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Учителька трудового навчання Олександра Пригара організувала
виробництво «плитоносок», на якому, крім неї, працюють ще
дев’ять швачок. Свої уроки онлайн вона веде просто із цеху, куди
для цього провели інтернет. А після занять, у другій половині дня,
учні приходять на виробництво, щоб виконувати допоміжні роботи

В умовах війни психологічна
спільнота – і психологипрактики, і викладачі
відповідних дисциплін,
і науковці – стикнулася
з новими викликами.
Під час круглого столу
«Психологія російськоукраїнської війни:
внутрішній погляд»
обговорили психологічні
проблеми, використання
практик і способів
надання допомоги,
найближчі завдання
професійної спільноти

СТОР.
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ВСТУП-2022: ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ

На онлайн-конференції керівництво директорату
фахової передвищої, вищої освіти МОН, працівники
УЦОЯО, очільники ЗВО і ЗФПО обговорювали
організацію майбутньої вступної кампанії і знаходили
відповіді на актуальні запитання
4

ПРО ГАРАНТІЇ, НАДБАВКИ І ДОПЛАТИ

ДЛЯ ЯКІСНОЇ «ДИСТАНЦІЙКИ»

Освітні експерти Вінницької області, які оцінювали
педагогічну діяльність учителів під час інституційних
шкільних аудитів, сформували рекомендації,
покликані підвищити якість надання освітніх послуг
учням, які вимушені навчатися дистанційно
7

6
Особливості дистанційної роботи педагогічних
працівників і налагодження механізму виплати
заробітної плати у громадах, де є складною військова
чи інфраструктурна ситуація, та інші фінансові питання
– про це йдеться у листі-роз’ясненні МОН
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.citizenshighschool.com

ПСИХОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА
ПІД ЧАС ВІЙНИ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ОФІЦІЙНО

ДЕРЖАВНА МОВА

ПЕРЕЛІК ГРОМАД, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
іністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на чолі з віцепрем’єр-міністром – міністром з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук
затвердило Перелік територіальних
громад, що розташовані в районах
проведення воєнних (бойових) дій
або які перебувають у тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року (наказ від 25 квітня 2022 року №75).
Це означає, що починаючи з травня 2022 року процедура надання
допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметься за чіткою та врегульованою процедурою. Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які перемістилися з територіальних
громад, що затверджені зазначеним наказом Мінреінтеграції, а також
ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Перелік затверджених територіальних громад можна переглянути за
посиланням: bit.ly/3EYfbD5. Допомога надається у таких обсягах: для
осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для інших осіб – 2 тисячі гривень. Заяву щодо отримання допомоги на проживання можна
надіслати дистанційно через застосунок «Дія» (в розділі «Послуги») або
особисто: подати заяву для взяття на облік у статусі ВПО до органів
соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу, отримати довідку і подати заяву на отримання допомоги.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ НМТ

У

країнський центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту. Демонстраційний тест можна завантажити у форматі pdf за посиланням:
bit.ly/3F35sLS. Документ зручний для тих, у кого наразі повільний
інтернет або немає можливості працювати упродовж 90 хвилин за
комп’ютером. Окрім завдань, тут є правильні відповіді, що дає змогу
одразу перевірити себе. Слід пам’ятати, що під час виконання завдань
з математики можна користуватися довідковими матеріалами (вони доступні за посиланням: bit.ly/3s0Sadk).
Також можна потренуватися виконувати завдання демонстраційного варіанта тесту в спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити за посиланням: bit.ly/3knCL2H.

Н

аціональна комісія зі стандартів
державної мови 26 квітня 2022 року
відновила реєстрацію для участі в іспиті на визначення рівня володіння
державною мовою. У комісії наголошують, що призупинення іспитів через військову агресію проти України
було непростим кроком, зважаючи на
значущість української мови для нашого народу і її роль у цій боротьбі. Війна ще триває, і небезпеки поряд, але багато міст поступово повертаються до відносно нормального
життя. Найголовніше завдання комісії – відновити проведення іспиту
вже в умовах воєнного стану. Її фахівці дякують за підтримку працівникам та адміністраціям уповноважених установ – закладів вищої освіти, Міністерству освіти і науки України, які допомагають організувати
роботу з проведення іспитів у столиці та регіонах. Іспит і надалі складатиметься з письмової та усної частин, матеріали для підготовки залишаються актуальними.

www.brovary.net.ua
www.galinfo.com.ua
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ВІДНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

ПЕДАГОГИ – УЧНЯМ

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ

М

іністерство освіти і науки
спільно з Академією української преси запрошує педагогів
до участі в розробленні уроків,
вправ і методичних матеріалів, у
які інтегровані елементи медіаграмотності.
Пріоритетні теми:
– інструменти медіаграмотності, верифікації контенту та
інформаційної безпеки у воєнний час (критичне мислення, фактчекінг, аналіз джерел тощо) задля
розпізнавання маніпуляцій і пропаганди;
– практичні заняття з декодування фейків і маніпулятивної інформації.
Заняття/вправи можуть бути створені у формі конспекту лекції, квізу, вікторини тощо.
Десять найкращих робіт відзначать авторськими гонорарами. Матеріали необхідно подати за формою toolbox.medialiteracy.org.ua/dodatymaterial. Більше інформації – за посиланням: bit.ly/3MIjRQb.

