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СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ
Учитель математики і фізики
Переяславської ЗОШ №3

Андрій БОВАН:
– Із 12-годинного чергування
я виділив дві години
«обіднього часу» на ведення
онлайн-уроків. Побратими
мене підтримали, сказали,
що підстрахують.
Я зрозумів, що діти чекають
на мої уроки. Це теж був
один із факторів, щоб почати
викладати навіть на блокпості
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Нещодавно на сайті Кабінету Міністрів України було опубліковано розпорядження
«Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки».
Її ухвалили 23 лютого, за день до повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України.
З урахуванням нинішніх реалій завдання та заходи з реалізації потребуватимуть корегування, СТСТОР.
проте стратегічні цілі та ключові завдання залишаються незмінними
6
СКІЛЬКИ ТРИВАТИМУТЬ ВІДПУСТКИ?

Управління соціально-економічного захисту
Центрального комітету Профспілки працівників
освіти і науки України надало роз’яснення
про тривалість щорічних відпусток педагогічним
працівникам у період воєнного стану
3

ПРО МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

Вступна кампанія 2022 року передбачає
проведення національного мультипредметного
тестування. В Українському центрі оцінювання
якості освіти повідомили про зміст, структуру
й оцінювання блоку НМТ з математики
та історії України

ЗРОЗУМІТИ МИНУЛЕ, ВПЛИНУТИ НА МАЙБУТНЄ

«Освіта України» пропонує вашій увазі добірку
книжок з історії, сформовану нашою редакцією.
Адже читати потрібно навіть у нинішній непростій
ситуації – щоб дізнатися більше про самих себе
і мати змогу відповідати на запитання дітей 14
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.pon.org.ua

СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ
НА 2022–
2032 РОКИ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОЄННИЙ СТАН

ОФІЦІЙНО

ПРОФТЕХІВЦІВ НЕ МОБІЛІЗУВАТИМУТЬ

ТРИ ВИХІДНІ БУДУТЬ РОБОЧИМИ

ерховна Рада України прийняла за основу й у цілому зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації
деяких категорій громадян.
Зокрема, перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як-от учні й викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими
робітниками – будівельниками, електриками, машиністами, токарями,
сантехніками тощо. Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому
безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

урахуванням умов воєнного стану
25 квітня, 2 та 9 травня будуть робочими днями, про це йдеться у роз’ясненні
Державної служби України з питань праці.
Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів
(зокрема, 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні) і 4 неробочі дні –
релігійні свята, в які не проводиться робота (7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, один день (неділя) – Великдень, один день (неділя) – Трійця). Відповідно до статті 67 КЗпП у
випадку, коли святковий або неробочий день, визначений статтею 73
КЗпП України, збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на
наступний день після святкового або неробочого. Таким чином, навесні 2022 року вихідними днями мали б бути понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022 р.), 2 травня (перенесення вихідного з
01.05.2022 р.) та 9 травня (святковий день).
Однак статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин
в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме – призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення
святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 та 9 травня є звичайними робочими днями, праця в які оплачується у звичайному порядку
(під час воєнного стану).

З

www.izvestia.kiev.ua
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ПРОДОВЖАТЬ ДОПОМАГАТИ

К

ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА
www.vinrda.gov.ua

інцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям
продовжено до 30 квітня. Про це повідомив
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Підтримка наших людей – це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був
поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не опинився
сам на сам із цією бідою, – наголосив він.
Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати по 2 тисячі гривень і 3 тисячі гривень – на дитину.
Раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат
на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як
відзначив Прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна
після влаштування на роботу.

ДЛЯ ДІТЕЙ

УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

М

іністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся з Надзвичайним і
Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном
де Понсеном. За словами міністра, Франція створила безпечні та комфортні умови для українських дітей, які були змушені тимчасово переїхати через війну. Але дуже важливо, щоб для них були створені необхідні умови для дистанційного навчання за українською програмою.
Сергій Шкарлет звернувся до пана де Понсена із проханням підтримати проведення національного мультипредметного тесту на території
Франції та сприяти в організації пунктів тестування. Адже доступ до
української вищої освіти для випускників наших шкіл, які перебувають
за кордоном, є одним із головних завдань МОН. Також обговорювалися питання реалізації студентських програм обміну та мобільності, продовження конструктивної співпраці в галузі освіти і науки.

В

умовах війни Міністерство освіти і науки України продовжує
працювати над імплементацією Закону України «Про фахову передвищу освіту», координує розроблення та затверджує стандарти фахової
передвищої освіти. Станом на 20 квітня 2022 року затверджено 50 стандартів фахового молодшого бакалавра.
Головна мета стандартів ФПО – розв’язання проблем підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб особистості, національної економіки та суспільства, а також оновлення й осучаснення системи фахової передвищої освіти.
Завдяки плідній колективній праці співробітників директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН, Науково-методичного центру ВФПО,
Сектора та науково-методичних комісій НМР МОН у червні 2021 року
було затверджено шість перших стандартів ФПО, а до 24 лютого
2022-го – розроблено й оприлюднено для громадського обговорення
всі 84 запланованих проєкти стандартів.

ДЛЯ «ДИСТАНЦІЙКИ»

ІНТЕРНЕТ – БЕЗ ТАРИФІКАЦІЇ

З

НОВІТНІ РІШЕННЯ

авдяки співпраці Міністерства освіти і науки
України і компанії «Київстар» оператор скасував тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків.
– Заклади освіти продовжують здійснювати навчання у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Для створення ще кращих умов
для навчання та роботи онлайн МОН ініціювало безкоштовне використання мобільних застосунків, через які здійснюється доступ до освітнього процесу, – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
«Київстар» не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів передплати
за користування відеозастосунками Zoom, Microsoft Teams, Google Meet
та Google Classroom. Завантаження файлів у цих сервісах відбуватиметься згідно зі стандартними умовами користування мобільним інтернетом.
– Адаптація та підтримка дітей є чи не найвідповідальнішим завданням не лише батьків і вчителів, а й усього суспільства. Тому «Київстар»
відгукнувся на пропозицію МОН зробити застосунки, які транслюватимуть онлайн-уроки, безоплатними, – зауважила директорка з розвитку
продуктів на масовому ринку «Київстар» Тетяна Лукинюк.
Послуга «Знання без меж» діє у більшості тарифів «Київстар» і
дозволяє користуватися популярними освітніми застосунками без додаткової тарифікації. Серед них: Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраїнська школа онлайн тощо.

www.delo.ua

ОСВІТНІЙ ЧАТ-БОТ
www.speka.media

М

іністерство освіти і науки у партнерстві зі Швейцарсько-українським проєктом DECIDE презентували освітній чат-бот
EducationUaBot (t.me/EducationUaBot).
– Попри жорстоку війну росії в Україні та
високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові
шляхи для комунікації та допомоги. Нашими головними завданнями є
збереження здоров’я і життя учнів, студентів, їхніх батьків, учителів і
науковців, а також створення належних умов для роботи, навчання та
саморозвитку, – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:
– пошук садочка, школи або коледжу за кордоном;
– онлайн-навчання в Україні;
– відновлення особистих документів про освіту;
– продовження викладання та роботи під час війни.
Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення
до навчання (незалежно від місцезнаходження).

50 НОВИХ СТАНДАРТІВ

За матеріалами Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки, Державної служби України з питань праці

www.sayidaty.net
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

ВІДБУДУВАТИСЯ ЯКНАЙШВИДШЕ

Х

оча на території України тривають бойові дії, нам важливо вже зараз розпочати
відновлення зруйнованої та пошкодженої
інфраструктури у звільнених областях. Зокрема – житлових будинків, шкіл, лікарень та
об’єктів критичної інфраструктури.
– Ухвалені постанови дозволять затвердити обґрунтовані рішення щодо відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтажу, а також
спростити процедуру експертизи проєктної документації та пришвидшити розроблення проєктів відновлення пошкоджених об’єктів, – зазначив міністр Олексій Чернишов.
Відтак постанова «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із
пошкодженням будівель та споруд» передбачає:
– затвердження порядку організації та координації виконання невідкладних робіт уповноваженими органами;
– визначення об’єктів, що підлягають першочерговому обстеженню;
– комплекс організаційно-технічних заходів,
що включається до проведення обстеження пошкоджених об’єктів;

– організацію робіт щодо аварійного демонтажу на підставі рішення регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Водночас постанова «Про затвердження порядку виконання робіт по демонтажу об’єктів,
пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів» надає механізм виконання робіт
із демонтажу пошкоджених або зруйнованих
будівель і споруд або їхніх частин на підставі рішень, ухвалених за результатами технічного обстеження.
Зокрема, документ визначає:
– підстави для розроблення проєктнотехнологічної документації з демонтажу та виконання демонтажних робіт, її замовника та
розробника, а також вимоги до такої документації;
– особливості дозвільно-погоджувальних
процедур для виконання демонтажу;
– етапи виконання робіт із демонтажу.
Також уряд вніс зміни до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх
експертизи, які спрощують процедуру експер-

www.alhurra.com

Уряд активно працює над тим, щоби процес відновлення інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок
збройної агресії рф, розпочався якнайшвидше. На засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті розроблені
Міністерством розвитку громад та територій постанови, необхідні для організації робіт і проведення демонтажу
зруйнованих будівель і споруд.

тизи такої документації і пришвидшують розроблення проєктів щодо відновлення об’єктів.
Зокрема, передбачено згідно з рішенням проєктувальника за погодженням із замовником
можливість розробляти проєкти будівництва з
капітального ремонту пошкоджених внаслідок
воєнних дій об’єктів незалежно від класу наслідків (відповідальності) у складі дефектного
акта, пояснювальної записки і кошторисної документації. Крім того, документ визначає, що
під час дії воєнного стану обов’язковій експертизі підлягають проєкти будівництва об’єктів,
які споруджуються із залученням бюджетних
коштів, коштів державних і комунальних підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їхня кошторисна вартість
перевищує 1 мільйон гривень.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ

СКІЛЬКИ ТРИВАТИМУТЬ ВІДПУСТКИ?
Управління соціально-економічного
захисту Центрального комітету
Профспілки працівників освіти
і науки України надало роз’яснення
про тривалість щорічних відпусток
педагогічним працівникам у період
воєнного стану.
об’єктах критичної інфраструктури, необхідно врахувати, що відповідно до статті 10 Закону України
«Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником
або уповноваженим ним органом
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим
на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і власником
або уповноваженим ним органом,
який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два
тижні до встановленого графіком
терміну».
Стосовно щорічної основної відпустки педагогічних працівників,
то у частині чотирнадцятій статті
10 Закону України «Про відпустки»
зазначено, що керівним, педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та
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Ч

астиною першою статті 12 Закону України «Про організацію
трудових відносин в умовах
воєнного стану» від 15.03.2022 р.
№2136-IX встановлено, що у період
дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається
працівникам тривалістю 24 календарних дні.
У частині другій статті 12 Закону №2136-IX зазначено, що 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.
Міністерство економіки України
у коментарі до Закону України від
15 березня 2022 р. №2136-IX «Про
організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану» до статті
12 роз’яснює наступне:
«1. З дати набрання чинності Законом і до закінчення дії воєнного
стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки становитиме 24 календарних дні. При
цьому працівникові можуть бути
надані щорічні додаткові відпустки,
соціальні та інші відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки». Якщо тривалість щорічної
основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів,
різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.
2. …Якщо працівник не залучений до виконання робіт на

наступні робочі роки надаються у
період літніх канікул незалежно від
часу прийняття їх на роботу.
Тому щорічна основна відпустка,
в тому числі її частина, має бути
надана педагогічним працівникам
улітку в період літніх канікул учнів.
Разом із тим, пунктом 2 Порядку
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і
закладів, педагогічним, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.1997 р. №346,
передбачено виключний випадок,
коли щорічна основна відпустка може надаватися протягом навчального року, а саме – у разі

необхідності санаторно-курортного лікування, якщо це передбачено колективним договором.
Пунктом 4 Порядку №346 також передбачається можливість
надання відпустки не в канікулярний період. Зокрема, зазначено, що
педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної
відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в
період літніх канікул, а в окремих
випадках, передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період.
Щодо колективних договорів:
статтею 11 Закону №2136 встановлено, що на період воєнного стану
дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за
ініціативою роботодавця.
Тобто ця норма не є обов’язком
сторін соціального діалогу.
Міністерство економіки у своєму
коментарі до цієї статті зазначає,
що з метою забезпечення захисту
трудових прав працівників роботодавцю доцільно перед ухваленням
такого рішення провести відповідні
консультації зі стороною працівників та поінформувати її про ухвалене рішення.
Водночас частиною третьою
статті 12 Закону №2136 передбачено, що 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».

