винятково для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків
бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть
становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей.
По-друге, переведення не здійснюється в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові
дії (для переведення в таку місцевість необхідна згода працівника).
По-третє, оплата праці за виконану роботу здійснюється на рівні не
нижче середньої заробітної плати
за попереднім місцем роботи.
Якщо педагог має 1,5 ставки, чи
можна без повідомлення йому про
зміну істотних умов праці запропонувати 0,5 ставки педагогу із числа внутрішньо переміщених осіб?
Відповідаючи на це запитання, Андрій Мацокін насамперед звернувся до норм, що діяли раніше і
будуть чинними після того, як воєнний стан буде припинено.
– Відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП у зв'язку зі
змінами в організації виробництва
і праці допускається зміна істот-

них умов праці при продовженні
роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою, – зауважив експерт. – Про зміну істотних умов праці – систем та
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або
скасування неповного робочого
часу, суміщення професій, зміну
розрядів і найменування посад та
інших – працівник повинен бути
повідомлений не пізніше ніж за
два місяці. Якщо колишні істотні
умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на
продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється згідно з пунктом 6 статті 36
цього кодексу.
Натомість нині, у воєнний час,
стаття 3 Закону №2136 встановлює, що у період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32
Кодексу законів про працю та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну
істотних умов праці не застосовуються.
Послався Андрій Мацокін і на
роз’яснення Мінекономіки, яке
вважає: працівники можуть бути
попереджені про зміну істотних
умов праці одразу після ухвалення роботодавцем відповідного рішення про таку зміну, але не пізніше допуску до роботи зі зміненими
умовами праці. Водночас, на думку Мінекономіки, працівники, які
прямо не відмовилися від такої
зміни істотних умов праці, але не
можуть через воєнні дії переїхати

до нового місцезнаходження підприємства, установи, організації,
– не можуть бути звільнені відповідно до пункту 6 частини першої статті 36 КЗпП. Такі працівники можуть бути направлені у
простій, відпустку без збереження
заробітної плати або призупинити
дію трудового договору.

ТРУДОВІ ДОГОВОРИ
Обговорили під час вебінару і питання строкових трудових договорів. Як зауважив Андрій Мацокін,
згідно із частиною 2 статті 2 Закону №2136, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування
працівника під час прийняття на
роботу може встановлюватися для
будь-якої категорії працівників.
Згідно з положеннями цієї частини, норми частини третьої статті 26 КЗпП, якими визначено перелік категорій працівників, з якими
у трудовому договорі заборонено встановлювати умову про випробування – не застосовуються. «Але не забуваймо про те, що
в період випробування на працівників поширюється законодавство
про працю», – додав експерт.
Також Андрій Мацокін нагадав, що частина 2 статті 2 Закону №2136 передбачає, що з метою оперативного залучення до
виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили,
у тому числі внаслідок фактичної
відсутності осіб, які евакуювалися
в іншу місцевість, перебувають у
відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати
з новими працівниками строкові
трудові договори упродовж дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
Дмитро ШУЛІКІН
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ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА

ЧАСТІШЕ ЗГАДУЙТЕ ПРО СЕБЕ
Важливість психологічної підтримки під час війни важко
переоцінити. Люди перебувають у величезному стресі,
який може спричинити руйнівний вплив на здоров’я.
Що ж стосується педагогів – наслідки можуть бути
ще гіршими, адже відповідають учителі не лише
за себе, і навіть не бажаючи цього, ризикують погіршити
психологічний стан дітей, яким і без того перепали
недитячі випробування. Як опанувати себе в цій складній
ситуації, подолати стрес і, головне, не передати його своїм
учням – говоримо із психологом мобільної паліативної
служби Благодійного фонду «Свої» Оленою КОВАЛЕНКО.

У

минулому – мирному – житті пані Олена здебільшого працювала із посттравматичними
стресовими розладами у людей, які
втратили близьких або зазнали іншого травматичного досвіду. Зараз
посттравмою «накрита» вся країна.
Люди дедалі частіше запитують себе
– як із цим усім жити? Як прийняти цю нову реальність, котра
не має нічого спільного зі звичною і
тому досі здається жахливим сном?
Як не захлинутися у відчаї, не застрягти у ступорі, не «вмерти» всередині під тиском цього нелюдського тягаря? Що, зрештою, робити з
ненавистю, яка, схоже, стає національним трендом – особливо після
трагічних новин із Маріуполя, Бучі,
Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Краматорська – новин, які пройшлися,
немов бульдозером, по кожному?..

ВИМКНУТИ НЕГАТИВ
Світ змінився, і треба визнати це
і прийняти, каже Олена Коваленко. Так, як було, вже не буде. Але,
якщо нам судилося вижити – маємо жити далі. Будувати плани, як ми
відновлюватимемо країну. Хоча б
заради тих, хто загинув. Бути їхніми очима, їхніми руками… Розгрібати завали, відбудовувати будинки, ремонтувати дороги, дбати про
дітей – бо життя триває. І кожен
має робити те, що може і вміє, брати на себе відповідальність за свою
ділянку роботи і рухатися далі. Це
набагато продуктивніше, ніж ненавидіти колективного ворога. Ненависть руйнує, і не тих, кому адресована, а того, від кого виходить.
Треба розуміти, що прокльони, які
ми посилаємо солдату ворожої армії або всій тій ненависній орді чи
навіть країні, – завдадуть шкоди не
їм, а нам. Тому жити цим почуттям – шлях у нікуди. Олена розповідає про свою колегу, чоловіка
котрої розстріляли в Бучі у власному домі, який вони разом побудували. Їй навіть не дозволили забрати
його тіло. Вона переживає горе, але
не живе ненавистю. Тому що бере
на себе відповідальність за тих, хто
потребує її уваги тут і зараз –
син, сестра, старенькі батьки, що у
85 років залишилися без квартири
й у чужому місті. Вона розуміє, що
у будь-якому разі треба жити далі.
Але розуміють не всі…
«Немає універсальної поради, як
позбутися ненависті, – каже психолог. – Передусім треба проговорити, про що вона і з чого складається? Біль від втрати близької