ВІСТІ ПРОФСПІЛКИ

СОЛІДАРНІСТЬ ОСВІТЯН

ПІДТРИМКА

С

екретаріат Комітету з питань освіти
Ради Європи інформує, що на вебсайті Департаменту освіти Ради Європи створено спеціальну вебсторінку Education in time of crisis’ «Освіта
під час кризи» (вона доступна за посиланням: bit.ly/3ksZRox).
– Вдячний європейським колегам за створені практичні інструменти для підтримки українських дітей. Завдяки цьому ресурсу українська
молодь зможе навчитися міжкультурності у школі європейської країни,
медіаграмотності та протидії фейковим новинам, а також просування
основних цінностей Ради Європи і демократичної культури на всіх рівнях, – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Країни – члени Ради Європи, які приймають українських біженців,
та міжнародні організації, що допомагають адаптації українських дітей
до європейських освітніх стандартів, надали:
– інформацію стосовно організації освітнього процесу в європейських країнах;
– матеріали для мовної інтеграції дітей та молоді в національні системи
освіти шляхом розширення різноманітності інструментів Ради Європи;
– нормативно-правове забезпечення країн, які приймають українських біженців, щодо гарантування права на освіту під час надзвичайної ситуації;
– матеріали, які будуть корисними керівникам шкіл та вчителям в
організації класного освітнього середовища по всій Європі задля підвищення рівня освіти;
– ініціативи та заходи, які проводить європейська спільнота для організації навчального процесу українських дітей.

ідбувся онлайн-семінар Європейського комітету профспілок
освіти з питань солідарності з вимушеними біженцями з України, які
стали такими внаслідок війни. У
міжнародному заході взяли участь
понад 40 представників європейських країн.
Президент ЄКПО Ларрі Фланаган і європейський директор
ЄКПО Сьюзан Флокен розповіли учасникам заходу про діяльність ЄКПО
щодо підтримки українських біженців. Зокрема, було наголошено на
інформаційних кампаніях, зустрічах, вебінарах, листах підтримки й активних діях освітян Європи, які солідарні з колегами з нашої країни.
Слово для виступу від України мав Георгій Труханов – голова Профспілки працівників освіти і науки України, який висвітлив проблеми внутрішньо переміщених освітян, роботи педагогічних працівників в умовах
воєнного стану в країні та роботи профспілки, яка у цей складний для
країни час стежить за дотриманням прав та гарантій освітян.
Представники Генерального Директорату освіти та культури Європейської комісії Ульріке Сторост і Марта Муньос висловили солідарність з українськими народом.
«Ми зробимо все можливе, щоб і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо забезпечення освіти та навчання у цей важкий час», – підкреслили представниці Директорату освіти та культури Європейської комісії.
Партнери також повідомили, що Європейська комісія планує розпочати конкурс на створення партнерства у сфері шкільної освіти, професійної освіти, освіти дорослих і молоді, пріоритетом якого є сприяння інклюзії та різноманітності в освіті.

www.dw.com
www.pon.org.ua

СТОРІНКА ДЛЯ АДАПТАЦІЇ
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За матеріалами КМУ, МОН, ПОН, УЦОЯО

www.detector.media
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ДЛЯ «ДИСТАНЦІЙКИ»

РОЗ’ЯСНЕННЯ

СЕРВІСИ БЕЗ ТАРИФІКАЦІЇ

ЯК ОТРИМАТИ ДУБЛІКАТ?

а ініціативи МОН оператор мобільного
зв’язку Vodafone розширює можливості
для продовження освітнього процесу під час
воєнних дій. Не тарифікуються сервіси для
відеоконференцій MS Teams, Zoom, Skype,
Hangouts, Google Meet і месенджери Viber,
Telegram, WhatsApp, Google Classroom, які
надаються користувачам тарифних пакетів
Vodafone на базі послуги Online PASS.
– У зв’язку із жорстоким воєнним вторгненням росії в Україну для продовження навчання школярів командою
МОН спільно з Google створено Всеукраїнський розклад, функціонує
Всеукраїнська школа онлайн, українські телеканали транслюють уроки
для 5–11 класів у межах проєкту «Навчання без меж». Я вдячний відповідальному українському бізнесу, мобільним операторам, які активно
доєднуються до ініціатив МОН щодо забезпечення навчання, а також
роботи освітян. Це надважливий крок для підтримки сфери освіти, –
зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Повний перелік сервісів:
– текстові та графічні повідомлення в Viber, Telegram, WhatsApp,
Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн;
– аудіо- та відеодзвінки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype for
Business, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.
Послуга Online PASS включена у тарифи SuperNet Start, SuperNet
Pro, SuperNet Unlim. Додаткову інформацію можна отримати за
тел.: +38 (050) 110-31-30 або електронною поштою: press@vodafone.ua.