За матеріалами Міністерства розвитку громад та територій, Профспілки працівників освіти і науки
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ДОКУМЕНТИ
В

умовах воєнного стану особи, які здобули
базову середню освіту (закінчили 9 класів)
або повну загальну середню освіту (закінчили 11 класів) в Україні, але не мають на руках
раніше отриманого документа про загальну середню освіту, а також його серії та номера, можуть отримати всю інформацію про документ про
загальну середню освіту, що міститься в Реєстрі
документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, від Державного
підприємства «Інфоресурс». Для цього здобувачу освіти або його законному представнику (одному з батьків, опікуну тощо) чи родичу, який
має підтверджувальні документи особи, потрібно звернутись:

У вступній кампанії 2022 року передбачено проведення
національного мультипредметного тестування,
яке відбуватиметься у комп’ютерному форматі.
Це випробування міститиме три блоки завдань:
з української мови, з математики, з історії України.
В Українському центрі оцінювання якості освіти
повідомили про зміст, структуру й оцінювання блоку
НМТ із математики (про тестування із української
мови «ОУ» вже писала у минулому номері).

З

міст завдань блоку НМТ із математики
буде відповідати чинній програмі ЗНО із
цього предмета (bit.ly/37NOlRl). Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:
«Числа і вирази»; «Рівняння, нерівності і їх
системи»; «Функції»; «Ймовірність випадкової
події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»; «Планіметрія»; «Стереометрія».
Загалом у блоці НМТ із математики буде
20 завдань, з-поміж яких:
– 14 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;
– 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно визначити по 3 «логічні пари»);
– 2 завдання відкритої форми з короткою
відповіддю (неструктуровані завдання).
У блоці НМТ з математики не буде завдань
відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

ЯК ОЦІНЮВАТИМУТЬ?
Завдання з математики 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,
по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 бали – за кожну
правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань блоку НМТ із математики можна отримати від 0 до 30 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних
балів за правильно виконані завдання) ви

знатимете після опрацювання блоків НМТ.
Пізніше результат кожного блоку буде також переведено до шкали 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою
100–200 достатньо буде набрати хоча б один
тестовий бал.
В УЦОЯО наголошують, що завдання з математики зможуть розв’язати не лише абітурієнти, які вивчали математику на профільному
рівні, а й ті, хто опановував її на рівні стандарту. Адже здебільшого завдання відповідають саме програмі рівня стандарту. До того ж
кожному учасникові тестування буде надана можливість скористатися надрукованими довідковими матеріалами, з якими можна заздалегідь ознайомитися за посиланням:
bit.ly/3uE3UUX.
Для розв’язання завдань із математики упродовж тестування можна буде скористатися
чернеткою.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ?
Передусім, безперечно, варто продовжувати
ретельно працювати над шкільною програмою
з математики, відвідуючи онлайн- чи офлайнуроки або уроки Всеукраїнської школи онлайн.
А для самостійного тренування доречно використовувати:
– тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років»
(bit.ly/3EbjVoq), за цим посиланням треба обрати закладки «Математика» і «Математика
(завдання рівня стандарту)»;
– відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020 (bit.ly/3xqLOHD);
Пробне ЗНО-2021 (bit.ly/3O8tJ7a); Підготовка
до ЗНО-2021 (bit.ly/369ckdk); Підготовка до
ЗНО-2022 (bit.ly/3M3p84l);
– короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з математики на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти;
– шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;
– інші ресурси, які допоможуть повторити
математичні теми, а також призвичаїтися до
роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

www.eo.gov.ua

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ:
МАТЕМАТИКА

– або із паперовою чи електронною заявою
(форму можна завантажити на офіційному сайті ДП «Інфоресурс» (inforesurs.gov.ua), або за коротким посиланням: bit.ly/3LWW4va до будь-якого
закладу загальної середньої освіти (школи, ліцею,
гімназії) в Україні, поряд з яким заявник перебуває
або проживає на момент подачі заяви (незалежно від місця отримання освіти особою, інформація щодо документа про освіту якої запитується).
Заклади загальної середньої освіти передадуть ці
заяви органам управління у сфері освіти, які надішлють їх разом з узагальненням Державному
підприємству «Інфоресурс» протягом трьох робочих днів із дня надходження відповідних заяв;
– або, в разі наявності кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису, з електронною
заявою (форму можна завантажити за посиланням: bit.ly/3O9L8MQ) до ДП «Інфоресурс» на електронну адресу: info@inforesurs.gov.ua.
За результатами розгляду кожної заяви за вказаною формою, отриманою як безпосередньо від
заявника, так і через орган управління у сфері
освіти, підприємство надасть запитувану інформацію щодо документа про освіту на зазначену
в заяві адресу.
Додаткову
інформацію
можна
отримати
за тел.: (063) 962-69-73.
До речі, на сайті ДП «Інфоресурс» (inforesurs.
gov.ua/edebo/documents) відновлено доступ до
формування проєктів документів щодо первинного під’єднання до ЄДЕБО закладів освіти (установ),
заміни користувачів ЄДЕБО, а також під’єднання
додаткових користувачів.
Під час воєнного стану документи приймаються лише в електронній формі на адресу:
info@inforesurs.gov.ua. Підтримка з питань укладення договорів про надання технічних послуг,
первинного під’єднання до ЄДЕБО, під’єднання додаткових користувачів, заміни користувачів здійснюється за тел.: (096) 604-21-28, (096) 027-87-72,
(096) 201-26-87.
За матеріалами УЦОЯО, ДП «Інфоресурс»
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В Українському центрі оцінювання якості
освіти повідомили про зміст, структуру
й оцінювання блоку НМТ з історії.

З

міст завдань блоку НМТ з історії
України буде відповідати чинній
програмі ЗНО із цього предмета (вона доступна за посиланням: bit.
ly/3K3Dosm). Ця частина охоплює
певні теми, вивчення яких передбачено у шкільному курсі історії України, а саме:
– Україна в роки Першої світової війни;
– Початок Української революції;
– Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
– Встановлення комуністичного
тоталітарного режиму в Україні;
– Утвердження більшовицького
тоталітарного режиму в Україні;
– Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
– Україна в роки Другої світової війни;
– Україна в перші повоєнні роки;
– Україна в умовах десталінізації;
– Україна в період загострення
кризи радянської системи;
– Відновлення незалежності
України;
– Становлення України як незалежної держави;
– Творення нової України.
У блоці НМТ з історії України
будуть завдання щодо історичного
періоду «Історія України 1914 р.
– початку ХХІ ст.», тобто лише
теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ: ІСТОРІЯ
ЯКА СТРУКТУРА?

Загалом у блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких:
– 15 завдань із вибором однієї
правильної відповіді із чотирьох варіантів;
– 5 завдань на встановлення
відповідності (потрібно знайти по
4 «логічні пари»).

ЯК ОЦІНЮВАТИМУТЬ?
Завдання з історії України буде оцінено згідно зі схемою нарахування
балів, застосовуваною у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї
правильної відповіді й по 1 тестовому балу – за кожну правильно
визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань блоку
НМТ з історії України 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

www.bmcdn.dk
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над шкільною програмою з історії України, відвідуючи онлайн- або
офлайн-уроки, які проводять ваші
вчителі, або уроки Всеукраїнської
школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:
– тести минулих років, розміщені на сайті: testportal.gov.ua в розділі «Підготовка. Тести минулих років»
(закладка «Історія України»);
– відеороз’яснення до завдань
ЗНО минулих років:
Пробне ЗНО-2020 (bit.ly/3OtswYb);
Пробне ЗНО-2021 (bit.ly/3Ojo52h,
відео №№1–5);
Підготовка до ЗНО-2022
(bit.ly/3vv3K1e);

ВИПРОБУВАННЯ

НАКАЗ МОН

ПРО СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ТЕСТ

ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

www.15min.lt

к
тестуватимуть педагогічних працівників
під час сертифікації?
УЦОЯО
повідомляє,
що
зміст тесту визначається Програмою незалежного тестування
(із нею можна ознайомитися за посиланням:
bit.ly/3jZKOCx). Орієнтовний розподіл завдань
відповідно до розділів/підрозділів програми і
схему нарахування балів за виконання тестових завдань уже затверджено наказами центру. Тест міститиме 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких
відведено 180 хвилин. Результати незалежного тестування визначатимуться на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Нагадаємо,
що цьогоріч реєстрація для проходження сертифікації триватиме упродовж 1–15 серпня
2022 року включно і проводитиметься двома
етапами:
– основний етап (1–8 серпня) – у межах
граничної кількості для кожного регіону;
– додатковий етап (9–15 серпня) – у межах
загальної граничної кількості (2500 учителів).
Реєстрацію вчителів початкових класів для
проходження сертифікації у 2022 році можуть
припинити достроково, якщо 2500 учасників
сформують бланки реєстраційних картокзаяв раніше.

www.pavelbilskiy.com
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іністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації щодо зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти
в умовах воєнного часу. Цьогоріч зарахування
здійснюватиметься відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних і комунальних закладів освіти, затвердженого наказом МОН №367.
До заяви одного з батьків (чи повнолітнього) додаються:
– копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу (під час подання копії перевіряється оригінал);
– медична довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про
результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінал або копія).
У зв’язку з воєнним станом під час прийому
документів необхідно враховувати, що діти (або
один із батьків), які мають довідку про взяття

– короткі тематичні тести в
онлайн-тестувальнику
з
історії
України на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти (bit.ly/37yos8n);
– тренажер з історії України на
сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (bit.
ly/396hY16) допоможе учасникам
краще запам’ятати дати історичних
подій, попрацювати онлайн із зображеннями пам’яток з історії України
з тестовими завданнями, що містять
зображення історичних персоналій;
– інші ресурси, які допоможуть
повторити певні теми, а також призвичаїтися до роботи в середовищі
онлайн-тестувальників.

на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку
про звернення за захистом, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист,
а також не мають одного чи обох документів,
також зараховуються до ЗЗСО.
У разі відсутності свідоцтва про народження керівник закладу невідкладно інформує орган опіки та піклування для сприяння в оформленні документа.
Якщо кількість потенційних першокласників
перевищує спроможність закладу, орган, у сфері
управління якого перебуває заклад освіти, має
запропонувати перелік ЗЗСО, доступних і наближених до місця проживання родини, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних закладів освіти.
Забезпечення державних гарантій, створення
безпечного освітнього середовища, а також організацію здобуття освіти, освітнього процесу в
умовах воєнного стану здійснюють:
– органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні
адміністрації та органи місцевого самоврядування, їхні представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління
(структурні підрозділи) у сфері освіти;
– заклади освіти, установи освіти, наукові
установи та їхні засновники;
– громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які проводять благодійну (волонтерську) діяльність.
За матеріалами УЦОЯО, МОН
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аперекір складній ситуації
в Україні, наше головне
завдання – продовжувати
освітній процес. Також важливо реформувати систему освіти відповідно до нових викликів. Саме цей
стратегічний документ визначає
основні пріоритети системи вищої
освіти на сучасному етапі розвитку
суспільства та економіки країни. А
також – головні характеристики,
що будуть сформовані до 2032 року.
Стратегію було ухвалено 23 лютого,
за день до повномасштабної війни,
яку розпочала росія проти України.
З урахуванням теперішньої ситуації, завдання та заходи з реалізації
потребуватимуть корегування, проте стратегічні цілі та ключові завдання залишаються незмінними,
– зазначив міністр освіти і науки
Сергій Шкарлет.
Цей документ, орієнтований на
період входження України до Європейського Союзу, є вкрай актуальним і важливим. Цілі й завдання
стратегії є детальною дорожньою
картою для відбудови та продовження реформування системи вищої освіти у післявоєнний період. Виконання окреслених завдань
дасть змогу зменшити деструктивні наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням російської
федерації на територію незалежної України.
На основі проведеного аналізу
динаміки розвитку вищої освіти в
Україні, з урахуванням думки експертів робочих підгруп із розроблення стратегії та зважаючи на глобальні тенденції розвитку вищої
освіти, визначено сильні та слабкі
сторони національної системи вищої освіти, можливості подальшого розвитку та загрози зовнішнього
середовища. На основі здійсненого SWOT-аналізу розроблено сце-

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
НА 2022–2032 РОКИ
Нещодавно на сайті Кабінету Міністрів України було опубліковано розпорядження
«Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки»
№286-р від 23 лютого 2022 року.