людини, жаль за зруйнованим будинком, страх за власне життя, жадоба помсти за загиблих? Що дасть
мені ця ненависть? Чи можу я взяти зброю, піти й убити людину,
яка вбила моїх друзів чи зруйнувала моє життя? Ні. А якщо ні, то
треба перемкнути увагу на інше.
Вимкнути телевізор із негативом,
перестати страждати і зайнятися
справою. Обов’язково подякувати
тим людям, у яких забрали життя
– від бійців до маленьких дітей або
навіть ще ненароджених. Починати збирати себе докупи і думати,
як відбудовувати країну. Розгрібати завали, пекти хліб, садити квіти, навчати дітей. Жити повноцінним життям. Це не означає зрадити

ля, у якого в очах випалена земля,
голос зривається, а він, бач, розповідає про пестики і тичинки, наче
нічого й не сталося, та ще і вимагає слухати його уважно… То що
робити в такій ситуації, коли вчитель, так би мовити, «не в ресурсі»? Як не «заразити» учнів своїм
негативом, а заодно не втратити
їхню довіру і свій авторитет?

БУТИ ЧЕСНИМИ
– Передусім треба навчитися бути
чесним із собою, – радить пані
Олена. – А відтак – із тими, хто
поруч. Визначити для себе: що зі
мною зараз відбувається. Не просто мені зле, бо світ перевернувся, не просто земля йде з-під ніг,
але нікому немає до цього діла.
Що саме погано, де саме болить?
Я відчуваю злість, роздратованість,
страх, безсилість? Усі ці речі треба
проговорювати і не боятися цього.
Вам потрібно вести урок, а думки
далеко, – а за вас цього ніхто не
зробить? Спробуйте пояснити дітям свій стан. Будьте з ними чесними. Скажіть, наприклад, так: «Я
не знаю, як у цій ситуації провести урок. Тому я прошу вашої допомоги. Щоб ми усі стали командою

ЯКЩО НАМ СУДИЛОСЯ ВИЖИТИ –
МАЄМО ЖИТИ ДАЛІ. БУДУВАТИ ПЛАНИ,
ЯК МИ ВІДНОВЛЮВАТИМЕМО КРАЇНУ.
ХОЧА Б ЗАРАДИ ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ.
БУТИ ЇХНІМИ ОЧИМА, ЇХНІМИ РУКАМИ…
пам'ять загиблих – якраз навпаки.
Якщо ми будемо продукувати ненависть і руйнувати себе, ці жертви
будуть знецінені».
Звісно, якщо людина не може
самотужки впоратися з негативом
– треба звертатися до психолога,
каже пані Олена. Тим більше, що
нині це не проблема – відкриваються різноманітні проєкти психологічної допомоги, працюють «гарячі» лінії. Але багато в чому можна
допомогти собі самим, якщо взяти на озброєння декілька правил.
Особливо це стосується вчителів,
бо від їхнього психологічного стану значною мірою залежить і стан
дітей. Навіть якщо не враховувати
виховну складову (хоча вона, безперечно, важлива – наприклад,
саме вчитель може розповісти дітям про руйнівний зміст ненависті
й небезпеку залишатися «у тренді», копіюючи поведінку і риторику дорослих).
Навіть не торкаючись болісних
тем, учитель має пам’ятати, що він
для учнів є прикладом. Наприклад,
якщо педагог каже: «Зберіться», а
сам у цей час незібраний, або якщо
він веде урок, а всередині – біль,
війна і руйнування, – учні зчитують це безпомилково. Як результат – з одного боку в них підвищується тривожність, з другого
– з’являється недовіра до вчите-

і разом попрацювали у цих умовах.
Щоб кожен узяв участь. Я бачу, що
наша команда із цим впорається».
Тобто ви переходите на позицію
рівного. Не обманюєте дітей, поважаєте їх, отримуєте від них допомогу. Вам уже немає необхідності
намагатися приховувати свій стан,
бо ви про нього розповіли.
Так, пояснює психолог, учитель
не втрачає довіру дітей і не примножує їхню тривожність, натомість
зменшує свою. Окрім того, якщо
педагог поводиться саме так – він
із великою часткою ймовірності не
заражає учнів своїм негативом –
проговоривши його вголос, він відчуває полегшення, яке, помножене
на підтримку з боку дітей (а підтримка ця за умови саме такої поведінки обов’язково буде) створює
в класі зовсім іншу атмосферу. У
такій атмосфері максимальної відвертості можна говорити на будьякі теми. І нічого, якщо вони цього
разу не матимуть нічого спільного
із темою уроку…
Буває і дзеркальна ситуація –
коли горе (відчай, страх, невпевненість) «накриває» дитину. У світлі
трагічних подій, що відбулися і ще,
на жаль, відбудуться (варто бути готовими до цього і не ховати голову
в пісок), нервових зривів буде дедалі більше. Просто тому, що дітям
із посттравмою значно складніше,