умовах повномасштабної війни
втрату документів про освіту не
можна назвати рідкістю, адже багатьом українцям довелося евакуюватися з рідних міст у безпечніші
регіони. При втраті документа про
загальну середню освіту необхідно
звертатися до закладу, що його видав. Від імені заявника це може робити законний представник.
Особи, які здобули загальну середню освіту в закладах освіти на тимчасово окупованих територіях України, закладах окремих населених
пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть звернутися із заявою до будь-якого ЗЗСО відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (чи законного представника).
У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню
освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у
2014 році, затвердженого наказом МОН №570 від 12 травня 2014 року.
Для отримання дубліката необхідно звернутися до будь-якого ЗЗСО
(на території, де не ведуться бойові дії) із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ.
Якщо особа володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, вона має можливість за посиланням
info.edbo.gov.ua/edu-documents оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки
з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО).

www.mon.gov.ua
www.proslav.info
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ЗА ГРАФІКОМ

НЕЗАБАРОМ ПРИЙОМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

У

столиці прийом документів у перші класи
розпочнеться за графіком – уже 2 травня
– і завершиться 31 травня. Цьогоріч документи будуть прийматися не тільки особисто, а й у
вигляді електронних або поштових листів. Про
це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
– В умовах війни та воєнного стану ми
зобов’язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, в тому числі
організацію освітнього процесу. Наголошую, що цього року зарахування до
1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх
першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій,
направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи.
Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно, – зазначив Валентин Мондриївський.
Заступник голови КМДА додав, що пріоритет при зарахуванні до першого класу матимуть такі категорії дітей:
– ті, що проживають на території обслуговування закладу;
– зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
– діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі, й діти працівників цих закладів.
Минулого навчального року в столиці до першого класу записалося
більш як 32 тисячі дітей.

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

www.24tv.ua
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КОНТЕНТ ДЛЯ ДОШКІЛЛЯ

оманда Міністерства освіти і науки додала нові матеріали до рубрики «Сучасне дошкілля під крилами захисту» (доступна за посиланням:
bit.ly/3OKJiSQ), які стануть у пригоді
під час спілкування з дітьми дошкільного віку.
Матеріали містять цікаві відео для розвитку сенсорних здібностей, вивчення природних явищ і проведення дослідів, авторські казки, пластилінові мультфільми, саморобки з паперу та природних матеріалів, музичні й фізкультурні заняття, поради психологів.
До оновлення долучилися ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», педагогічні працівники міст Херсона та Южного.
Відділ дошкільної освіти МОН щиро вдячний усім, хто долучається
до підтримки дошкілля України в умовах воєнного стану, і запрошує
надсилати матеріали до відділу дошкільної освіти МОН на електронну адресу: domon2010@ukr.net із позначкою «Матеріали до рубрики
«Сучасне дошкілля під крилами захисту».

www.acmc.ua

ПІД КРИЛАМИ ЗАХИСТУ
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1 лютого до 19 квітня усі вступники 2022 року для участі у ЗНО
заповнювали реєстраційні форми на сайті УЦОЯО. За цей період
потенційні учасники вступної кампанії створили 492204 картки, з них
унікальних – 402527. 346768 комплектів реєстраційних документів надійшло до РЦОЯО і їх було опрацьовано, повідомляють фахівці центру.
В УЦОЯО наголошують, що особи, які створили реєстраційні картки,
ще не є учасниками національного мультипредметного тестування. Для
участі в тестуванні вони обов’язково мають підтвердити своє бажання
проходити НМТ на своїх інформаційних сторінках у травні. А також
повідомити організаторів про те, у якому регіоні вони перебуватимуть у
липні. Інформаційна сторінка (zno.testportal.com.ua/info/login) – спеціальний сервіс на сайті УЦОЯО, вхід до якого здійснюється за номером
і PIN-кодом. Ті особи, які встигли отримати сертифікат учасника ЗНО,
мають доступ до своєї сторінки уже зараз. Багато абітурієнтів отримали інформацію про логін і PIN-код для доступу від керівників закладів
освіти, де вони навчаються. Інші ж зареєстровані особи невдовзі отримають на вказаний під час реєстрації номер мобільного телефону SMS
із даними для входу на інформаційну сторінку. Якщо ж учасники не
отримають цих відомостей, то з 12 до 19 травня працюватиме спеціальна «гаряча» лінія, де можна буде дізнатися номер і PIN-код для доступу до інформаційної сторінки.
Фахівці центру зазначають, що особи, які не зареєструвалися (тобто не сформували реєстраційну картку) упродовж 1 лютого – 19 квітня, зможуть це зробити в червні, коли відбуватиметься додатковий період формування реєстраційних карток. Такі абітурієнти зможуть узяти
участь у додатковій сесії НМТ.
За матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу, власних кореспондентів
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и відповідно до озвученого міністром уже фактично розпочали підготовку до проведення національного
мультипредметного
тестування,
магістерського тесту навчальної
компетентності й магістерського
комплексного тесту, – розповів
генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров.