нарії розвитку вищої освіти в Україні (песимістичний, реалістичний і
оптимістичний).
Документ передбачає реалізацію
п’яти стратегічних цілей.
Перша: ефективність управління
в системі вищої освіти. Йдеться про
виконання таких завдань:
– збільшення бюджетного фінансування і вдосконалення формули
розподілу за результатами діяльності;
– розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти й
освіти дорослих;
– модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.
Друга: довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення
цілі передбачено:
– розширення сфери застосування зовнішнього незалежного
оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;
– сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень і консалтингу для бізнесу;
– створення умов для розвитку
державно-приватного партнерства
у сфері вищої освіти;
– запровадження ефективних
механізмів виявлення порушень

У СВІТІ

академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної
відповідальності.
Третя: забезпечення якісної
освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти,
яка є доступною для різних груп населення. Для досягнення стратегічної цілі та відповідних операційних
цілей окреслено завдання щодо:
– підтримки національної та
міжнародної академічної мобільності студентів, а також направлення на навчання до іноземних
університетів;
– надання особливої підтримки
мешканцям тимчасово окупованих
територій, незахищеним і вразливим групам населення;
– створення особливих умов для
вступників із видатними досягненнями;
– сприяння використанню інноваційних технологій і новітніх засобів навчання в освітньому
процесі, розвиток дослідницьких
інфраструктур.
Четверта:
інтернаціоналізація
вищої освіти України. Має бути
забезпечено:
– гармонізацію структури вищої
освіти відповідно до зобов’язань
країн – членів Європейського простору вищої освіти;

ІНВЕСТИЦІЙНІ КОШТИ
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іністерство освіти і науки, Міністерство фінансів і Міжнародний банк реконструкції та
розвитку завершили реструктуризацію інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в
Україні заради результатів».
Метою є підвищення ефективності системи
вищої освіти в Україні, забезпечення умов для
якісного та прозорого функціонування українських університетів, навчання студентів та роботи викладачів.
За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, для реалізації
цих завдань проєкту 2021 року команда МОН залучила 200 мільйонів
доларів США.
15 березня 2022 року підписано зміни до Угоди про позику, укладеної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
ще 13 вересня 2021 року.
– Завершені всі необхідні процедури щодо зняття Україною коштів
позики на суму 88,6 мільйона доларів. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету і будуть використані для забезпечення соціальних виплат – зарплат, пенсій, стипендій тощо, – повідомив міністр.
Сергій Шкарлет також зазначив, що загальна сума соціальних виплат, які буде здійснено завдяки спільному з МБРР проєкту, становитиме 100 мільйонів доларів. Наступний транш очікується
у травні.
Конкретні напрями використання коштів і механізми виплат формуватиме і забезпечуватиме Міністерство фінансів.

www.konkurent.ua
www.forbes.com

рупа супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити
право представництва російської федерації та білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх
інших структурах і робочій програмі
Європейського простору вищої освіти.
Підґрунтям для рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники
Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.
Заяву підтримали: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія (французька та
фламандська спільноти), Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Європейська Комісія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург,
Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія,
Сан-Марино, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Шотландія, Рада Європи, організація Education
International, Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти, Європейська асоціація закладів вищої освіти, Європейський союз
студентів, Європейська асоціація університетів і Європейський реєстр
забезпечення якості вищої освіти.
– Болонський процес – це міжурядова співпраця, яка має сприяти
не лише структурним реформам вищої освіти, а й довірі між нашими
країнами, урядами, установами й людьми. Ця довіра втрачена для росії та білорусі після всіх злочинів проти людства, які вони скоюють в
Україні. Величезна подяка всім членам Болонського процесу, які знайшли мужність протистояти злу, – відзначила Катерина Супрун, національна представниця України в Болонському процесі.

– розвиток національної системи кваліфікацій;
– спрощення процедур визнання
іноземних освітніх кваліфікацій;
– трансформацію освіти в секторі безпеки та оборони відповідно
до доктринальних підходів і принципів НАТО.
П’ята: привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. Для досягнення потрібне виконання таких завдань:
– дотримання підходів до
студентоцентрованого навчання в
організації освітнього процесу;
– розширення перехресного
вступу, спільних, міждисциплінарних і подвійних програм, дуальної
та інших форм здобуття освіти;
– розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту та студентських змагань;
– розвиток програм управлінської підготовки керівного складу
та перспективних лідерів закладів
вищої освіти (кадровий резерв),
тренінгів на підтримку реформ;
– проведення комунікаційних
кампаній для підтримки реформ у
системі вищої освіти тощо.
Очікуваним результатом реалізації стратегії є створення сучасної
ефективної системи вищої освіти,
яка задовольняє потреби громадян,
економіки й суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринку освітніх послуг.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

АГРЕСОРІВ – ГЕТЬ ІЗ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ!

Г

www.ennova.com

УРЯДОВІ РІШЕННЯ

За матеріалами КМУ, МОН
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ЦИФРОВІ СИСТЕМИ

МІЖГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ

ПРОЄКТ ІЗ НАЦАГЕНТСТВОМ

а участі міністра освіти і науки Сергія Шкарлета у Національному авіаційному університеті відбулася нарада
щодо міжгалузевої наукової співпраці
з науковцями та представниками ректорату. До заходу долучилися президент Національної академії наук Анатолій Загородній, секретар Ради
національної безпеки і оборони Володимир Горбулін, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
– Заклади вищої освіти активно відновлюють освітній процес у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, стають штабами допомоги й освітніми хабами. Крім того, студенти та науковці також вступають до лав
оборони, стають волонтерами, оберігають кіберпростір України і продовжують навчатися. Зокрема, НАУ став майданчиком для обговорення
міжгалузевої наукової співпраці, – зазначив Сергій Шкарлет.
Основними питаннями під час зустрічі були розвиток наукових напрямів в Україні відповідно до програми Президента України щодо післявоєнного відновлення та розвитку держави і поглиблення шляхів співпраці між науковою й освітньою галузями.

редставники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
та Львівського університету погодили ідею спільного проєкту. Цьому передувало проведення семінару
з участю фахівців НАЗЯВО
та співробітників ЛНУ щодо
оформлення й подачі інформації про захист дисертацій
на присвоєння ступеня доктора філософії, у якому взяли участь проректори вишу Роман Гладишевський і Віталій Кухарський, заступниці голови Нацагентства Олена Єременко і Наталія Стукало.
Під час обговорення виникла домовленість започаткувати спільний
проєкт українських ЗВО, НАЗЯВО та Міністерства цифрової трансформації, який передбачатиме єдину інформаційну платформу для забезпечення дисертації доктора філософії.
– Така система буде найкращим рішенням для університетів та освітніх установ, адже вона слугуватиме ресурсом для подання, збору та обробки інформації про українських науковців, а також може стати першим кроком до інтеграції української системи освіти в європейський
освітньо-науковий простір, – зазначив Віталій Кухарський.

АКТУАЛЬНО

І ШАНЦІ РИТИ, І МІСТА БУДУВАТИ

Д

ля прибирання руїн і відбудови знищеної росіянами інфраструктури
Україні знадобиться велика кількість потужної будівельної техніки, яку
не обов’язково імпортувати, адже її можуть виробляти вітчизняні підприємства. Відповідних спеціалістів із машинобудування багато років успішно готують у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
Дивлячись на жахливі ландшафти вщент зруйнованої Північної Салтівки у Харкові, розумієш, яких величезних зусиль треба буде докласти, аби хоча б розібрати ці гігантські «скелети» багатоповерхівок. Але
на механічному факультеті ХНАДУ запевняють: усе це цілком можливо. Наприклад, щоб розібрати висотний будинок, використовують гідропідйомники, за допомогою екскаваторів зносять залишки конструкцій, а
руїни остаточно прибирають бульдозерами та навантажувачами.
– Технології цих робіт знають наші студенти, хоча, звісно, в мирний
час такі машини застосовуються переважно на будівництві, – пояснює
декан механічного факультету ХНАДУ Ігор Кириченко. – Отже, відповідні фахівці з машинобудування у нас є, і за потреби ми можемо збільшити кількість студентів – аби державі був потрібен їхній потенціал.
Для оборонно-промислового комплексу у виші готові розробляти (і
вже розробляють) необхідне обладнання. Так, минулого року фахівці
кафедри інженерної та комп’ютерної графіки зробили креслення для
продукції одного з харківських оборонних заводів. До речі, землерийна
техніка, котра зазвичай використовується у будівництві доріг, є дуже
ефективною для риття окопів, укриттів для танків тощо.

ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ

ЗВО: ПЕРЕМІЩЕНІ, АЛЕ АКТИВНІ

П

риазовський державний технічний університет відновив роботу на
базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Рішення про тимчасове переміщення затверджено наказом МОН
№334 від 14 квітня 2022 року. Такий крок є необхідним для збереження життя та здоров’я громадян України, а також створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, навчального процесу в умовах воєнного стану. Цей ЗВО тимчасово переміщено разом
із його відокремленими структурними підрозділами – фаховими коледжами, зокрема політехнічним і машинобудівним.
Перелік спеціальностей Дніпровської політехніки та ДВНЗ «ПДТУ»
– майже ідентичний. До освітнього процесу дистанційно доєдналися
більш як тисяча студентів університету. Викладачам та студентам надали у користування лабораторне обладнання, сучасну комп’ютерну
техніку тощо.
Також у Київському національному університеті будівництва і архітектури відповідно до наказу МОН із 14 квітня тимчасово розташувався
Маріупольський державний університет разом із відокремленим структурним підрозділом – Вугледарським фаховим коледжем.
– Наразі ми прагнемо зберегти своїх викладачів, студентів і наукову базу, щоб після повного звільнення рідного міста від окупантів повернутися до нього. Також на базі університету разом із міською радою Маріуполя плануємо розгорнути великий центр допомоги нашим
землякам. Мрія про мирний і відновлений Маріуполь продовжує жити
в наших серцях, – наголосив ректор МДУ Микола Трофименко.
Ректор КНУБА Петро Куліков виділив маріупольським освітянам окреме приміщення, тож нині МДУ активно працює над поновленням своєї
роботи у Києві.
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МАЙДАНЧИК ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ЗА МИР

ПІДТРИМКА EAIE

Д

иректорка Українського державного центру міжнародної освіти Олена
Шаповалова повідомила про підтримку нашої держави Європейською
асоціацією міжнародної освіти EAIE. Це – європейський центр експертів, мереж і ресурсів у сфері інтернаціоналізації вищої освіти. Заснована
1989 року, EAIE є платформою для навчання, спілкування й обміну знаннями.
Асоціація висловлює глибоку схвильованість щодо широкомасштабного вторгнення росії на територію України. Як зазначається в нещодавній
заяві сторін Болонського процесу, «освіта та освітня співпраця» є неймовірно важливими «у розвитку та зміцненні стабільних, мирних і демократичних суспільств». EAIE твердо вірить у міжнародне співробітництво як
шлях до взаєморозуміння та миру. Воєнні дії російського уряду в Україні
й насильство проти власних громадян, які виступають проти війни, суперечать цінностям Європейського Союзу, а також основним правам людини.
З огляду на це, асоціація підтримує українську освітню спільноту і надає безкоштовне членство в організації протягом 2022 року для представників українських закладів вищої освіти, розповіла Олена Шаповалова.
Членство в EAIE дає право доступу до широкої мережі підтримки, безкоштовних ресурсів і значних знижок на всі види діяльності організації. Для
отримання можливості безкоштовного членства необхідно подати запит (не
більш ніж одна особа з одного ЗВО) на електронну адресу: info@eaie.org.
Під час найбільшої в Європі конференції і виставки з міжнародної освіти,
яка відбудеться у вересні 2022 року в місті Барселона (Іспанія), буде організовано окрему дискусійну панель, присвячену Україні. На ній планується обговорення поточних потреб та інтересів України, допомоги, необхідної для відновлення, та наслідків для сфери міжнародної освіти в Європі.

КРАЩЕ РАЗОМ

НАУКОВИЙ ТЕЛЕМІСТ

Ч

еркаський державний технологічний університет організував Міжрегіональний науковий телеміст «Вчені України
єдині. Разом ми сильніші».
Захід об’єднав науковців, передусім із технічних закладів вищої освіти України – партнерів
ЧДТУ із Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Києва та Полтави.
– Наука та наукова діяльність є потужним механізмом, який є передумовою розвитку успішної, процвітаючої держави. У цей нелегкий
для нашої країни час кожен із нас на своєму фронті докладає максимум зусиль, наближаючи перемогу. Ми готуємо фахівців, професіоналів своєї справи, які відновлять, відродять і відбудують нашу Україну,
– зазначив ректор ЧДТУ Олег Григор.
Учасники заходу обговорили організацію роботи технічних університетів в умовах війни, виклики, досягнення й особливості організації
ефективного навчального процесу.
За матеріалами МОН, прес-служб вишів, власних кореспондентів
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Аналіз результатів інституційних
аудитів, проведених у 338 закладах
загальної середньої освіти протягом
2020–2021 років, дав змогу визначити
позитивні й негативні тенденції.
Про це, і не тільки, йшлося під час
вебінару «Інституційні аудити закладів
освіти: результати за 2020–2021 роки
та рекомендації на 2022 рік», який
організували Державна служба якості
освіти України спільно з Інститутом
педагогіки Національної академії
педагогічних наук України та Цифровим
видавництвом MCFR.