ніж дорослим. А тригером може послужити будь-що: слово, звук, запах, пташка за вікном. Чи має бути
вчитель «швидкою допомогою» для
учня? Як поводитися, якщо дитина
по той бік монітора раптом розплакалася? Делікатно не звернути увагу, достроково закінчити урок, намагатися втішити?..
– Нас ніколи не вчили поважати почуття іншої людини, – відповідає пані Олена. – Якщо дитина
плаче – це нормально. В жодному
разі не можна казати: «Заспокойся, тобі не варто плакати». Чому
ми завжди намагаємося заспокоїти? Коли поруч із нами хтось плаче – він довіряє нам настільки,
що проявляє у нашій присутності
свою емоцію. Але ми не знаємо,
що з нею робити, як себе поводити. Перший порив – заспокоїти. Підсвідомо спрацьовує пункт
– якщо він не плакатиме, то все
буде добре. Але це мені буде добре, не йому. Про нього я не думаю, не поважаю його почуття. А
він прийшов до мене відкритим.
Тому коли хтось плаче – треба
дати йому можливість прожити цю
емоцію. В іншому разі – якщо я
його зупинятиму, він буде ще більше плакати і залишиться відчуття,
що його не зрозуміли, не прийняли, якось хотіли змінити. Ні! Тільки так: «Я приймаю твою емоцію,
бачу її. Я можу тобі чимось допомогти?». У такому разі я поважаю
людину і даю їй те, чого потребує
саме вона. А не свій страх або свої
вигадки за неї.

ПРОЖИВАТИ ЕМОЦІЇ
Пані Олена каже, що емоції
обов’язково треба проживати –
будь-які. Глушити чи душити їх у
собі жодним чином не можна. Емоція – це гормональний «коктейль»,
який піднімається в тілі, і якщо ми
його не проживемо, він залишиться
десь «зажимом». Кілька таких «зажимів» – і десь розпочнеться запальний процес, який потім може
перерости у хворобу. Бо фізичне
тіло тісно пов’язане із психікою.
Є таке поняття – екологічно прожити емоцію (це коли людина, в
якої піднялась емоція, проживає її
без шкоди для інших). Кожен робить це по-своєму. Хтось кричить у
лісі, в подушку або один за кермом
авто, хтось б’є посуд або сміттєвий
бак ногою, хтось дуже швидко ходить, хтось виконує фізичні вправи.
Наприклад, Микола Амосов розповідав, що, коли він приходив у Міністерство охорони здоров’я і йому
треба було щось затвердити, він заходив у туалет і робив 100 присідань – у такий спосіб зменшуючи напругу.
Є також дихальні практики. (Дихання – це природний механізм
нашого тіла. Під час вдиху всі процеси в організмі активізуються, під
час видиху – все розслабляється.
Ось чому в техніках на розслаблення використовується механізм розтягування видиху.) В інтернеті без-

ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА

13

www.facebook.com

№ 14, 11 квітня 2022 року

ліч вправ на дихання, але головним
у будь-якій вправі є те, що потрібно прислуховуватися до відчуттів
у своєму тілі та ніколи не «йти в
напругу».
Є нейрографіка – малювання за
спеціальною методикою. Один з її
прийомів – «Викид», коли людина
бере маркер і дуже швидко (кілька секунд) малює на аркуші паперу
будь-що, в такий спосіб наче скидаючи на нього свій стрес, а потім
усе закруглює.
Річ у тім, що дуже часто лінії на
нейрографічному малюнку перетинаються між собою. Цей перетин
дає гострі кути. А візуально будьяке загострення сприймається як
конфлікт. І саме цей внутрішній
конфлікт потрібно нейтралізувати.
Робиться це якраз за допомогою
закруглення ліній. У зону перетину начебто вписується частина кола
– найгармонічнішої у світі фігури.
(Цю вправу, до речі, варто показати дітям.) Кому що більше підходить – можна визначити методом
спроб, а для цього таки потрібно
зробити реальні дії, а не просто
подумати про них. Випробувавши
різні способи, ви відчуєте внутрішньо, що підходить саме вам, каже
пані Олена.
Є ще метод «Ключ» – одна із
вправ синхрогімнастики, коли людина розкачується вправо-вліво.
Іноді просто досить навіть сидячи на стільці похитатися впередназад. Усі ми бачили, як люди, котрі нервово чекають, наприклад, у
черзі до лікаря, роблять так несвідомо. Бо тіло – дуже розумний
«інструмент».
– Коли почалася війна, – згадує психолог, – я помітила, що,
розмовляючи з людьми, стою і хитаюся вправо-вліво. Таким чином я
тримаю внутрішній баланс. Цей метод розробив психофізіолог Хасай
Алієв, який виводив дітей зі стресу після трагедії в Беслані. Можливо, варто застосовувати його й
сьогодні. Але спочатку, звісно, самому слід спробувати, як це виглядає, і на своєму прикладі показати
школярам. Навіть у зумі це можна
робити комфортно та легко. Чи будуть вони його застосовувати – це
вже їхній вибір. А моє діло, скажімо, як учителя – показати власним
прикладом, як це робити. Я знаю,
що багато хто з педагогів це прак-