Керівництво директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН продовжує серію
тематичних онлайн-конференцій, присвячених організаційним питанням функціонування
галузі. Нещодавно на такому заході разом із працівниками УЦОЯО обговорювали
майбутню вступну кампанію і відповідали на запитання освітян.

Одним із ключових питань підготовки до цьогорічних вступних випробувань є формування мережі
пунктів тестування. Цьогоріч вона
відрізнятиметься від тієї, що формувалася для проведення ЗНО, ЄВІ
та ЄФВВ у минулому році. Зміни насамперед пов’язані з тим,
що тести будуть комп’ютерними
і складатимуться онлайн.
– МОН хотіло би, щоб такі
центри створювалися передусім
на базі закладів вищої і фахової
передвищої освіти, – наголосив
Олег Ігорович, – адже потенціал
цих закладів є достатньо потужним. Звісно, доведеться залучати
заклади загальної середньої і професійно-технічної освіти, особливо в районах, де немає достатньо
ЗВО і ЗФПО.
Ці пункти відрізнятимуться від
звичних пунктів для проведення
ЗНО – у них мають бути створені комп’ютерні класи, а самі вони
повинні розташовуватися у швидкій доступності до об’єктів укриття, щоб у разі повітряної тривоги
можна було перервати сесію тестування й переміститися у безпечніше місце. Олег Шаров закликав
керівників ЗВО й особливо ЗФПО
відповідально поставитися до участі у формуванні мережі центрів
тестування, зважаючи на непрості умови воєнного стану, в яких,
вочевидь, відбуватиметься вступна
кампанія.
Про те, які вимоги необхідно
враховувати при створенні центрів тестування, розповіла Тетяна
Вакуленко, заступник директора
Українського центру оцінювання
якості освіти.
– Йдеться про зручне транспортне сполучення для доїзду до
таких екзаменаційних центрів. У
приміщеннях або поруч із ними
мають бути об’єкти цивільного захисту – надійні укриття. В одному екзаменаційному центрі випробування одночасно проходитимуть
40–50 учасників, створюються
3–5 аудиторій на 5–15 робочих
місць, – розповіла вона.
Якими є технічні вимоги до обладнання кабінету тестування?
До апаратного забезпечення
вони такі:
– двоядерний процесор із тактовою частотою від 1,8 Гц;
– оперативна пам’ять від 4 Гб,
оптимально – 8 Гб;
– дисплей – оптимально
17 дюймів;

www.carltontrailcollege.com

ВИМОГИ ДО ПУНКТІВ

МИ НЕ ОПРИЛЮДНЮВАТИМЕМО
ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,
ЯКІ БУДУТЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИМИ
ЦЕНТРАМИ, І КОНКРЕТНІ ДАТИ ТЕСТУВАНЬ
ІЗ МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
– під’єднання до інтернету –
широкосмугове дротове або бездротове (3G або 4G/LTE) із пропускною здатністю від 10 Мбіт/c.
Тетяна Вакуленко наголосила,
що швидкість інтернету є критичним показником при визначенні
мережі пунктів.
Вимоги до програмного забезпечення:
– операційна система Windows
7/8/10/11; macOS X 10.10 або новіша; Ubuntu 14.04 або новіша, Red
Hat Enterprise Linux 6.4 або новіша й подібні (Mint CentOS Fedora
тощо);
– браузер Chrome 90 або новіший; Firefox 78 або новіший;
Edge 90 або новіший.
У кожному пункті тестування
будуть призначені відповідальна
особа та її помічник, у кожній з
аудиторій пункту працюватиме інструктор.
– Ми рекомендуємо, щоб помічник мав відповідні ІТ-навички,
аби підтримувати комп’ютерне
тестування і, якщо виникатимуть
проблеми, мати змогу оперативно
їх розв’язувати, – зауважила заступник директора УЦОЯО.
Планується, що тестування для
вступників у ЗВО проходитиме
трьома хвилями. У липні – основна і додаткова сесії, а спеціальна – проводитиметься у вересні.
Магістерські іспити плануються у
серпні. Для вступників на бакалав-