ЯКІСТЬ
ОСВІТИ

ІНСТИТУЦІЙНІ АУДИТИ:
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА ЗАЯВАМИ КЕРІВНИКІВ
І ЗАСНОВНИКІВ
Про тенденції і проблемні питання,
які вдалося виявити під час інституційних аудитів у 2020–2021 роках, розповів директор департаменту інституційного аудиту ДСЯО
Юрій Вергун.
У 2020 році із 48 інституційних
аудитів було лише 3 планових, а
45 – відбулися за заявами керівників шкіл. Наступного року ця
тенденція зберіглася: із 290 аудитів
лише 21 проводився у плановому
порядку, 223 ініціювали керівники
закладів, а 46 – засновники. Отже,
загалом за 2 роки цю процедуру
пройшли 2,4% українських шкіл.
– Лише 2022 року ми планували провести близько 500 інституційних аудитів, однак завадили
форс-мажорні обставини, – зауважив Юрій Валерійович. – Але, на
наш погляд, усе-таки вдалося побачити як проблемні питання, так і
певні тенденції у сфері загальної
середньої освіти. Раніше в країні
не було такого інструменту, який
дав би можливість із допомогою
зовнішнього оцінювання вивчити
управлінські й освітні процеси.
Загалом було проведено анкетування близько 89 тисяч респон-
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ахівці державної служби, попри складні часи, карантинні
обмеження останніх років,
усе-таки проводили інституційні
аудити. Зазвичай вони відбувалися за зверненнями закладів освіти.
«Кілька сотень аудитів дали можливість побачити певні тенденції,
зрозуміти проблематику функціонування шкіл. Але найважливіше,
на нашу думку, те, що керівництво шкіл, педагогічні працівники,
засновники закладів через призму
інституційного аудиту змогли поновому подивитися на діяльність
своєї школи», – зауважив заступник голови ДСЯО Іван Юрійчук.
У державній службі свідомі того,
що найближчим часом доведеться переосмислити процедури, зокрема пов’язані із забезпеченням
якості в кожному закладі освіти.
«Адже ще кілька місяців тому ми
не могли уявити, що коли йдеться
про безпечне освітнє середовище,
треба мати на увазі дії під час повітряної тривоги, коли є загроза ракетного удару, – додав пан Іван. –
Отже, сьогодні мусимо по-новому
дивитися на всі критерії, індикатори, які використовуємо під час
інституційного аудиту і побудови
внутрішньої системи забезпечення якості».

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНСТИТУЦІЙНОГО
АУДИТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СВОЄЇ ШКОЛИ
МОЖНА ПОДИВИТИСЯ ПО-НОВОМУ
дентів – педагогів, учнів і батьків. Тобто, до підсумкового звіту, з
яким можна ознайомитися на сайті ДСЯО, увійшли результати опитування учасників освітнього процесу. «Раніше ми цього не робили
навіть під час атестації», – констатує Юрій Вергун.
Упродовж інституційних аудитів
експерти відвідали 12701 навчальне заняття. Інколи у фахової спільноти виникають запитання, чи варто бувати на таких заняттях і чи
не порушує це академічної свободи вчителя.
– Коли ми вивчаємо освітні
процеси, вилучити із цього дослідження навчальні заняття, які є
їхньою основою, напевно, неможливо, – зауважив Юрій Валерійович. – Але коли відвідуємо такі заняття, ми не оцінюємо діяльність
того чи іншого вчителя і не даємо
йому оцінку. Натомість спостерігаємо тенденції і потім радимо керівництву закладу і педагогічному
колективу – як правильно налаштувати процеси, щоб освітні послуги були якісними.

ІНСТРУМЕНТИ АУДИТУ
Застосування інструментарію інституційного аудиту дозволяє безпосередньо вивчити освітню діяльність закладу освіти, охопити всі
напрями процесу навчання, використати кілька джерел інформації за кожним індикатором. Це,
зрештою, дає змогу підвищити
об’єктивність даних, узагальнювати їх і відстежувати тенденції якості освітньої діяльності у країні. На
цьому акцентував Юрій Вергун,
водночас зауваживши, що інструментарій інституційного аудиту має

деякі обмеження, зокрема: участь
в опитуванні беруть лише учні від
14 років, що не дозволяє врахувати думку більшої частини школярів і унеможливлює збір інформації
від учнів закладів І та І-ІІ ступенів. Окрім того, складно довести
зв’язок між якістю освітньої діяльності школи та якістю результатів
навчання дітей, оскільки у межах
аудиту не вивчається якість таких
результатів і не встановлюється відповідний взаємозв’язок.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Щодо оцінювання окремих напрямів: якщо йдеться про освітнє середовище закладів освіти, то тут
в оцінках домінує рівень «вимагає поліпшення». Тобто, як констатував Юрій Вергун, у школах
є проблеми з освітнім середовищем – через хронічну «хворобу»
недофінансування.
Якщо говорити про напрями
«педагогічна діяльність педпрацівників» і «управлінські процеси», то
переважає достатній рівень (63%
закладів)
Аналіз тенденцій освітньої діяльності ЗЗСО в контексті реформи
«Нова українська школа» виявив
позитивний момент – 50% шкіл
мають достатній рівень планування та здійснення освітнього процесу на основі компетентнісного
підходу. Крім того, у 50% шкіл майже всі вчителі застосовують технології компетентнісного навчання. Але, як зауважив Юрій Вергун,
є й негативні моменти. Зокрема,
формувальне оцінювання зазвичай
використовують лише в початковій школі. Крім того, більш ніж
50% шкіл, де не реалізуються тех-

нології компетентнісного навчання, – сільські.
Важлива тенденція: в більшості
закладів освіти учителі ефективно використовують інформаційнокомунікаційні технології. Проте, за
словами Юрія Валерійовича, 90%
педагогів це роблять для оволодіння учнями інформаційно-комунікаційною компетентністю і лише
10% – для інших компетентностей.
Юрій Вергун звернув увагу ще
на дві тенденції, притаманні як
міським, так і сільським школам.
Зокрема, педагогіка партнерства
реалізується майже всіма учителями у понад 50% ЗЗСО. Окрім
того, більшість шкіл мають постійний зв’язок із батьками. «В умовах
дистанційного навчання без постійного і конструктивного зв’язку
з батьківською громадськістю організувати належний освітній процес неможливо», – констатував
пан Юрій.

СПЕРТИСЯ НА ЗАСНОВНИКІВ
Більшість шкіл, у яких відбулись
аудити, мають стратегії розвитку.
Проте – приблизно у половині закладів ці документи не затверджено засновником.
– Також ми побачили, що майже третина стратегій розвитку
шкіл не реалізується (у сільських
закладів показник реалізації стратегій удвічі нижчий, ніж у міських), – розповів Юрій Вергун.
– Щоб провести «роботу над помилками», необхідно більше залучати засновників, бо без них реальні стратегії неможливі, адже
напевно передбачають фінансування. Якщо його не буде, то ці
стратегії будуть формальними.
Серед позитивних тенденцій:
практично всі заклади розробили
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Крім того, майже в усіх ЗЗСО
проводяться внутрішні моніторинги якості освіти. Однак, за словами
Юрія Валерійовича, половина положень є нефункціональними (не
містять інструментарію, який дозволяв би здійснити самооцінювання). Менш ніж половина закладів
освіти провели комплексне самооцінювання за всіма напрямами та
інструментами. Причому показник
у сільських школах приблизно вдвічі нижчий, ніж у міських.
– Саме таке оцінювання ми рекомендували проводити перед інституційними аудитами, – наголосив доповідач. – Тоді дуже легко
порівняти результати внутрішнього і зовнішнього оцінювання.

ЗДОРОВА І БЕЗПЕЧНА ШКОЛА
Щодо питання розбудови здорової
та безпечної школи аудити засвідчили: у переважній більшості шкіл
затверджено і реалізується план

ЯКІСТЬ
ОСВІТИ

заходів з попередження булінгу.
Але при цьому результати анкетування показали, що 25% учнів не
вважають середовище школи безпечним для себе.
У переважній більшості ЗЗСО є
умови для харчування дітей. Водночас тільки у 65% шкіл більшість
учнів і вчителів харчуються у закладі освіти.
– Важливе питання – забезпечення психологічного комфорту учнів. Якщо говорити про позитивні тенденції, то у 59% шкіл
є достатній рівень освітнього середовища, вільного від будь-яких
форм насильства та дискримінації,
– розповів Юрій Вергун. – Але
третина закладів освіти потребує
поліпшення такого середовища, а у
кожній десятій школі немає практичного психолога та соціального
педагога.
Позитивний момент: у більшості
закладів розробляють індивідуальні освітні траєкторії за потребами
учнів та заявами батьків. Однак у
чверті шкіл такі траєкторії не розробляються, навіть якщо учні цього потребують.
Щодо інклюзивної освіти, за словами Юрія Валерійовича, у переважній більшості шкіл сформовано
команди психолого-педагогічного
супроводу для кожної дитини, розроблено індивідуальні програми
розвитку. Проте – є певні питання. Зокрема, кожна десята школа,
у якій навчаються діти з ООП, не
співпрацює з інклюзивно-ресурс-

ня кваліфікації вчителів і сприяння матеріальному стимулюванню
за впровадження інновацій.
Серед
рекомендацій
щодо
управлінських процесів: затвердження стратегій розвитку закладів освіти – не формальних, а реальних.
– Одним зі шляхів вирішення
проблеми, який ми рекомендували,
є налагодження співпраці між керівниками закладів, засновниками,
громадськістю. – У такому разі
стратегія не буде «папірцем», який
можна підписати і забути. Коли він
буде наповнений реальним змістом, у цьому документі будуть зацікавлені всі.
Важливою проблемою є системне запровадження технологій компетентнісного навчання. Зокрема,
необхідно застосувати формувальне оцінювання у базовій і старшій школі.
– Незважаючи на те, що наразі тривають активні бойові дії,
ми все одно не повинні забувати
про цю проблему, – переконаний
Юрій Вергун. – Із нашою педагогічною наукою, інститутами післядипломної педагогічної освіти маємо думати про те, що зобов’язані
дати вчителям знання, які необхідні, аби рухатися далі.

В УМОВАХ ВІЙНИ
Звісно, під час вебінару пролунали запитання щодо воєнного часу.
Наприклад: які особливості самооцінювання шкіл в таких умовах?
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РОЗ’ЯСНЕННЯ

ЯК ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ?
Освітній омбудсмен України Сергій ГОРБАЧОВ під час прямого ефіру
«Година запитань», організованого проєктом DECIDE (Decentralization for Improved
Democratic Education), відповів на запитання про освітній процес під час воєнного
стану. Зокрема, педагогічних працівників хвилювало, як можна відновити втрачені
документи про освіту, про підвищення кваліфікації, трудові книжки.

–Н

а жаль, це поширена проблема, і не
лише серед педагогічних працівників. Ми
порушували це питання на рівні Кабінету Міністрів України,
– зауважив Сергій
Горбачов.

ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ
Той, хто втратив документи про освіту, але має їхні реквізити чи копію, зокрема електронну, може підтвердити наявність освіти в Електронному реєстрі документів про освіту. Для підтвердження необхідно ввести наступні дані: вид документа, серію, номер, прізвище, ім’я,
по батькові особи.
Але врахуйте, що у реєстрі містяться відомості й дані щодо документів про освіту, виготовлених із 2000 року, крім інформації про
випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів ЗВО.
Відновити документи про освіту можна – якщо заклад освіти, який
видавав документ, розташований на безпечній території.
Рекомендації щодо відновлення свідоцтва про освіту в разі його пошкодження або втрати можна знайти за посиланням: bit.ly/3k2z0iF.
Інформація про те, як відновити документ про професійну освіту:
bit.ly/37qKfPz. Роз’яснення, як отримати дублікат документа про вищу
освіту: bit.ly/3uVNYgS.

ТРУДОВА КНИЖКА

КОЛИ МИ ВИВЧАЄМО ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ,
ТО ВИЛУЧИТИ ІЗ ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, ЯКІ Є ЇХНЬОЮ
ОСНОВОЮ, НАПЕВНО, НЕМОЖЛИВО
ним центром. Окрім того, у третини ЗЗСО їхні територія та приміщення не адаптовані для учнів з
особливими освітніми потребами.
Аудит засвідчив, що майже всі
школи під’єднані до інтернету.
Найкраще у закладах освіти обладнано кабінети інформатики.
Водночас якщо говорити про високошвидкісний доступ до мережі, то третина шкіл такого доступу не мають.

РЕАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ
За результатами інституційних
аудитів формуються рекомендації.
Як нагадав Юрій Вергун, вони є
адресними, адже є повноваження
керівника школи і засновника.
Переважна більшість наданих
засновникам рекомендацій стосувалась освітнього середовища.
Йдеться про обладнання навчальних, ресурсних кімнат, забезпечення безбар’єрного доступу тощо.
Як розповів Юрій Валерійович, засновники розпочали виконання
52% рекомендацій і при цьому виділялися відповідні кошти.
Щодо питань, які пов’язані з діяльністю педагогічних працівників
та системи оцінювання результатів навчання учнів, серед рекомендацій за результатами аудитів
– створення умов для підвищен-

Або – як бути, коли цьогоріч заклад запланував комплексне самооцінювання, але до війни вдалось
оцінити лише освітнє середовище?
– Так, перед інституційним
аудитом ми радимо проводити
комплексне самооцінювання, –
зауважив Юрій Вергун. – Але
зрозуміло, що цьогоріч (принаймні
цього навчального року) ми не будемо здійснювати аудити, адже є
відповідний мораторій на проведення заходів державного нагляду
(контролю), а інституційний аудит
частково є таким заходом. Те, що
розпочали, обов’язково продовжимо. Проте не хотів би, щоб до процесу самооцінювання ми підійшли
формально. Навчальний рік – циклічний: на початку доцільно робити одне, всередині – друге,
наприкінці – третє. І нині прискорювати те, чого не відбулося,
напевно, не варто. Вважаю, що
зараз треба взяти паузу. Надолужимо після перемоги. Головне –
провести все якісно, аби самооцінювання стало майданчиком для
ухвалення управлінських рішень.
Щоби стратегія, котру ми хочемо
сформувати, дала можливість закладам розвиватися.
Дмитро ШУЛІКІН

Якщо трудова книжка внутрішньо переміщеної особи залишилася у
попереднього роботодавця, то можливо виготовити її дублікат. Раніше, ще до воєнного стану, під час Антитерористичної операції була
наступна процедура отримання дубліката трудової книжки для ВПО:
згідно з пунктом 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, внутрішньо переміщена особа мала подати заяву й
отриману письмову інформацію в довільній формі зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної
ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України про проведення Антитерористичної операції на території, де працювала особа.
У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому
на першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано»,
який посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника і дублікат повертається його власнику.
Сподіваємося, що невдовзі буде розроблений механізм отримання
дубліката трудової книжки в умовах воєнного стану.
Також із 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні
трудові книжки. Деякі роботодавці вже почали оцифровування трудових книжок відповідно до Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Якщо попередній роботодавець
уже оцифрував трудові книжки, працівник може знайти свою трудову
книжку на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для
цього необхідно створити свій особистий кабінет на цьому порталі. У
Державній службі України з питань праці пояснюють, як це зробити.

ДОКУМЕНТИ ПРО АТЕСТАЦІЮ
Для атестації педагогічних працівників створюються відповідні комісії. Атестаційні комісії I рівня – у закладах освіти, атестаційні комісії II рівня створюються у місцевих відділах освіти.
Тож, якщо заклад освіти та, відповідно, відділ освіти розташовані
на окупованій території чи в зоні бойових дій, або будівля, документи й архів цих установ знищені, то відновити документи про атестацію на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних
категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» є проблемним. Але вважаю, що такий механізм має
бути розроблений.
Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки України і в обласних департаментах управління. Тому, на нашу
думку, є можливість відновити інформацію про присвоєння педагогічних звань і кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
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СУЧАСНИЙ
УЧИТЕЛЬ

УРОКИ З БЛОКПОСТУ
Учитель математики і фізики Переяславської ЗОШ I-III ступенів №3 Андрій БОВАН
за кілька днів став відомим на всю Україну. Це відбулося завдяки фото, на якому
він проводить онлайн-уроки прямо на блокпості. Ця світлина миттєво набрала
близько 7 тисяч уподобань і майже 2 тисячі поширень. Про уроки у гарячій точці
(коли під боком автомат), активну громадянську позицію педагогів, нинішню мотивацію
до навчання й упущені уроки, про лайфхаки свого викладання і найголовніший нині
аспект – психологічне здоров’я дітей – говоримо з уже знаним переяславчанином.

Л

юди, котрі залишали відгуки у
мережі, таке викладання освітянина коментували дуже позитивно. Казали, що хоча він і не
історик, але творить нову історію
України. Висловлювали гордість,
що є такі вчителі. Усіляко описували свій захват і впевненість,
адже такий педагог користується
беззаперечним авторитетом у своїх учнів. Окрім цього, відзначали, що це людина з великої букви і приклад для багатьох. А також
– наголошували, що такий підхід
є чи не найкращою мотивацією
для дистанційного навчання. Утім,
особливо щемким став коментар
малолітньої доньки пана Андрія.
Дівчинка зовсім по-дитячому, але
вже з величезною гордістю за уміння батька поєднувати оборону країни з викладанням, написала так:
«Це – мій тато і скоро буде ще
й мій учитель!».
Андрій Бован – знаний педагог,
лауреат Переяславського загальноміського конкурсу «Людина року
– 2020» у номінації «Освітянин
року». Його учні активно долучаються до роботи в Малій академії
наук: цьогоріч, за два дні до війни,
робота з математики його учениці
посіла II місце в області (це – найвищий бал у своїй секції, першого місця не було). А ще він традиційно проводить турніри «Що, де,
коли?» для лідерів учнівського самоврядування міста.

РАНОК, ЯКИЙ ШОКУВАВ УСІХ
32-річний Андрій Бован навчався в
Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Викладає у школі вже 10-й
рік. Дружина Ніна – також учителька. Подружжя виховує трьох
дітей: донечок Євгенію і Наталію,
синочка Віталіка. Попри те, що
вже став мало не національним
героєм в освітянському світі й не
тільки, про свою працю говорить
дуже скромно. Каже, війна – не
привід зупиняти освітній процес.
І додає, що, звичайно ж, рішення
щодо викладання прямо на блокпості було виважене, не спонтанне.
Адже сьогодні на першому місці –
насамперед безпека всіх учасників
освітнього процесу. На запитання
«Освіти України», де його застала
війна, розказує так:
– Я прокинувся дуже рано. Планував перед школою перевірити ще
одну стопку зошитів, бо не встиг
напередодні увечері – я фанат
футболу, а саме був футбол, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
між португальською «Бенфікою» та
нідерландським «Аяксом». Забивши гол, українець Роман Яремчук,
який грає за португальський клуб,
зняв ігрову футболку та продемон-

стрував на камеру футболку із тризубом на знак підтримки України в
боротьбі з агресією Росії. Ми, пригадую, тоді з деякими учнями іще
переписувалися, наскільки це класний вчинок. Хтось із них, між іншим, спитав мене, чи я вже перевірив контрольні. На що я відповів:
ну які контрольні, футбол же! І от
настав ранок. Щоб не розбудити
дружину і дітей, пішов із зошитами на кухню, бо пообіцяв сказати
оцінки. І от сиджу, перевіряю, а телефон постійно позумкує – приходять повідомлення. Мене це так
здивувало: хто о 5:20 може щось
поширювати? Ну, хай поодинокі
пости на ФБ, а це ж телефон не
змовкає. Думаю, треба зайти поглянути, що люди можуть о цій порі
так активно поширювати. І от саме
доперевіряв один із варіантів, дивлюся у телефон, а скрізь – повідомлення про повномасштабне російське вторгнення.
Андрій Васильович розповідає,
що, увімкнувши потім канал із новинами, намагався зрозуміти ситуацію більш детально. Пригадує,
тоді одними з найперших меседжів
були рекомендації їхати подалі від
військових частин. Трохи пізніше,
поки вирішував, що робити, в учительські чати поприходили опові-

ДЛЯ БІЛЬШОСТІ УЧНІВ ПОЯВА ПЕДАГОГА
НА ОНЛАЙН-УРОЦІ У ВІЙСЬКОВІЙ
ФОРМІ НЕ СТАЛА НЕСПОДІВАНКОЮ
щення, що навчання у школі не
буде – «дистанційка».
Так, ранок 24-го шокував усіх...
Чимало людей до останнього не вірили, що росія нападе, що вже напала… Хвилини йшли тягуче. Пан
Андрій розказує: оскільки його будинок близько до військової частини, то дітей і дружину вирішив відвезти до батьків у село відразу ж.
Повернувшись, відгукнувся на повідомлення активістів у місцевій
групі братися за лопати, запасатися мішками і йти будувати-оснащувати блокпости. Відтоді він уже постійно був на блокпості. Водночас
принагідно зауважує, що насправді
в Україні тепер – величезна кількість учителів-супергероїв! У них,

окрім нинішнього загальнонаціонального, ще і свій власний фронт…

«ОБІДНІЙ ЧАС» – НА ОНЛАЙН
Так, своє викладання прямо на
блокпості, попри щирий захват громадськості, коментує стримано, бо
не вважає, що робить щось особливе. Каже, у них не активні бойові
дії, тому відчував, що можливість
це робити є. Але якби була більш
гаряча точка, то складно сказати,
що тоді б відбувалося. Ось що про
це розповідає:
– У перші дні війни навчання
було дистанційним офіційно. Тоді у
нас із хлопцями було так багато роботи на блокпості, що не було коли
не те що відпочити, а й, як кажуть,
навіть перекурити. Та й узагалі, зовсім не про те були думки. Потім були два тижні канікул по всій
країні, а у Київській області вони
затяглися ще більше. Та наразі,
оскільки ситуація в нас на блокпості спокійна, атмосфера дружня, із
12-годинного чергування я виділив
2 години «обіднього часу» на ведення онлайн-уроків. Побратими мене
підтримали, сказали, що підстрахують. Тому, звичайно, така підтримка дуже мотивує. Буває, вони мені
й самі кажуть-нагадують: іди вже
до дітей на урок, ми тут самі все
зробимо! Узагалі, іще під час вимушених канікул, переписуючись
із дітьми, зрозумів, що вони чекають на мої уроки. Це теж був один
із факторів, щоб почати викладати
навіть на блокпості.
Так, учитель підтримує зі своїми
учнями дуже теплі відносини, часто спілкується у соцмережах, тому
для більшості його поява на онлайнуроку у військовій формі не стала несподіванкою. Звісно, знімати
блокпост, показувати, як там усе
виглядає, він не може. Але, наприклад, продемонстрував дітям сітку,
яку ті у школі сплели, тож принагідно подякував особисто і від
імені усіх добровольців. Проводити уроки у такий непростий час,
коли перерви між тривогами іноді,
як ми всі знаємо, сягали і кількох
рекордних секунд, є дуже відповідальною справою. Тож запитую
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у співрозмовника, який найкоротший за тривалістю урок був у нього на блокпості і яку їхню кількість
він узагалі там проводить за день.
– У перший місяць вихідних не
було, але потім ситуація стабілізувалася, в нас став позмінний графік. Це збіглося з відновленням
навчання у школах. Напевне, це
частково також уплинуло на вибір
проводити уроки, бо я розумів, що
через день це точно будуть якісні
повноцінні відеоконференції. Тож,
звичайно, коли вдома, заняття відбуваються повноцінно, у форматі
відеоконференції. Коли ж на посту, то все варіюється. Наприклад,
із усіх уроків два точно ведуться
у відеоформаті. А може бути, що
й усі 5-6 уроків є, проте лише по
10 хвилин: діти під’єднуються, всіх
побачив, запитав, як у кого справи, коротко пояснив тему, розповів, що їм потрібно зробити, і скинув додаткові відео й документ. Я
з вечора готую детальний конспект
теми, розписую задачі, роблю його
так, щоб, як на мій погляд, було
дуже зрозуміло все розписано: послідовно, з логічними висновками,
аби максимально зрозуміли й ті,
хто не був на включенні. А щодо
найкоротшого уроку, то було таке,
що планував заняття провести повністю, але через повітряну тривогу
воно тривало всього 3 або 4 хвилини… Узагалі, в учителів у такому випадку все уже відтреновано
до дрібниць. Ми максимально спокійно говоримо дітям: не панікуємо, вимикаємося із зустрічі, слідуємо в безпечне для вашої сім’ї
місце. Сьогодні дуже багато наших
дітей перемістилися в інші регіони
країни. Я їм постійно кажу: якщо
у вас повітряна тривога, ви про це
обов'язково кажете й одразу йдете в безпечне місце. Ваша безпека
– понад усе! – наголошує співрозмовник.

ПІДТРИМКА І МОТИВАЦІЯ
Спілкуючись із паном Андрієм, дізнаємося, що і його співробітники
також мають активну громадянську
позицію, гідно її виявляли і продовжують це робити.
– Я вважаю своїх колег неймовірними, бо вони проводили щоденні (зокрема, і в неділю також)
зустрічі з дітьми під час канікул.
Тоді вони з учнями спілкувалися
на різноманітні теми, грали в ігри…
Для школярів такий формат, надто
в цей складний час, дуже важливий, – каже він.
Чимало вчителів волонтерили
і досі продовжують допомагати з
доставкою вантажів, формуванням
гуманітарної допомоги. Під час канікул усі вони дуже активно долучалися до приготування їжі для воїнів у шкільних їдальнях, плетіння
маскувальних сіток, передаючи їх
на його блокпости в місті та в область. А наприклад, учитель фізкультури теж із перших днів війни
на блокпості…
Сьогодні є дуже багато розмов
про психологічну підтримку дітей,
адже ніхто з дорослих не знає, як
нинішні складні реалії можуть відображатися потім... Тому зрозуміло, кожен педагог наразі стає ще і
психологом для своїх учнів. Водно-

СУЧАСНИЙ
УЧИТЕЛЬ
час постає багато запитань – а як
працюється і живеться самим освітянам? Адже насправді їх ніхто не
готував до таких умов викладання,
а отже – у фахівців галузі самих
величезний стрес. Де в таких умовах знайти своє місце сили?
У світлі всього цього Андрій Бован коментує, що вислів «Учитель
– це покликання» насправді не заїжджена фраза, як, можливо, хтось
вважає. Він наголошує: якщо людина йде працювати до школи, то
це передусім свідчить про наявність великої любові до дітей. А
отже, саме вони, діти, мотивують
знаходити внутрішні ресурси, навіть у найскладніші часи розуміти, для чого це взагалі потрібно.
Більше того, як особливо наголосив
пан Андрій, дивним чином виходить так, коли на початку навчання
приходять учні, то учителі беруть
зовсім чужих дітей, а випускають
уже зі школи – своїх.