СПРОБУЙТЕ ПОЯСНИТИ ДІТЯМ СВІЙ СТАН.
БУДЬТЕ З НИМИ ЧЕСНИМИ. СКАЖІТЬ,
НАПРИКЛАД, ТАК: «Я НЕ ЗНАЮ,
ЯК У ЦІЙ СИТУАЦІЇ ПРОВЕСТИ УРОК.
ТОМУ Я ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ»
тикує. Навіть у школі, де навчався
мій син, викладачка зарубіжної літератури розпочинала уроки саме
із цього. Замість казати «заспокойтеся», вона ставала і разом із дітьми
робила цю вправу, яка скидає напругу. І діти зовсім по-іншому до
неї ставилися, ніж до тих, хто просто словами намагався їх угомонити. Тому я й кажу: має бути команда. Але акцент – обов’язково
на собі. Ми дуже часто нав’язуємо
людям, зокрема дітям, як їм жити.
А між тим, я можу навчити чогось іншу людину тільки власним
прикладом.
Тут не можна оминути неприємного нюансу. Кожен учитель
знає: у будь-якому (добре, майже
будь-якому) дитячому, а надто –
підлітковому колективі, ймовірно,
знайдеться хтось, хто не захоче
бути в команді й не зважатиме на
жодні приклади. А відтак – усі
зусилля педагога тримати баланс
зводитиме нанівець, будучи постійним подразником і провокуючи все нові негативні емоції, які
вчитель не встигатиме проживати.
І якщо за мирних часів конфлікти
між педагогом і учнем були просто
звичною прикрістю, то тепер, коли
нерви у всіх (включно з розбишакою і його батьками) натягнуті до
дзвону, це може стати справжньою
проблемою, яку не розв’язати просто вимкненням монітора. Психолог вважає: якщо ми хочемо знайти
спільну мову, наприклад, із важким
підлітком, найголовніше – розмовляти з ним наодинці. Не з директором. Не з батьками. Не при всьому
класі. А просто сісти і поговорити
з учнем сам на сам. Почути, «про
що» він. Конфлікти завжди вирішуються між двома людьми, переконана пані Олена. Там, де двоє
– третього немає. Як ілюстрацію
знову наводить приклад із власного
життя: «Класним керівником сина
був чоловік. Якщо траплявся будьякий конфлікт – він викликав ви-

нуватця до себе в кабінет і розмовляв з ним сам на сам. Ми, батьки,
про ці конфлікти навіть не знали.
Він розв’язував усі питання, не залучаючи нас, – не кажучи про директора школи. І за таку поведінку учні його дуже поважали. Тобто
перше, що треба зробити, – сісти
й удвох поговорити – не з претензіями, а з бажанням вирішити задачу. Задача тут – це комфортні
для обох взаємини».

ЯК ДАЛАЙ-ЛАМА
Ще одне важливе питання – як
боротися зі страхом і навчити цього дітей. Фахівець каже, що треба
передусім визначити, про що саме
йдеться. Адже страхи в усіх різні. У когось – це страх залишитися без дому. Втратити близьких.
Опинитися в чужій країні. У когось – залишитися без грошей і
перспектив. У когось – загинути
або дістати поранення і не отримати вчасної допомоги. Особисто
мій страх – про що він? Які він
має складові? Іноді, каже пані Олена, достатньо ці речі просто проговорити. А краще – ПЕРЕговорити.
Скажімо, якщо піднімається страх,
що в мій дім «прилетить», треба
«перекрити» його позитивною думкою. Наприклад: «Там, де я – завжди безпечний простір». Або: «Я
бачу, що з моїм домом усе гаразд».
Або: «Над моїм домом лише мирне небо». Тобто на кожен негатив
треба придумати принаймні один
позитив. Хоча краще на одну негативну думку – сім позитивних
фраз. Робимо ми це для того, щоб
«утриматися на плаву» і не звалитися ще сильніше у страх.
– Наведу такий приклад, –
каже психолог. – Далай-лама завжди боявся літати. А все одно доводилося. Тож піднімаючись трапом,
він казав собі: «Саме я є гарантом того, що літак благополучно
долетить із пункту А в пункт Б.
Я беру на себе відповідальність за

те, що політ пройде комфортно».
Слова мають значення. Думка –
матеріальна.
Пані Олена радить запропонувати цю вправу дітям. Перерахувати
або навіть написати їхні страхи – й
одразу переговорити (переписати)
кожен із них «на позитив». І навчитися робити це завжди, коли страх
«підіймає» голову. Звісно, треба показати це на власному прикладі.
Учителю не має бути соромно сказати учням, чого він боїться на цій
війні. Але, незважаючи ні на що: «Я
точно знаю, що все буде добре. Я
сам гарант цього. Над моєю головою завжди мирне небо. І зась –
іншим варіантам».
Так само треба поводитися з будьякою негативною думкою, а надто – коли вигулькує наче нізвідки
підступне «а раптом» («А раптом ця
війна на роки?»), яке в змозі добряче отруїти життя. Знов-таки, на
кожне таке руйнівне «а раптом»
треба придумати сім позитивних
варіантів («А раптом війна закінчиться вже через тиждень», «А раптом вона завершиться ще швидше»,
«А раптом…» – будь-яке припущення за темою зі знаком плюс). Ще
один цікавий прийом: коли попереду гнітюча невідомість, окрім усього вищевикладеного, корисно казати собі: «Не знаю як, не знаю що,
але точно знаю, що буде навіть краще, ніж я можу собі уявити».
Пані Олена впевнена, що це потрібно не лише для самозаспокоєння. Слова справді мають значення. Вона пригадує недавню історію,
розказану колегою, яка провела вісім діб у бомбосховищі Гостомеля.
З нею разом там були 120 людей.
Не було ані їжі, ані води, бракувало
повітря. Змучені люди вже втратили б надію, якби не ця дівчина, яка
змушувала їх повторювати: з нами
все буде добре. Спочатку вони посміювались над нею – мовляв, що
за дурня, а потім – просто повірили. Бо не лишалось більше нічого, крім цієї ниточки надії, яку
треба було самотужки підживлювати, вимучуючи попри все позитивні думки. На 8-й день до «бункера» зазирнув молодий, років до
20, російський солдат і порадив скористатися тимчасовою відсутністю «особового складу». Знесилені
люди вийшли з підвалу і бігли у
бік наших – 5 кілометрів під безперервними обстрілами. Як мантру,
як молитву повторюючи: «Все буде
добре. Ми будемо жити. Над нами
завжди мирне небо». Дивно, правда? Тим більше – зважаючи на те,
що навкруги літали снаряди. «Вони
добігли живими, усі 120, – каже
Олена. – Наче над ними був захисний купол із цих слів. Не знаю
як, не знаю чому… Але це працює».
…Так, світ змінився до невпізнанності. Ми тепер живемо в інших умовах, про які два місяці тому
навіть не здогадувались. Але справді – давайте спробуємо будь-яке
негативне припущення перекривати думками про мир. І про те, як
усе буде там – у точці Б, куди ми
обов'язково дістанемось. Як Далайлама, як 120 людей із Гостомеля.
Щоб жити.
Наталія КУЛИК
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«У темні часи добре видно світлих
людей» – за більш як місяць
із 24 лютого цю фразу Ремарка вже
можна вважати не загальною народною
мудрістю, а дзеркальним відображенням
переважно жахаючого сьогодення. У мене
вона найперше асоціюється з Антоном
СЕНЕНКОМ. У тому, минулому, житті він
– кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник відділу
фізичної електроніки Інституту фізики
Національної академії наук.