рат планується в один день проводити дві сесії – зранку і після
обіду, тож персонал центру тестування буде задіяний протягом
усього дня.
– Ми не оприлюднюватимемо
перелік закладів освіти, які будуть
екзаменаційними центрами, а також конкретні дати тестувань у
закладах із міркувань безпеки для
учасників, – підкреслила Тетяна
Вакуленко. – Але, звісно, й учасники, і працівники пунктів тестування отримають цю інформацію
завчасно.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Після обговорення вступної кампанії та мережі пунктів тестування
генеральний директор директорату традиційно відповів на актуальні запитання представників закладів освіти.
Як бути з підсумковою випускною атестацією студентів (наприклад, творчих спеціальностей),
якщо вони перебувають за кордоном і не зможуть продемонструвати результат навчання дистанційно?
– Це запитання можна розділити на два. Перше – чи можна експериментувати із дистанційною формою, друге – що робити,
якщо такий підхід усе-таки не допоможе провести атестацію, –
сказав Олег Ігорович. – На перше запитання відповідь позитивна,

можна експериментувати з формою атестації здобувачів – заклади освіти можуть це робити
в цьому році відповідно до наказу МОН «Про проведення атестації випускників закладів фахової
передвищої, вищої освіти» №265
від 21 березня 2022 року. Ми розраховуємо, що це дасть змогу провести до 99 відсотків атестацій. У
виняткових випадках, коли навіть
такий підхід не зробить атестацію
можливою, можна відправляти таких здобувачів у академічну відпустку напередодні атестації і потім повертати безпосередньо для її
проведення. Але це – найгірший
варіант, його доречно застосовувати тоді, коли жодного іншого варіанту бути не може.
Керівники закладів цікавилися,
чи можливе перенесення захисту
дипломної роботи під час воєнного стану для здобувачів, які перебувають на тимчасово окупованій території і в яких відсутній
інтернет-зв’язок.
– Звичайно, перебування здобувача освіти на тимчасово окупованій території, як і відсутність
там зв’язку, є поважною причиною, котра не дозволяє своєчасно здати дипломну роботу. Якщо
йдеться про студентів-бюджетників, я раджу оформляти академічні відпустки, – відповів очільник
директорату.
Актуальним було запитання
про те, чи має право ЗВО у період воєнного стану допускати до
складання сесії здобувача-контрактника, якщо він не має змоги
оплачувати контракт. Олег Ігорович відповів, що ЗВО має право і допускати такого студента
до складання сесії, і не допустити його, оскільки громадянин повинен виконувати свої контрактні
зобов’язання. З точки зору перевіряльних інстанцій проблема буде,
якщо людина не сплатить і отримає диплом – тоді виникне питання про те, що ЗВО не отримав
передбаченого доходу у спеціальний фонд бюджету для державних
і комунальних закладів. В інших
питаннях Олег Шаров попросив
максимально йти назустріч здобувачам освіти.
Ще одне складне запитання
стосувалося роботи в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти, а також замовлення й виготовлення дипломів для здобувачів
із тимчасово окупованої території.
Олег Ігорович наголосив, що працювати в ЄДЕБО з непідконтрольних територій не варто, адже це
– питання безпеки: якщо доступ
до реєстру відкрити з такої території, то немає жодної гарантії, що
дії не проводитимуться під контролем окупантів, і вони не отримають доступ до інформації про
громадян України. Відповідно, замовляти дипломи для студентів із
тимчасово окупованої території не
буде можливості.
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ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ
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ід час чергової онлайн-конференції, присвяченої організаційним питанням функціонування
галузі, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров
розпочав дискусію про можливість зміни термінів підготовки бакалаврів та магістрів на деяких
спеціальностях.
Закон України «Про вищу освіту» передбачає, що загальний обсяг бакалаврської програми становить 180–240 кредитів Європейської
кредитно-трансферної системи (навчання триває від 3 до 4 років), а магістерської програми
– від 90 до 120 кредитів ЄКТС (навчання триває від 1,5 до 2 років). За словами Олега Шарова, сьогодні майже всі бакалаврські програми,
за дуже невеликою кількістю винятків, мають
240 кредитів (4 роки навчання). Магістерські програми, якщо вони є освітньо-професійними, мають 90 кредитів (це 1,5 року навчання), невелика
кількість освітньо-наукових програм має 120 кредитів (відповідно, 2 роки навчання).
– Зараз перед нами стоїть питання дуже важливе і складне: як можна опрацювати зміни в
системі вищої освіти, щоби прискорити випуск у
професійну діяльність фахівців, які будуть украй
потрібні для післявоєнного відновлення України,
– говорить Олег Шаров. – Ідеться як про відновлення фізичних об’єктів – цим займатимуться, зокрема, випускники будівельних спеціальностей, – так і про швидке економічне відновлення
в умовах очевидного дефіциту кадрів. Нині МОН
спільно із профільним комітетом ВРУ вивчають
ситуацію з можливістю прискорити перехід від
системи «4 + 1,5» на систему «3 + 2». До цього часу такі зміни були лише частковими та експериментальними.
Генеральний директор директорату наголошує,
що така ініціатива у жодному разі не має на меті
хоч якось негативно вплинути на якість освіти.
Але післявоєнна Україна потребуватиме термінової підготовки кадрів певних спеціальностей.
І система вищої освіти повинна буде давати відповіді на ці виклики.
– На відміну від попередніх років, МОН готове
активно погоджувати експерименти з переходом
на трирічний бакалаврат, – зауважує Олег Шаров. – Ідеться про спеціальності, де є абсолютно
нормальною практика, коли переважна більшість
здобувачів освіти активно працюють за фахом,
часто навіть із другого курсу. У цей перелік можуть потрапити і деякі гуманітарні спеціальності.
Ми розуміємо, що на окремих спеціальностях так
зробити не можна, передусім – на регульованих.
Таке обговорення варто розпочинати, переконаний Олег Ігорович. І, за можливості, треба дивитися на цю ідею не лише крізь призму усталених переконань і практик, а також з урахуванням
екстремальної воєнної ситуації, в якій наразі знаходиться Україна. Якщо навчальні заклади вже
мають конкретні пропозиції, МОН готове оперативно їх розглядати. Зокрема – давати можливість провести експеримент, якщо йдеться про
акредитовані освітні програми. Якщо ж у результаті всебічного обговорення буде ухвалено рішення щодо спеціальності в цілому, тоді треба буде
дуже швидко вносити зміни до стандарту. Зрозуміло, що до цього процесу мають бути активно залучені роботодавці, які реально можуть оцінити перспективи випускників на ринку праці.
Максим КОРОДЕНКО
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ЯК ПРИШВИДШИТИ ВИПУСК
КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ?