частина здобувачів систематично
не під’єднується до занять онлайн
(ідеться не про питання безпеки, а
про лінь і все, що з нею пов’язане.
– Авт.). Однак механізму впливу
на все це немає. Водночас, щодо
самих оцінок – їх педагоги збираються виставляти, переважно орієнтуючись на попередній семестр.
Пояснюють, що нижчі тепер просто не можна ставити. І наголошують, що наздоганятимуть усе вже
після перемоги.
– Так, наразі справді складно
говорити про якість навчання, –
коментує реалії переяславець. –
Маємо враховувати цей складний
психологічний стан дітей. Усі вони
дивляться новини, і навіть уявити
важко, як почуваються, коли дізнаються, що окупанти нищать житлові будинки, ґвалтують дітей, як
це було у Бучі, вбивають людей…
Ставати до навчання після такого
дуже важко. Також потрібно визна-

НА ПЕРШОМУ МІСЦІ
ПОВИННО БУТИ
ПСИХОЛОГІЧНЕ
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ.
ВОНИ МАЮТЬ
БУТИ ВПЕВНЕНИМИ
У ТОМУ, ЩО ВСЕ
БУДЕ ДОБРЕ
– Особисто мене дуже сильно
мотивували реакції дітей на мої
якісь сторіс у інстаграмі, їхні повідомлення, де вони перші запитували, як справи, або цікавилися
про щось із предметів. І, звичайно,
сім’я. Так, дуже важливо мати надійний тил, бо коли ти приходиш
додому, як нині більшість хлопців
у країні, дивишся на своїх дітей, то
сили десь просто самі беруться. Розумієш, за що борешся і що готовий
за це віддати все. Так, моя найбільша цінність у житті – сім’я: дружина Ніна (теж учителька) і діти
Євгенія, Наталія, Віталій, – розчулено сказав Андрій Бован.

НАВЧАННЯ І ЖИТТЯ
Сьогодні дуже багато запитань є до
упущених через війну занять, самої
якості навчання... Не задля розголосу, а головно між собою вчителі
діляться думками, відзначаючи знижений рівень знань учнів. Також
вони б’ють на сполох, що велика

ти, що в нас узагалі є проблема з
оцінюванням, починаючи від самого початку пандемії. Я сьогодні не
хотів би критикувати когось, бо і
сам не знаю, як це чітко зробити.
Але найбільшими проблемами оцінювання на час навчання під час
ковіду були академічна доброчесність деяких учнів, питання совісті,
людяності, особистого вибору школярів. І тоді, і зараз учителі виходять онлайн і готові надавати знання. Проте певні учні систематично
просто не «виходять» на навчання,
хоча ти знаєш, що технічну можливість це зробити вони точно мають.
За майже три роки ми не знайшли
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механізму, як на це впливати. Водночас є діти, котрі до цього добре
ставляться, і в них усе складається. А є і такі, що розцінюють дистанційне навчання як спосіб отримати дуже класні оцінки – всі
10-11 балів, хоча зазвичай мали
5-6. І ти розумієш, що це не їхня
оцінка. Але це вже проблема нашої
системи оцінювання. Однак тепер
я однозначно погоджуюся з тим,
що не можна, якщо діти чогось не
знають, ставити низькі оцінки.
Важко усім… насамперед психологічно. І в моїх учнів, я так відчуваю,
оцінки просто не можуть бути нижчими, ніж були у перший семестр.
Будуть такі ж або і вищі, однак –
у тих дітей, які справді старалися
і робили більше за інших, – сказав Андрій Бован.
Судячи з позитивних активностей під постами вчителя в соцмережах, він – із когорти тих педагогів, яких їхні учні справді дуже
люблять. Також взаємна приязнь
відчувається у відповідях самого
пана Андрія. Цікавлюся, у чому
його секрет «достукування» до дітей. Може, є якісь лайфхаки, чому
до нього тягнуться?.. У відповідь
на це співрозмовник каже, що нічого такого в його педагогічному
арсеналі немає, бо поводиться, як
у житті. Та вже згодом припускаєвизнає: йому допомагає уміння
створювати якусь особливу неповторну атмосферу, яка дуже подобається його учням.
– Є у мене окремі «фішки», котрі, як я вважаю, дуже круті, але
їх складно пояснити – можна тільки побачити наживо. Коли почнеш
пояснювати, це не передає суть і,
ба більше, складно повірити, що
це справді працює, – говорить педагог.
Андрій Васильович обмовився,
що часто жартує з власними учнями, створює дотепні кількахвилинні опитувальники, грає в ігри, є
активним фоловером у соцмережах, спеціально для своїх вихованців знімаючи цікаві пізнавальні відео тощо. Є, до речі, серед них і
таке, де розповідається, як для росіян приготувати «Бандера-смузі». Та,
як з’ясовується, мабуть, найбільше
учням імпонує те, що педагог ніколи
не зациклюється на своєму предметі. Математика і фізика дуже важливі, але він наголошує, що в житті
все ж найважливіше… просто розвиватися. Мабуть, саме це найбільше мотивує дітей іти на його урок із
радістю. Інакшу атмосферу на уроці, із внутрішньою напругою, як коментує сам пан Андрій, створювати просто «протизаконно». Надто
– сьогодні, бо життя і так стало
дуже тривожне.
– Я навіть директору казав, що
ми десь на пів року в принципі
маємо забути про питання якості навчання. Воно для нас тепер
не є найголовнішим. На першому
місці повинно бути психологічне
здоров’я дітей. Вони мають бути
впевненими у тому, що все буде
добре! – резюмував (а можливо,
й висловив позицію-орієнтир) Андрій Бован.
Валентина ОЛІЙНИК.
Фото з особистого архіву Андрія Бована
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арківський національний університет імені Василя Каразіна – один із вишів,
що найбільше постраждали від війни. І
йдеться зовсім не про будівлю, а про студентів і викладачів, які могли б (і мали!) жити – якби не російська навала.
4 березня внаслідок обстрілу окупаційних військ загинув 47-річний
доцент кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики Костянтин Мягкохліб. Згідно з інформацією на сторінці ННІ, він
мав 90 опублікованих наукових праць, зокрема 2 монографії та 6 патентів на винаходи, 12 зарубіжних публікацій, 52 – в журналах, внесених до переліку фахових видань ВАК, а 26 його публікацій входять до різних наукометричних баз (Index Copernicus Value, Ulrich’s
Periodicals Directory тощо). Отримував стипендії Національної академії наук і Президента України для молодих учених. Упродовж своєї
науково-педагогічної діяльності в Каразінському університеті «проявив себе як надзвичайно відповідальна людина, завжди доброзичливо ставився до студентів і своїх колег, любив свою роботу, був уважним та справедливим, мав добре та чуйне серце».
20 березня, захищаючи Харків, героїчно загинув доцент кафедри
регіонального управління та місцевого самоврядування Олександр
Безуглий. «Болісна втрата. Її зараз важко збагнути, – зазначено на
сайті вишу. – Він був Людиною з великої літери, молодим та повним
сил і енергії, взірцем викладацької діяльності, активним громадським
діячем, одним із організаторів територіальної оборони Харківщини.
Надійний, безкорисний друг і товариш».
7 квітня під час чергових обстрілів Харкова загинув молодий талановитий науковець Олександр Корсун, який обіймав посаду старшого викладача кафедри неорганічної хімії хімічного факультету ХНУ імені Каразіна і був одним із тих, кого називають «цвітом нації». За спогадами
колишніх однокурсників, він дуже відрізнявся від інших студентів своїм відкритим розумом, наполегливістю і бажанням бути першим. Власне, ним і став, присвятивши життя науці й викладанню хімії на рідному
факультеті. А за кілька днів до загибелі консультував старших колег з
неемпіричної молекулярної динаміки. В Олександра Корсуна залишилися двоє неповнолітніх дітей, ненаписані книжки, нездійснені відкриття…

www.facebook.com
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березня у боях із російським агресором
загинув викладач дисципліни «Захист
Вітчизни» Володимир-Волинського педагогічного коледжу, завідувач студентського
гуртожитку, підполковник Віталій Власенко.
Випускник Хмельницької академії прикордонних військ, до початку роботи в коледжі у 2010 році він служив у прикордонних
військах і за місяць до війни знов повернувся до військової служби.
Колеги Віталія Миколайовича – викладачі педколеджу – в повідомленні про його загибель, що з’явилося на сторінці закладу, написали:
«Він учив студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за спокій українського народу. Такими виховав і своїх синів. Таким був сам, з перших днів перебуваючи
в найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій
своїх вихованців, колег, друзів, родини. Схиляємо голови перед подвигом воїна, який ціною власного життя відстоював незалежність нашої
України, наближав великий день перемоги над чорною навалою ворога».

ід час запеклих боїв за Миколаїв на початку російсько-української війни загинув доцент кафедри мовознавства, викладач латинської мови Івано-Франківського
національного медичного університету,
старший лейтенант медичної служби, учасник АТО Юрій Чопик. Він служив у 80-й
штурмовій десантній бригаді, яка прийняла на себе перші удари російських військ.
Герой народився в Івано-Франківську, 2009 року закінчив відділення класичної філології факультету іноземних мов Львівського національного університету. З 2011-го, після служби в армії, працював викладачем латинської мови кафедри мовознавства Івано-Франківського
національного медичного університету. Був співавтором двох підручників, словника і чотирьох посібників з латинської мови, автором
9 наукових праць, захистив кандидатську дисертацію.
У 2015 році молодий викладач пішов в АТО: підписавши трирічний
контракт, служив у прикордонних військах України. Ще один контракт він підписав у травні 2020-го. Перебуваючи восени 2021 року в
довгостроковій відпустці, часто приходив на кафедру. Одного разу
провів практичне заняття зі студентами. Також працював дистанційно: укладав методичні вказівки та редагував посібник для фізичних терапевтів.
Він був людиною-позитивом: любив неформальне спілкування зі
студентами, мав дружні стосунки з колегами-викладачами. «Вірний
товариш, щирий та з чудовим почуттям гумору, – писали вони після
звістки про його загибель. – У наших серцях навічно буде пам’ять
про те, як він дбав про кожного з нас, своїх колег, був чуйним та
готовим прийти на допомогу в будь-якій ситуації... Завжди підставляв своє міцне плече. Юрій Степанович – це тепла душа, що зігрівала нас кожну мить… Він будував плани на життя після закінчення
строку контрактної служби. Напевно, він знав більше, ніж ми, підозрював про небезпеку підступного нападу, але нам, своїм колегам,
надсилав з армії лише позитивні повідомлення, вітання зі святами та
побажання щастя і добра у новому році… Як шкода такого молодого
життя, такого живого серця...».
Та найбільше, мабуть, його любили студенти. «Юрій Степанович
для когось був сином, другом, викладачем, а для нас він був куратором, – згадують його вихованці. – За ті роки, які ми його знали,
зрозуміли, що він був людиною, з якої варто брати приклад. Ми з
ним відвідували різні музеї, подорожували… Він завжди був готовий
прийти на допомогу, вмів підтримати і дати пораду. Вічно усміхнений. Тільки таким ми його і запам’ятаємо!».

www.kurs.if.ua
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чителька-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії Маріупольської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
№37 Донецької обласної ради Тетяна Капшитер вела корекційно-розвивальну роботу
з дітьми з особливими освітніми потребами, застосовуючи як традиційні, так і інноваційні підходи. Вона мала активну життєву позицію, брала участь у всеукраїнських і міжнародних семінарах,
науково-практичних конференціях, заходах EdCamp Ukraine, проводила майстер-класи, розробляла методичні матеріали, інтерактивні
онлайн-квести, тести для «особливих» дітей з природознавства, математики, інформатики, економіки тощо. На YouTube-каналі вчительки
два останні відео – «До уроку інформатики (6 клас). Навчання дітей з особливими освітніми потребами» і «Пояснення до уроку математики в спеціальній школі (10 клас)» – були завантажені два місяці тому. А на її сторінку на сайті, створеному для обміну досвідом
між освітянами, останній тест із основ здоров’я «Екологічна безпека» для 10 класу додано 21 лютого…
Складно знайти світлину, на якій вона б не усміхалася. У колі сім’ї,
на відпочинку, на освітянських заходах – наче той сонячний промінчик. Мабуть, тому, що й життя їй усміхалось: улюблена робота, чудова сім’я – чоловік Олексій і дві дочки – 10-річна Софійка і зовсім
маленька Полінка, яка з’явилася на світ наприкінці жовтня 2020-го.
Вітаючи щасливу сім’ю із таким прекрасним поповненням, ніхто й
гадки не мав, що менш як за півтора року станеться непоправне.
«Молода, красива, розумна, активна, позитивна, життєрадісна, світла жінка. Вчителька, яка працювала для майбутнього нашої країни,
яка ніколи не стояла осторонь змін, яка творила зміни в українській
освіті» – такою запам’ятається Тетяна Анатоліївна колегам і друзям.
На початку квітня один із них у своєму ФБ написав: «Пані Тетяна,
проактивна освітянка з Маріуполя, загинула разом із маленькою донечкою. Сонячний промінчик згас...».