А

ще – блогер із більш ніж
30-тисячною аудиторією поціновувачів його іронічних дописів про фінансування науки, плагіат,
законотворчість, антивакцинаторів
тощо, де новини про купівлю криголама або розгортання космічного
телескопа сусідували з перепостами
популяризаторів науки й анонсами
стажувань. Влучно і дотепно Антон
писав і про псевдонаукову маячну
в дусі «лептонного бога», і про корки на дорогах. Ніжно і зворушливо
– про маленького Марка Антоновича, чиї досягнення батькові давалися взнаки то завмиранням серця, то
мурахами по шкірі. За кілька днів до
перших вранішніх вибухів Маркові
виповнилося півтора року…

«РОССИЯНИН, СМОТРИ…»
Чому всі дієслова тут ужито в минулому часі? Дякувати Богу, не тому,
що він припинив писати. Просто
після того, як 24 лютого на сторінці з’явилося повідомлення для закордонних друзів – Russia attacks
Ukraine, – її наповнення кардинально змінилося. На обкладинці з’явилося зображення посіченого осколками металу з написом про
те, куди має прямувати «русский корабль». Фірмове «Майте гарний вечір» наприкінці дописів змінилося
побажанням: «Майте якомога спокійнішу ніч». Замість фотографій
улюблених дитячих книжок Маркусика і його нового будиночка,
змайстрованого з картонних коробок («Як просто для дитини створити диво…»), – кадри з будинками,
у які влучили уламки ракети, і підпаленими танками «освободітєлєй».
Інтелігентний чоловік, який завжди широко посміхався на знімках,
раптом почав говорити про ріки запеченої крові окупантів, якими мають обернутися сльози дитини в
бомбосховищі чи крик породіллі в
метрополітені. Подумки слав за поребрик цинкові гроби і бажав московитам перегризати одне одному горлянки за кусень хліба. І це… нікого

ГЕРОЇ
НОВІТНЬОЇ ДОБИ

«ПЕРЕВІЗНИК» З МОСТУ ЖИТТЯ
з нас не здивувало. Ми отетерівали
від того, що довкола нас, наших дітей і батьків оживають разом усі бачені в дитинстві фільми про війну.
Коли все твоє попереднє життя стискається до рюкзака, за місце в якому змагаються пара теплих шкарпеток і улюблена, зроблена власними
руками іграшка твоєї дитини. Коли
за один день ти починаєш смикатися
від її пчиху – як, власне, й від будьякого іншого несподіваного звуку, і
божеволіти від страху, затуляючи в
ліжку її вуха – своїми долонями, а
її тіло – собою… Ніяка кара не буде
занадто жорстокою.
Незабаром Антон Сененко опублікував пост російською мовою, що
починався словами «Россиянин, смотри». «Мы бросили все, – намагався
описати словами той страшний сон,
який щоранку виявляється новою
реальністю. – Схватили ребенка,
деньги, документы, кое-какие вещи
и подгузники и помчались в никуда. Тебе, россиянин, известно, как
это ехать в заветное «никуда», потому что сзади в небе взрываются
ракеты? Тебе известно, как это просто, отпускать все лишнее – шторы,
икеевский шкаф, детские книжки и
игрушки, фикус, фосфоресцирующие звездочки на стене и картонный
домик ребенка? …Мы просто бежали на Запад. Не на Восток. Подальше от России, которая начала бомбить мирные города… Мы массово
спасались бегством. От искандеров,
которые смеются. От «братской»
любви. От «денацификации» и «демилитаризации». … И вот что, россиянин. Я вывез семью в безопасное
место. И знаешь, россиянин, что я
сделал дальше? Я вернулся в Киев.
Как это сделали тысячи других мужчин и парней… Мы текли ручейками
со всех уголков Западной Украины и
от всех западных границ, стекались
на трассы и шли колоннами. Вперемешку с колоннами нашей Армии. Я
обычный физик. Я умею в молекулы
под микроскопом, чтоб они там адсорбировались и создавали пары.
Я умею в растворы и электронику,
толстые книжки и лекции для студентов. Я не военный, россиянин.
Но вот что я тебе скажу. Твоим
солдатам – сыновьям, братьям, мужьям – тут п…да. Ты уже проиграл, раз начал применять тактику
накрытия мирных кварталов градами, убийства детей, захвата мирных
жителей в заложники. Когда начал
бомбить Харьков, Киев, Ахтырку,
Херсон, Мелитополь, Чернигов и
другие города. …Я лично не прощу
тебе расстрелянных и сожженных
детей Украины. Я не прощу тебе детей, сидящих сейчас по подвалам…».