Н

а базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відновив роботу Херсонський державний
університет разом із відокремленими структурними підрозділами «Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського» та
«Генічеський фаховий коледж». Відповідне рішення про тимчасове переміщення затверджено наказом МОН №356 від 20 квітня 2022 року.
Нещодавно у Прикарпатському національному відбулося засідання вчених рад обох університетів, повідомляє прес-служба вишу. В роботі
заходу під головуванням ректорів Ігоря Цепенди й Олександра Співаковського взяли участь
проректори, професорсько-викладацький склад
(у режимі онлайн).
Ігор Цепенда зазначив, що низка організаційних питань щодо функціонування Херсонського державного університету на базі ПНУ
вже вирішена, а поточні питання вирішуватимуться у процесі.
– Освітян завжди об’єднувала солідарність.
Наш столітній досвід є сьогодні неоціненним і
у боротьбі, і у розбудові України, – зауважив
він. – І незважаючи на ті складні обставини, в
яких опинилися сьогодні й наші університети,
й уся освітня спільнота України, ми повинні і
надалі реалізовувати наше головне завдання –
підготовку і виховання професіоналів та патріотів. Ми розуміємо всю складність, у якій перебувають наші друзі із Херсонського державного
університету. З нашого боку ви отримаєте максимальну підтримку для того, щоб передусім
ваш університет був збережений. Маємо збе-

регти науково-педагогічний потенціал, працівників, студентів, адже їхній досвід, їхні знання
сьогодні дуже потрібні Україні.
Олександр Співаковський наголосив: украй
важливо розуміти, що Україна є єдиною – від
сходу до заходу, від півночі до півдня.
– Ми приїхали до вас і маємо усі умови для
життя і праці, відповідну базу для роботи. Ми
обов’язково повернемося, але наразі університет повинен продовжувати жити. Наші студенти
мають завершувати навчальний процес, мають
переходити з курсу на курс, мають отримувати дипломи, – наголосив ректор ХДУ.