www.naurok.com.ua
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СВЯТОСЛАВ ПАШИНСЬКИЙ.
«РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ, І ЛЮБИ ТЕ, ЩО РОБИШ»

ЛАРИСА ОСИПОВА.
40 РОКІВ ІЗ «ВІНОЧКОМ»

овсім, здавалося б, недавно, а насправді – вічність
тому – наприкінці листопада минулого року, на
онлайн-засіданні обласного полтавського методичного об’єднання викладачів образотворчого мистецтва
він презентував освітню модульну програму для мистецьких шкіл з предмета «Скульптура» і майстерклас із виготовлення керамічного посуду. А вже через три місяці пішов захищати Батьківщину.
Святослав Пашинський був відомим у Полтаві скульптором і керамістом,
членом Національної спілки художників України і лауреатом премії у галузі скульптури імені Миколи Ярошенка. А ще – викладачем вищої категорії
Полтавської дитячої художньої школи. Навчав дітей роботи із глиною, ліпив
з ними глечики й горнятка. Його поважали колеги і батьки, любили учні –
Святослав Іванович умів запалити дітей своїм предметом, до того ж розповідав цікаві історії зі свого життя і мав чудове почуття гумору. А у вільний
від викладання час він творив. Близько десяти років практично щодня бував
у своїй майстерні. Використовуючи різні технології, виготовляв із глини статуетки, панно, світильники і картини, до керамічних виробів додавав деталі
зі шкіри, скла, металу тощо. «Працюючи з різними матеріалами у кераміці,
я хочу довести, що нічого неможливого немає, треба поєднувати, пробувати
все, – казав майстер. – Просто роби те, що любиш, і люби те, що робиш».
26 березня Святослав Іванович загинув від ворожої кулі у Запорізькій області. Троє хлопців лишилися без тата, дружина – без чоловіка, мати – без сина.
Учні – без улюбленого вчителя, а країна – без талановитого митця. 5 квітня у
Полтавському художньому салоні відкрилася виставка його творів, де було представлено 17 керамічних робіт. Присутній на заході голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко зазначив: «Це людина,
яка ще повинна була творити і створювати речі, котрі прославили б Україну».

соціальних мережах неодноразово лунали припущення, а
часто – і свідчення того, що одними з перших на окупованих територіях загарбники можуть убити
освітян: учителів, директорів шкіл,
викладачів вишів, вихователів дитсадків. Вочевидь, педагоги становлять найбільшу загрозу для «непереможного» руського миру.
На жаль, тому є багато підтверджень. Одне з них – звіряче
вбивство в Ірпені багатолітньої завідувачки місцевого дитячого садка «Віночок» Лариси Осипової. Її разом із чоловіком
«визволителі» застрелили на власному подвір’ї.
«Понад сорок років Лариса Леонідівна очолювала заклад дошкільної освіти «Віночок», передаючи свої знання та віддаючи
своє серце найменшим діточкам Ірпеня, – йдеться у повідомленні Ірпінської міської ради. – Справжній професіонал дошкільної справи, для колег-початківців Вона була наставником
та другом, передаючи їм секрети педагогічної майстерності.
Педагогічна спільнота міста не забуде і не простить її вбивства рашистам. За скоєне вони будуть волати на весь світ, палаючи в пеклі. Царство небесне та світла, вічна пам’ять Вам,
Ларисо Леонідівно та Вадиме Івановичу».
Поховали подружжя 30 березня. Попрощатися з ними, окрім
рідних, колег і містян, які залишилися в Ірпені, прийшли міський голова Олександр Маркушин і начальник управління освіти і науки Олег Білорус.
«Я сама ходила у цей садочок, мої діти також, – ділилася спогадами колишня вихованка Лариси Осипової. – Ціла
епоха була зрощена під крилами Лариси Леонідівни. Навіть
жартували, що вічний садочок і вічна завідуюча, але, на превеликий наш жаль, усе завершилося трагічно... Думаю, нас
– матусь, які знали Ларису Леонідівну, – дуже багато. Ми
завжди будемо її пам’ятати і згадувати добрими словами! Царство небесне нашій завідуючій та її чоловікові. Навіть на той
світ вони пішли разом».
Страшно уявити, про скількох убитих чи замучених дикою
ордою українських освітян ми ще дізнаємося...

ОЛЕКСІЙ ДЖУНКІВСЬКИЙ.
«Я ТУТ У СЕБЕ ВДОМА»
ін не дожив до звільнення Ірпеня всього кілька днів
– дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського росіяни розстріляли в останніх числах березня.
У минулому він був успішним спортсменом, членом національної збірної команди України, чотириразовим призером чемпіонатів світу серед військовослужбовців, переможцем міжнародних матчевих
зустрічей, зокрема зі збірними США і Куби. Як
зазначає сайт Федерації боксу України, після закінчення спортивної кар’єри
Олексій Джунківський виховав чимало відомих боксерів, як-от чемпіона Європи серед школярів 2016 року Олега Лагуту і срібного призера 2015 року Владислава Марчука. Також тренер був активним учасником громадських рухів, зокрема громадської організації «Спортсмени за майбутнє України».
Коли ворог підходив до Ірпеня, друзі пропонували йому виїхати з міста,
однак Олексій Васильович навідріз відмовився, відповівши: «Я тут у себе вдома». «Саме за характер, за волю росіяни його й вбили, – вважають колеги загиблого. – Він доводив орків до білого жару, кажучи, що їх тут ніхто
не чекає. Вони показово його розстріляли». Тренер загинув прямо у боксерській залі, де, незважаючи на воєнні дії, тренував місцевих хлопців. «Це сталося під час «спілкування» з російськими військовими, які вдерлися до приміщення, – розповіли очевидці трагедії. – Олексія розстріляли на місці».
Поховали Олексія Джунківського 2 квітня на Алеї Героїв міського цвинтаря у Василькові.

www.fakty.ua

В

МИКОЛА ТАЛАЛАЄВ.
НЕМОЖЛИВО ЗАБУТИ

С

СЕРГІЙ ГАНЖА.
БІЛЬ, СУМ, РОЗПАЧ

www.vchaspik.ua

Д

алівці втратили колегу. Старший викладач кафедри електричної інженерії Сергій Ганжа загинув під час ворожого обстрілу міста Сєвєродонецька. «Непоправна втрата для кожного з нас. Сергій
Миколайович був щирою, відкритою людиною, готовою завжди протягнути руку допомоги. Серед колег і друзів користувався повагою та авторитетом.
Справжній професіонал і патріот України! Світла
пам’ять про Сергія Миколайовича, про цю прекрасну людину назавжди залишиться в наших серцях. Біль. Сум. Відчай. Розпач. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким», – таке повідомлення з’явилося 8 квітня на фейсбуксторінці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
– одного з переміщених вишів України, якого війна наздогнала вже вдруге.
Рис до портрета загиблого викладача додають відгуки під дописом: «Навчав не лише предмета, але і життя. Навіть, мабуть, більше – життя», «Світла пам’ять людині з неймовірним почуттям гумору, який ніколи не боявся
бути самим собою і мати свою власну думку!», «Пам’ятаємо його як чуйну
і добру людину», «Ех, Сергію Миколайовичу! Покойся з миром. Розумний,
світлий, добрий, уважний, з прекрасним почуттям гумору. Таким залишишся в пам’яті і наших серцях».

www.sitvua.tv

У
www.poltava.to

З

еред загиблих, тіла яких знайшли
в Бучі, – викладач гри на гітарі Микола Талалаєв. «Справжній
патріот, улюблений педагог учнів,
професіонал, натхненна творча особистість», як характеризували його
колеги. Він був уродженцем міста
Буринь Сумської області, де працював у місцевій мистецькій школі, а також за сумісництвом
викладав у Ірпені в аналогічному навчальному закладі. І, на
своє нещастя, саме в цих краях перебував на момент російського вторгнення. Тут і залишився.
9 квітня Управління культури Київської ОДА висловило
співчуття рідним і колективу Ірпінської школи мистецтв імені
Михайла Вериківського. А першою сумну новину повідомила
того ж дня директорка цього закладу Наталія Дидикіна: «Сьогодні стало відомо, що від рук рашистських окупантів загинув
наш викладач по класу гітари Микола Талалаєв... Добрий, чуйний до людського горя, великий професіонал своєї справи та
просто справжній патріот України! До втрати близьких людей
ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль
та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце людини. Проте
світлі спогади про нього завжди будуть сильнішими за смерть».
Наскільки любили педагога його учні та їхні батьки, можна судити зі зливи скорботних коментарів під дописом: «Це
була людина і учитель від Бога. Мої діти плачуть. Це не можна усвідомити», «Викладач мого сина. Порядний, досвідчений,
мав індивідуальний підхід до кожної дитини», «В це неможливо повірити, Микола Анатолійович дуже людяний, уважний та чемний… Кляті орки, що ж ви робите, нелюди?», «Чудовий викладач! Співчуваємо рідним, друзям, колегам і всім,
кому пощастило працювати з цим Професіоналом!», «Дуже добра, чуйна людина... Його душа звучала в унiсон зi струнами
гiтари в його руках...», «Якось особливо Микола Анатолiйович
випромiнював світло», «Таку людину неможливо забути...».
Вічна пам’ять.
Наталія КУЛИК

www.facebook.com
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ЗРОЗУМІТИ МИНУЛЕ, ВПЛИНУТИ НА МАЙБУТНЄ
Пропонуємо вашій увазі добірку книжок з історії
України, сформовану нашою редакцією. Ми намагаємося
працювати, волонтерити, донатити на армію і…
не впадати у відчай. Не лише плакати і лаятись,
а й посміхатись. Рятуватися фізичною працею, рухом
і чорним гумором. Допомагати навчатися дітям –
і вчитися самим, подаючи їм приклад. Пояснювати,
чому варто знати англійську та розумітися на історії,
як розпізнавати фейки і не вестися на маніпуляції.

www.ukrfb.com

Р

убрику «Педагогічна бібліотека» ми, ймовірно, відкладемо до мирних часів. Коли видеремося з лещат стресу і матимемо змогу говорити (і головне – думати) про педагогіку та
виховання, а не виживання. Нині ж щодня важко зосередитися навіть на елементарних справах:
новини зводять з розуму, біль знесилює, тривога
тримає в напрузі. А страх… страх просто паралізує.
У кожного – свої тригери. І вони змінюються, множаться, висотуючи з нас останні сили.
Днями я наче скам’яніла, дізнавшись про загибель… ні, про вбивство талановитого, чесного і сміливого фотокореспондента Макса Левіна, який свого часу вирвався з Іловайського
котла, але нещодавно дістав дві кулі неподалік
дому – виїхавши знімати бойові дії за якихось
надцять кілометрів від Києва. Потім – думала,
збожеволію від кадрів зі звільненої Бучі. Сьогодні зранку натрапила на скріншот статті «Что
Россия должна сделать с Украиной», розміщеної
на одному з найбільших ДЕРЖАВНИХ інформаційних агентств країни-агресора «РИА Новости». І… заціпеніла. Мозок не зміг впоратися із
цією «двохвилинкою ненависті», де в кожному

реченні – божевілля, помножене на жорстокість: намір знищувати «озброєних нацистів»
(байдуже, Збройні сили, добровольчі батальйони чи територіальну оборону), денацифікувати
і «перевиховати» населення – із застосуванням ідеологічних репресій та жорсткої цензури – упродовж щонайменше 30 років, тобто
виростити покоління манкуртів, які не чинитимуть опір «деукраїнізації». А вона необхідна і
цілком виправдана, адже «украинизм – искусственная антирусская конструкция»…
Оговтуватися від такого будеш довго. І рекомендовані психологами способи протидії стресу
на кшталт побутових справ і простих дій, яки-

ми можна повернути собі відчуття контролю,
не надто допоможуть. З їх допомогою вдається
хіба що гаяти час, коли неможливо ані працювати, ані вчитися. Навіть художню літературу читати не виходить – відчуваєш внутрішній опір
тому, що раніше приносило задоволення: не на
часі. Дивний феномен – братися до корисного тепер набагато простіше, ніж до приємного…
Зважаючи на це, ми вирішили зробити добірку книжок з історії України, які варто було б
прочитати саме зараз. Звісно, не заради того,
аби в чомусь переконувати «запорєбрік». Ні –
щоб дізнатися більше про самих себе. І – мати
змогу відповідати на запитання дітей.