СВІДЧЕННЯ ДЛЯ ГААГИ
Закінчувався допис зверненням уже
до своїх: «Шановні, майте гарний вечір. Я вдома. Київ вистоїть. Їбашмо
невпинно. Переможемо». І окремо
– до мами: «Мамо, вибач за матюччя. Я поїв і в шапці. Зброя при мені».
Так фізик став воїном, змінивши мікроскоп на автомат. Повертаючись
із заходу України до Києва, Антон
не мав жодного уявлення, чим за-

йматиметься. Та невдовзі «мережа
рукостискань» привела їх із товаришем до людини, котра організовувала гуманітарну допомогу на Ірпінь
та вивезення звідти мешканців. Від
початку березня ми вже звикли щодня читати дописи, які неможливо
сприймати без сліз. Але і не читати їх не можна – бо це правдиві
свідчення того, що нелюди роблять
із мирними людьми. Розповіді очевидців подій в Ірпені та Бучі – так
само, як і в Маріуполі, – мають
бути почуті в усьому світі.
Уже перші дописи про Ірпінь і те,
що відбувається біля мосту в Романівці, наштовхнули на думку, що ці
тексти варто було б перекладати й
«озброювати» ними наші делегації
перед зустрічами на найвищому рівні. Приміром, ось цей: «Чесно кажучи, околиці підірваного біля Ірпеня
мосту нагадують чимось Чорнобильську зону відчуження. Купа предметів, у яких більше немає хазяїв. Купа
предметів, один погляд на які розповідає тобі цілу історію їхніх колишніх власників. Тут – дитячий возик.
Другий. Третій. Там – валіза. Друга. Третя. Десята. Тут прострелене
авто з ляльками в салоні. В річці –
кравчучка. Паличка. Переноска для
тварин. Порожня. Навіть гільзи та
їх калібр вказують на хронологію та
затятість бою. О, а тут джгут. І крапельниця. Люди продовжують виходити з Ірпеня та околиць. Щосекунди ризикуючи життям. Бійці ЗСУ та
волонтери на руках виносять поранених з госпіталя, поранену вагітну

Цей міст із дерев’яним хідником
через річку і перевернутим догори
колесами білим бусом я пам’ятатиму
все життя. Я не бачила цього – дякувати Богові – наживо, та перед
очима в деталях постають кадри із
полишеними дитячими візочками і
велосипедами, зі старенькими, яких
везли на садових тачках, із солдатами, які ланцюжком передавали одне
одному малечу, лагідно примовляючи: «Все буде добре»… Дорогою до
цього мосту Антон і його напарник
ледь не попрощалися із життям –
коли евакуаційна колона потрапила
під обстріл. «Я вимушений зробити
оголошення, – написав він через
кілька днів після початку поїздок до
Ірпеня. – Нашої з Андрієм машини
більше немає. Поруч із нею щось
розірвалося, і я вдячний японським
інженерам за те, що вона протягнула останні 980 метрів до підірваного
мосту, де ми перейшли річку пішки.
Ми не зможемо нікого евакуювати
чи щось привезти комусь найближчим часом. Нам потрібні нові колеса,
і поки гадки не маю, де їх взяти».

жінку, поранену дівчинку, несуть на
руках дітей та перетягують візочників… Шкода, що практично немає
часу фотографувати і записувати історії. Але одну – я таки попросив
місцевого розповісти на камеру іноземному журналісту. Він вийшов з
Бучі пішки. Коли росіяни зайшли в
місто – вони заїжджали танками
практично в кожен двір і ламали автівки. Потім зайшли в кожну хату
і забрали телефони. Потім зв’язали
чоловіків скотчем. Потім змусили їх
роздягнутися і шукали на тілах татуювання нацистів. Знущалися. Глумилися. ХХІ сторіччя, 2022 рік. Я
сподіваюсь, що свідчення цієї людини, записані на камеру, дійдуть до
Гааги. І кожен причетний понесе відповідальність».

на евакуацію – навколо палали
багатоповерхівки, наче ті свічки. В
Ірпені лишилися люди. Багато людей. Діти. В підвалах. Погрібах. На
парковках. Божечки, там лишився
маленький Мирон, віку мого Марка, і ми не змогли його вивезти. Ми
нікого не змогли вивезти. Бо росіяни розстрілюють усі цивільні автівки, і вони стоять отак обабіч узбіч.
Видовище не для слабкодухих. Вони
розстріляли машину з величезними
червоними хрестами, і ми сиділи в
підвалі разом з її екіпажем. Росіян.
треба.зупинити.тут. Не майте ілюзій,
що вони когось пожаліють».
Додатком до цього допису Антон
повідомив, що за одну ніч небайдужі
знайшли їм із Андрієм дві машини.
Поїздки до Ірпеня тривали. З легко-