МІЖНАРОДНА АРЕНА

РЕЙТИНГ ШЕВЧЕНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

www.univ.kiev
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ХДУ ВІДНОВИВ РОБОТУ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

К

иївський національний університет імені
Тараса Шевченка – єдиний серед закладів вищої освіти України, уже вчетверте
представлений у світовому рейтингу університетів та наукових установ від консалтингового центру CWUR (Об’єднані Арабські Емірати).
Про це повідомляє Центр комунікацій вишу.
У Global 2000 List by the Center for World
University Rankings за 2022–2023 роки КНУ
ввійшов до ТОП-1500 серед 19788 університетів світу, посівши 1472-ге місце. Також до рейтингу потрапили 5 наукових інституцій Національної академії наук України: Національний

науковий центр «Харківський фізико-технічний
інститут», Інститут ядерних досліджень, Інститут кібернетики імені Віктора Глушкова, Інститут сцинтиляційних матеріалів та Інститут теоретичної фізики імені Миколи Боголюбова.
Загальний рейтинг створюють за сімома критеріями: якість освіти (25%), зайнятість випускників (25%), якість підготовки професорськовикладацького складу (10%), число опублікованих досліджень (10%), кількість публікацій у
провідних журналах (10%), кількість статей у
впливових виданнях (10%) і цитованість робіт з
афіліацією університету (10%). Показник якості
освіти вимірюється за чисельністю випускників,
удостоєних міжнародних нагород, відповідно до
масштабів університету. Працевлаштування випускників обчислюють за чисельністю осіб, які
закінчили виш і очолюють провідні компанії.
Рейтинги із предметів ґрунтуються на кількості наукових статей у провідних журналах. Дані
для цього показника укладачі рейтингу отримують від компанії Clarivate Analytics, якій належить база даних Web of Science.
Центр світових рейтингів університетів
(CWUR) – організація, що надає стратегічні
консультації урядам і університетам з питань
освіти та наукових досліджень. Із 2012 року
CWUR публікує академічні рейтинги вишів. Загальний рейтинг CWUR – найбільший у світі: фінальний щорічний список складається з
2000 найкращих університетів із 19788 оцінюваних міжнародних закладів. Тематичні рейтинги ранжують провідні університети світу
за 227 предметними категоріями. При цьому
при складанні рейтингу укладачі не послуговуються опитуваннями та даними, що їх надають
заклади вищої освіти.
За матеріалами прес-служб вишів, власних кореспондентів
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ПРАВОВИЙ «ЛІКНЕП»

ПРО ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ, ФОРМАТ РОБОТИ,
Особливості дистанційної роботи педагогічних працівників і налагодження механізму
виплати заробітної плати у громадах, де є складною військова чи інфраструктурна
ситуація, доцільність рішень відділів освіти місцевих органів виконавчої влади щодо
зменшення розмірів надбавок і доплат – про це йдеться у листі МОН «Про оплату
праці працівників закладів освіти» №1/4444-22 від 25 квітня 2022 р., спрямованому
керівникам департаментів освіти і науки обласних (військово-цивільних) адміністрацій
і очільникам закладів освіти.

заробітку незалежно від їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами,
у тому числі шляхом ухвалення
рішення про оголошення простою
у закладах освіти, що не можуть
проводити освітню діяльність унаслідок збройної агресії російської
федерації. Саме із цієї причини
працівники закладів та установ
освіти як працівники бюджетних
установ не мали права на отримання державної допомоги в рамках
програми «єПідтримка», оскільки
повинні отримувати заробітну плату безпосередньо у закладі освіти.

www.finbalance.com.ua

Й У ШТАТНОМУ РЕЖИМІ,
Й ДИСТАНЦІЙНО

У

листі наголошується, що до
МОН звертаються працівники закладів освіти щодо невиплати заробітної плати тим працівникам, які в умовах воєнного
стану вимушені були змінити місце проживання, залишити робоче
місце, але мають можливість виконувати роботу дистанційно або
не можуть виконувати свої посадові обов’язки; а також – рішень
відділів (управлінь) освіти місцевих
органів виконавчої влади, керівників закладів освіти про зменшення
розмірів надбавок і доплат педагогічним працівникам тощо.
Міністерство освіти і науки неодноразово у листах №1/3292-22
від 28 березня 2022 р., №1/3370-22
від 6 квітня 2022 р., №1/3378-22
від 7 квітня 2022 р., №1/3463-22
від 15 квітня 2022 р. доводило до
департаментів (управлінь) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних (військово-цивільних)
адміністрацій інформацію щодо
особливостей застосування норм
трудового законодавства під час дії
правового режиму воєнного стану.
Зокрема – стосовно оплати праці
працівників закладів освіти під час
призупинення навчання, в умовах
дистанційного навчання, упродовж
простою тощо.
Міністерство повідомляє, що відповідно до частини першої статті 571 Закону України «Про освіту» (зі змінами, внесеними Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або
надзвичайного стану» від 15 квітня
2022 р. №2126-IX, що набрав чинності 20 квітня 2022 р.) працівникам
закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які
в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного
стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період),
були вимушені змінити місце проживання (перебування), залиши-

ти робоче місце, місце навчання,
незалежно від місця їх проживання (перебування), на час особливого періоду гарантуються, зокрема, організація освітнього процесу
в дистанційній формі або в будьякій іншій формі, що є найбільш
безпечною для його учасників; збереження місця роботи, середнього
заробітку та інших виплат, передбачених законом.