КОЛИ ІСТОРІЯ СТАЄ ЗБРОЄЮ

www.bookclub.ua

Сергій Плохій. «Брама Європи. Історія України
від скіфських воєн до Незалежності»

У

2015 році «Брама Європи» побачила світ у нью-йоркському
видавництві – англійською
мовою (2007 року Сергій Плохій
– випускник Дніпровського університету, фахівець з української
історії XVII–XVIII століть – обійняв посаду професора кафедри історії в Гарвардському університеті, а 2013-го – став директором
Українського наукового інституту
цього вишу). Західна преса не скупилася на схвальні відгуки, в одному з них – у британській Sunday
Times – працю схарактеризували
так: «чітко й елегантно». Наступного року з’явився український
переклад. А ще за два роки «автор історичних бестселерів» став
лауреатом Шевченківської премії
в номінації «Публіцистика», отримавши нагороду саме за тривалу,

«від часів Геродота до занепаду
СРСР і нинішнього російськоукраїнського конфлікту», мандрівку в часі. Мандрівку «степами Давньої Скіфії, битими чумацькими
шляхами, темними стежками Холодного Яру, палаючими фронтами війн…».
1991, 2004, 2013–2014… На перших сторінках цієї книжки Сергій Плохій згадує, коли наша країна привертала до себе увагу всього
світу і «звучала» в новинах різними мовами. «Події в Україні мали
потужний вплив на європейські та
світові справи, змусивши політиків
говорити про «битву за майбутнє
Європи» та повернення «холодної війни» в ту саму частину світу, де вона, здавалося, завершилася
1991, – пише він у вступі, не припускаючи, що незабаром на українських землях, так щедро политих
кров’ю у попередні століття, знову розпочнеться війна – та ще й
яка пекельна. – Що спричинило
українську кризу? Яку роль у цих
подіях відіграє історія? Що відрізняє українців від росіян? Хто має
права на Крим і Східну Україну?
Чому українські події мають важливі міжнародні наслідки? Подібні
питання, що останніми роками порушувалися знову й знову, заслуговують на детальні відповіді. Щоб
зрозуміти тенденції, що лежать в
основі поточних подій в Україні, та

їхній вплив на світ, потрібно зрозуміти їхні витоки. Це в найзагальніших рисах і є головним завданням
цієї книжки, написаної з надією,
що історія може допомогти зрозуміти сучасність і в такий спосіб
вплинути на майбутнє».
Щодо назви книжки автор каже:
«Брама Європи» є, звичайно ж, метафорою, але не треба сприймати
її легковажно чи відкидати як маркетинговий хід. Європа є важливою частиною української історії,
так само як і Україна – європейської. Розташована на західному
краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була
брамою Європи. Інколи, коли «брама» зачинялася внаслідок війн чи
конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі сходу та
заходу; коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося
в українській історії, вона правила за міст між Європою та Азією,
сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями».
Західному читачеві науковець
намагався представити історію
України у світовому контексті, і
цей момент – представлення нашої історії не в контексті Російської
імперії або Радянського Союзу, і
навіть не в контексті Східної Європи – на його думку, і «спрацював» там, і відповідав очікуванням
українського читача тут. «Книжка

«Брама Європи» була написана в
2014 році… і вона відбиває також
зміни за 20 років, приблизно, в уявленнях і підходах світової історичної спільноти до історії в цілому,
– пояснює автор. – Так що тут
ідеться не тільки про те, що, скажімо, ми сьогодні знаємо більше,
ніж 20 років тому, але також, що
ми думаємо про це інакше, ми контекстуалізуємо інакше…».
Це зауважив Станіслав Кульчицький, зазначивши, що Плохій
– не дослідник «білих плям» у цьому діапазоні, а талановитий інтерпретатор наративу, що створювався зусиллями останнього покоління
фахівців. «Його книга, – пояснює
пан Кульчицький, – має перевагу в
тому, що вона спирається на вагомі досягнення української історіографії останніх трьох десятиліть і,
що найважливіше, відсепаровує історію України від історії росії. Жоден історик досі не був лауреатом
Шевченківської премії. Та надійшли часи, коли історія стає зброєю
у боротьбі з підступним ворогом.
Такою самою зброєю, як гвинтівка, гармата, танк».
На думку Джона Гербста, п’ятого
посла США в Україні (2003–2006),
автор пропонує «коротку, але всеосяжну історію України, що контекстуалізує сучасну політику…
путіна як агресію проти волі українського народу, а також проти порядку, що встановився наприкінці
«холодної війни». «Брама Європи»,
за прогнозом американського дипломата, захопить тих, хто добре
знайомий з московським викладом
фактів, пізнавальною подорожжю
минулим України.
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Ярослав Грицак.
«Подолати минуле. Глобальна історія України»

З

овсім нещодавно, в листопаді
минулого року, вийшла друком
нова книжка доктора історичних наук, професора Українського
католицького університету, одного
з найшанованіших у країні істориків Ярослава Грицака. Над нею пан
професор працював близько 15 років: «не так писав, як переписував».
Мета його роботи – вийти за рамки національної історії, розвінчати
міфи та ілюзії про Україну, створити візію її майбутнього.
«У своїй книжці я показую, що
ми не можемо зрозуміти більшості глобальних подій української історії, таких як Голодомор, Перша
і Друга світові війни, поява Тараса Шевченка, якщо не подивимо-

ся на них крізь глобальну призму,
– каже автор. – Цей контекст дозволяє нам краще бачити зв’язки,
яких ми раніше не бачили чи навіть не підозрювали про їх існування. Тож глобальна історія – це
добрий інструмент, яким можна
найкраще визначити наш діагноз.
У моєму випадку це питання: чому
Україна не може вирости, а надалі залишається у своїх «дитячих
хворобах», таких як корупція, нестабільність демократичних інституцій, тяглість реформ, бідність, попри величезні природні та людські
ресурси тощо».
Чому в назві є фраза «подолати минуле»? Це відсилка до експертного прогнозу «Радянський
Союз: на роздоріжжі», опублікованого Deutsche Bank 1990 року.
У ньому оцінювалися можливості
15 республік після набуття ними
незалежності, й Україна опинилася на першому місці. У разі розпаду СРСР вона мала «вистрілити» –
але цього не відбулося. «Чому так
сталося? «Дойче банк» не врахував історію, а вона має значення,
– пояснює Ярослав Грицак. – Історія кидає тінь, тому ми мусимо
зрозуміти її хід. Є дві тактики: пер-

ша – пишатися своїм славетним
і героїчним минулим. Це потрібно
нам, без сумніву. Але це не допомагає зрозуміти, що з нами відбувається. Інша тактика – глянути
по-новому на минулі події, щоразу аналізуючи свої упадки. Минуле – це не тюрма. Воно завжди
залишає місце для вибору. Ми можемо здолати трагічні сторінки і
вийти з тієї траєкторії, якщо навчимося змінювати свої дії. Отже,
якщо ми хочемо зрозуміти, де ми
є і що нам робити, – треба зануритися в історію і подивитися на
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Володимир В’ятрович.
«Україна. Історія з грифом «Секретно»

Я

к і два попередні видання (та
славнозвісна «Україна: Історія»
Ореста Субтельного, що побачила світ у рік здобуття Незалежності), ця праця увійшла до переліку 30 знакових книг для української
Незалежності, складеного Українським інститутом книги. Її автор –
ексдиректор архіву Служби безпеки України (2008–2010) й ексголова
Українського інституту національної
пам’яті (2014–2019), запеклий «декомунізатор» Володимир В’ятрович
– лауреат премії імені Василя Стуса, яку він отримав із формулюванням «за розкриття таємниць архівів радянської спецслужби від ЧК
до КДБ та актуальну публіцистичну
працю «Історія з грифом «Секретно». Перша книжка із цього циклу
побачила світ 2011 року, 2012-го була
видрукувана наступна, «Нові сюже-

ти», а 2013-го – «Історія з грифом
«Секретно»: українське ХХ століття». Пропоноване нами видання виходило двічі: 2014-го та 2021-го. Торік
також була видрукувана остання на
сьогодні праця – «Нотатки з кухні
«переписування історії».
«Ця книга – зустріч з минулим,
– йдеться в анотації. – Тут – 61 історія, 74 роки та набагато більше людей та ситуацій, котрі дивляться на
читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ
українського ХХ століття – часу,
коли світ по-справжньому відкрив
для себе Україну та українців, століття, коли творилося обличчя України.
Свого часу життя кожного з героїв
опинилося під грифом «Секретно»
стараннями, здавалося б, нездоланної спецслужби. Сьогодні Володимир В’ятрович, який розсекретив
раніше таємні матеріали радянських
органів від ЧК до КДБ, розповідає
про минуле України 1918–1991 років. Описані в сухих звітах і відтворені істориком хитрі спецоперації, смертоносні ходи, інформаційні
війни та складні партії на кількох
гравців – спроба знайти відповідь
на питання: що творить нашу долю
– воля людини чи обставини?».
Нашої історії ХХ століття – та
навіть не всієї, а розглянутого тут
відрізка з 1918-го по 1991-й, з усіма
його кривавими злочинами і цілеспрямованим та єзуїтським нищен-

ням українського народу, із загибеллю «розстріляного відродження»,
– сучасникам мало би бути достатньо, аби раз і назавжди позбутися
ілюзій щодо «братнього народу» і
його намірів.
«Не буває історії без «білих плям»
та загадок, – пише В’ятрович. – І
це природно, адже вона розповідає
про минуле, і чим це минуле давніше, тим більше в ньому забутого,
втраченого, того, що вже не може
дати відповідей допитливим дослідникам. Але в українській історії це
не зовсім так – чи не найбільше
невідомого стосується найближчого
до нас ХХ століття. Попри те, що рівень письменності різко зростав і досяг майже стовідсоткової позначки,
коли свідчення про минуле залишали не лише окремі хроністи та органи влади, але й мільйони приватних
осіб, котрі вели щоденники та листувалися… «Білі плями» української
історії ХХ століття є наслідком зумисних дій: знищення документальних джерел чи навіть фізичної ліквідації людей як носіїв пам’яті про
події, котрі слід було забути. Ті, хто
пережив страшні роки, пам’ятаючи
про репресії, самі воліли мовчати
про «незручне» минуле. Чому саме
останніх сто років мали зникнути з
пам’яті народу? Річ у тім, що цей
період був надзвичайно важливим
для українців, він став часом їхнього
національного пробудження. Саме у
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неї інакше. Не героїзувати, а пробувати подолати».
Ця праця – для тих, хто шукає
опору і відповіді на запитання «ким
ми були, ким є сьогодні і як нам рухатися далі?», для тих, хто втомився від історичних кліше і готовий
мислити, сприймати історію критично. Для молодого покоління українців, які пов’язують своє майбутнє з
Україною. І всіх, хто хоче для неї кращого майбутнього. За словами архієпископа Бориса Ґудзяка, ця книжка
– синтез і прогноз водночас: «Вона,
безперечно, про наше минуле, але
все ж більше про теперішнє, та насамперед – про майбутнє, яке писатиме кожен, хто її читатиме».
Радимо прочитати і ще одну
книжку цього автора – «Нарис
історії України. Формування модерної нації ХІХ–ХХ століття».
Про неї кажуть: видання, перевірене часом, книжка, котру можна використовувати як підручник.
Перша редакція цієї праці вийшла
1996 року, згодом вона увійшла до
списку 30 найзнаковіших книжок
часів Незалежності, складеного
Українським інститутом книги. Це
– популярна історія України, яку,
за словами автора, можна «читати
без брому» і яка «стверджує принципову нормальність української
історії». Нове видання (2019 року)
містить розділ, присвячений двом
останнім десятиліттям Незалежності, включно з Революцією гідності та війною з Росією.
ХХ віці український національний
рух… трансформувався у політичний. Саме тоді чітких обрисів стала
набувати його головна мета – створення незалежної української держави, яка стала національною ідеєю
українців».
Шкода, ми раніше не дослухалися до тих, хто казав: боротьба за
незалежність не завершилася навіть
після її здобуття. Дозволяли «гратися» з мовним питанням. Проводили
уроки, присвячені Голодомору (так,
за хорошими посібниками, де були
вміщені не лише цифри людських
втрат, а й трагедії, що за ними стоять), – але не припиняли тиснути
руки тим, хто не визнавав його геноцидом українського народу. Допустили до парламенту «державного діяча», «доктора юридичних
наук», який мав нахабство подавати позов (і виграти суд першої інстанції!) через порушення честі та
гідності через три з половиною десятиліття після того, як його підзахисний (чию провину він визнав, порушивши адвокатську етику) загинув у
таборі, будучи засудженим до 10 років примусових робіт і п’яти років
заслання…
«Відкриту одного разу історичну
правду знову заховати неможливо,
– вважає Володимир В’ятрович.
– Тим паче коли зацікавленість
українською історією продовжує
зростати». Хочеться додати: головне – зробити вчасні (і правильні) висновки та переплавляти лють
на спротив. А в тому, що ми нічого не забудемо, сумніватися
не випадає.
Валентина СОРОКА
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