МОРЕ ПОЛУМ’Я, РУЇН ТА БОЛЮ
Про Ірпінь було сказано так: росіянські танкісти спільно з літаками й артилерією перетворили його на море
полум’я, руїн та болю. «Такого Ірпеня, яким ви могли його пам’ятати, –
вже не існує, – пояснив Антон. –
…Росіяни били по Ірпеню усім –
авіабомбами, градами, артилерією,
танками. Ми сиділи в підвалі, нагорі вилітали вікна, а коли ми вийшли
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вика Сененко пересів за кермо буса,
яким уже за кілька днів возив будматеріали до підірваного мосту, де
разом із товаришами-волонтерами і
бійцями ЗСУ відновлював пішохідну переправу. А потім – знову вивозив людей: «Десятки волонтерів,
десятки комунальних автобусів та
десятки «швидких» сьогодні вивезли дуже багато людей з Романівки…
Наша машина… пішла звідти останньою, коли вже стемніло і ми навіть отримували окремі дозволи на
проведення евакуації після початку
комендантської години. Ба більше,
сьогодні купа відчайдухів носилася
Ірпенем і вивозила людей безпосередньо з Ірпеня. Це найбезстрашніші люди (після наших військових),
яких я тільки бачив у житті. Підбирали з вулиць перехожих із клунками, заїжджали за певними адресами
і виколупували людей з підвалів. Не
всюди можна було проїхати, бо подекуди стояли росіяни, але вивезли
багатьох. Там, де не могли проїхати,
– я і вони передавали адреси військовим, і саме ЗСУ мчало на простреленому бусі шукати людей. Не
всюди знаходили, але ніколи не верталися порожніми… Армія навіть тут
робить усе, що може, за що їй доземний уклін. Нам теж пощастило в
тому плані, що наші постріляні автівки так і лишалися з того боку цивілізації і ми, трохи їх підлампічивши,
теж цілий день човникували. Знаєте,
що було найважче? Не те, що ми не
могли проїхати за певними адресами, якими у мене завалені всі особисті повідомлення. А те, що коли
ми знаходили людей, вони не погоджувалися на евакуацію. Ми на них
кричали, вмовляли, страхали, молили. А вони лишалися. Ми їм пояснювали, що ризикуємо своїми життями
заради їх евакуації, навіть не маючи
елементарних бронежилетів, а вони
дивилися на нас скляними очима і
казали: ми вас почули, дякуємо, ми
лишаємося».
З’ясувалося, що займатися такою
справою – означає не лише ризикувати життям, а й щодня зазнавати болю, стикаючись із реальністю,
яку ти не спроможний ані осягнути,
ані прийняти. Складно – не блукати підвалами та сховищами, вдихаючи «сморід сечі та калу – супутників міст, в яких давно немає води та
світла», а дивитися на тіла стареньких, які померли власною смертю: їх
виносили з підвалів і складали просто неба, бо не було кому ховати.
Випадково натрапляти на немічних
і хворих, приречених на загибель у
містах, що дорогою ціною цими днями здобували статус «міст – героїв України»…

«МИ ПОВЕРНЕМОСЬ…»
Одного разу, шукаючи жінку, яку
попросив вивезти її син, напарники
натрапили на діда, котрого не було
у списках на евакуацію і за яким
ніхто не телефонував. Цю історію
краще почути з перших уст: «Він
сидів біля кухонного столу, заставленого якимось брудним посудом,
тримав у руках палицю і дивився
на мене як на прибульця. «Пані Галина тут проживає? – нарешті спитав я, намагаючись тамувати подих
від повітря, що здавалося абсолютно
непроникним, настільки воно було
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насичене запахами немитого тіла,
нечистот і залишків їжі… «Ви збираєтесь на евакуацію? На Київ?» –
уже закричав я. – «Ні, я тут лишаюсь». – «Чому?» – «Чекаю, поки
мене заберуть». – «У Вас є рідні в
інших містах?» – «Так». – «У Вас
є з ними зв'язок?» – «Ні, та я сиджу чекаю на них… Вони ж мене
мають забрати. Мусять. Я давно сиджу чекаю». Ми з Андрієм перезирнулися, бо, окрім нас, тут нікого не
буде. Нікого. І чекає він, напевне,
вже з початку війни… Ми випадково на нього натрапили, коли шукали його сусідку пані Галину… Взагалі
все починалося непогано. На годиннику 13:11, остання евакуація на сьогодні, бо режим тиші, обіцяний орками (яким би оксюмороном це не
було), закінчувався о 14:00. Однак

7-й поверх, клятих 140 чи скіки там
сходинок. За цей час прильоти стали ближчими. За цей час я встиг
знайти Галину в сусідньому під’їзді,
а також паралізовану жінку у приватному секторі. Її покинули син і
племінник. Вона лежала під горою
ковдр, поруч пляшка з водою, якісь
пігулки. На неї мені вказав здоровань із сусідньої багатоповерхівки.
Він весь час плакав, коли пояснював, як їй важко і що вона тут просто сама загине. «Я не хочу евакуюватися, я помру тут», – категорично
мовила вона на мою стандартну розповідь, хто ми і нащо приїхали. «Я
зрозумів, – відповів я на непоставлене здорованем питання, – поїду
на міст шукати бус і ноші, бо у нас
тут тільки маленький седан. Її треба
забирати. Ми повернемося».

коли ми прибули до під’їзду, почалися перші прильоти мін. Поки далеко, але діри розміром із квартиру
у висотних будинках яскраво демонстрували можливі перспективи перебування в цій частинці міста».
Хлопці стрімголов – наскільки
це було можливо у бронежилетах
– злетіли на сьомий поверх. Двері
пані Галини виявилися зачиненими,
й Антон машинально штовхнув сусідні. «Там ми з дідом і зустрілися,
– розповідає він. – «У Вас є номери рідних? Збирайте речі, документи, поїхали». – «Там на тумбочці
гляньте. Я готовий до від’їзду», – дід
поплескав себе по внутрішній кишені, де, як потім з’ясувалося, був паспорт і пенсійне, та вказав на чоботи.
– «Я готовий і я чекаю, поки вони
мене заберуть». Я просто вийшов
із кухні. Мене накрило. Від усього. Від далеких вибухів, від смороду,
від усвідомлення того, що хтось лишає замкненими кішок та собак, а
хтось – своїх старих. Я підійшов до
тумбочки і знайшов телефони трьох
жінок – чи то дочок, чи то сестер.
Заніс на кухню, де Андрій уже взував діда в черевики. «Ой, у Вас же
поламана нога??? Тут гіпс… Антоне, подай інші черевики, він у ці не
влізе». Подав, а сам уголос зачитав
список номерів: «Ваші рідні – це
Ірина, Олена і Марина?». – «Так,
– очі діда засяяли. – Це вони вас
за мною прислали? Вони на мене чекають?». – «Так… – мляво збрехали ми синхронно з Андрієм. – Вони
вже чекають на вас у Києві»… Він
з Андрієм спускався цілу вічність.

НІКОЛИ. НЕ. ПРОБАЧИМО
Але – не повернулися. Дід спускався надто довго… А потім почали
лягати міни. Галина накривала діда
своїм тілом, а волонтери втискалися
в асфальт, рахуючи секунди… і вчилися слухати небо. «Оцей далекий
«чпок» – це вихід снаряду зі ствола, – пояснював Антон. – «Фррр»
– летить. Потім тиша. Найтягучіша
у світі тиша, яка триває лише мить,
але за яку ти встигаєш всередині
себе цілковито проговорити фразу:
«Оце вже по тебе чи ще ні?». Зрештою «бах». Якому радієш, бо почув, а отже, це не фініта ля комеді…
А потім… потім ті самі янголи Ірпеня – медики на мосту – абсолютно карколомно під канонаду вибухів тягнули діда через річку в свою
«швидку», щоби домчати до Києва.
Навколо все рвалося, прильоти зносили будівлі вщент, а вони бігли з дідом і не кидали його. Двері «швидкої» закрилися, машина зірвалася з
місця і зникла з поля зору. Я спустошено дивився на Ірпінь і згадував
слова… що «усіх врятувати неможливо». Так само мовчки ми з Андрієм поїхали на Київ».
Діда вони ще побачили – на
«Академмістечку», коли він сидів в
інвалідному візку, тримаючи в руках гарячий чай, в оточенні трьох
ДСНСників, які додзвонювалися
його рідним. Пані Галина сиділа поряд – плакала, розмовляючи по телефону із сином. «Але я не можу
потішити вас хеппіендом, – резюмував Антон. – Ані через залишену
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жінку, ані через убитого біля мосту
журналіста, з яким ми неодноразово перетиналися і вже віталися. На
мосту взагалі всі одне з одним вітаються. Міст життя, чи як його там
тепер називають. Я не знаю, що в
голові у росіян і нащо вони принесли таке горе на нашу землю, але
всі вони мають повиздихати. Їм має
бути максимально боляче, хоч вони
і не допетрають, за що».
Та це добре відомо нам. За зруйновані будинки та понівечені мрії.
За обірвані життя і дітей без батьків. За голодних, спраглих і нажаханих українців у підвалах згорілих,
чорних будинків, що дивляться порожніми очима на саморобні хрести
у своїх дворах. За Маріуполь, Харків
і Чернігів. За матерів, що втратили
немовлят і ненароджених первістків.
За мегатонни болю і відчаю – та
за кожну дитячу сльозу… За батька, що змушений ризикувати власним життям, намагаючись зробити
майбутнє сина безхмарним. Таким,
де «все залежатиме лише від нього,
а не від скажених ідіотів на північному сході».
…Я читаю пости Сененка щодня.
Якщо не бачу у стрічці – шукаю
на його сторінці. Хоча знаю наперед, що буде або боляче, або дуже
боляче. Що цей біль не виходить
зі сльозами, а нашаровується такими «покладами», які вже ніколи й
нічим не видобудеш. Це біль за дітей, що залишилися без матері (я
не наважилася використати в матеріалі розповідь про двох подруг,
які одного дня не погодилися виїжджати, а невдовзі троє дітей однієї
з них стали сиротами). За батьків,
які розлучаються з дітьми заради
них самих… «Я багато до чого звик,
– писав днями Антон Сененко. –
Але більше чого забув. Забув відчуття, коли тримаєш сина на руках… Ще більше речей я пропустив.
Як Марк почав замість пари слів
говорити цілими осмисленими реченнями. Як його незграбна хода
перетворилася на несамовиту біганину. Як він діловито навчився малювати пальцями на папері. Я пропустив ці речі за місяць назавжди.
Назавжди. Назавжди, твою кантемирівсько-псковську дивізію. І цього я росіянам ніколи не пробачу. Як
і решту скоєних ними злочинів…».
«Россиянин, смотри, – додам від
себе. – Каждому из нас есть что
вам не простить. Есть за что ненавидеть. За ребенка, которому стук
колес чемодана по асфальту напоминает гул самолета. За друзей с детьми, молившихся в подвале под «градами»: только бы выжить. За родных
в Мариуполе – и всех его жителей.
За знакомую учительницу, которая
со своей дочерью сейчас в оккупированном Мелитополе. За знакомую
учительницу, которая в 2014-м из-за
тебя, россиянин, уехала из Стаханова, а в 2022-м стояла с одним чемоданом под руинами моста в Романовке. За каждого, кто потерял
родных, чей дом разрушен, кому хочется умереть, как той раненой матери, чей ребенок погиб в ее утробе.
Ты представляешь себе масштабы
коллективной ненависти?».
Валентина СОРОКА.
Фото з фейсбук-сторінки Антона Сененка
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