У МЕЖАХ КОМПЕТЕНЦІЇ
Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи
управління (структурні підрозділи)
у сфері освіти ухвалюють у межах
своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній
території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану
(особливого періоду).
Відповідно до наказу МОН №274
від 28 березня 2022 р. «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного
стану в Україні» органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зокрема у
підпорядкуванні яких перебувають
ЗЗСО та установи освіти, мають
забезпечити й організувати оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно від
їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому числі шляхом ухвалення
рішення (розпорядження, наказу)
про оголошення простою у закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність унаслідок
збройної агресії російської федерації.
Отже, держава гарантує працівникам закладів і установ освіти забезпечення виплати заробітної
плати або збереження середнього

Відповідно до статті 10 Закону
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного
стану» №2136-IX від 15 березня
2022 р. заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
Роботодавець повинен вживати
всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Під час воєнного
стану працівники можуть виконувати завдання у штатному режимі або за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі

підрозділів згідно зі статтею 34
КЗпП.
У МОН зауважують, що порядок
оплати часу простою визначається
положеннями статті 113 КЗпП. Відповідно до частини першої статті
113 КЗпП час простою не з вини
працівника, в тому числі на період
оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,
оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
У частині третій статті 113 КЗпП
зазначено, що за час простою, коли
виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я
працівника або для людей, які його
оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини,
за ним зберігається середній заробіток.
Відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України на 2021–2025 рр. сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам,
включаючи непедагогічних і тих,
які працюють за сумісництвом, не
з їх вини в розмірі середньої заробітної плати.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА МОЖЕ
ЗАПРОВАДЖУВАТИСЯ НАКАЗОМ ВЛАСНИКА
АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ
БЕЗ ОБОВ’ЯЗКОВОГО УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ
(дистанційно). Порядок і підстави
дистанційної роботи передбачено
законодавством про працю.
Згідно зі статтею 602 Кодексу законів про працю України за дистанційною формою організації праці робота виконується працівником
поза робочими приміщеннями чи
територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому
місці за вибором працівника та
з використанням інформаційнокомунікаційних технологій.
Норма також визначає, що дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням)
власника або уповноваженого ним
органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі.
Так, законодавство визначає достатньо гнучкий спосіб виконання
завдань за межами робочого місця
(адмінбудівлі), при цьому основною
умовою є своєчасне виконання завдань за посадою. У згаданих випадках оплата праці здійснюється
в повному обсязі відповідно до законодавства. У разі відсутності організаційних або технічних умов,
необхідних для виконання роботи,
оголошується простій щодо окремих працівників або структурних

Фахівці МОН наголошують,
що відповідно до пункту 1 постанови КМУ №221 від 7 березня 2022 р. «Деякі питання оплати праці працівників державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій, що фінансуються
або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» надано право керівникам державних органів,
підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану
в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір
оплати часу простою працівників,
але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).
Тобто, постановою КМУ №221
визначена нижня межа оплати часу
простою працівників – не нижче
від двох третин тарифної ставки
встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)
– і не передбачена заборона здійснювати оплату часу простою у
більш високому розмірі, зокрема у
розмірі середньої заробітної плати.

№ 17, 2 травня 2022 року
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГА

НАДБАВКИ І ДОПЛАТИ
Міністерство освіти і науки у листі
№1/3556-22 від 19 березня 2022 р.
інформувало керівників закладів
та установ освіти, які розташовані
в місцях бойових дій або перебувають під тимчасовою окупацією,
про можливість змінити місце перебування і перейти на обслуговування до органів Казначейства
за новою адресою розташування.
У разі переходу на обслуговування до іншого органу Казначейства
розпорядники бюджетних коштів
(одержувачі бюджетних коштів)
керуються Порядком формування
Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України №1691 від 22 грудня 2011 р.
Також МОН зазначає, що Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в
особливому режимі в умовах воєнного стану затверджено постановою КМУ №590 (зі змінами) від
9 червня 2021 р. Розрахунковокасове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних
коштів здійснюється Державною
казначейською службою та її органами в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей,
визначених цим порядком.
Міністерство інформує, що Кабінет Міністрів України прийняв
постанову №267 від 13 березня
2022 р. «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах
воєнного стану». Сьогодні, на жаль,
не всі громади можуть самостійно виплатити заробітну плату працівникам закладів освіти з різних
причин (окупація, відсутність електропостачання, втрачений зв'язок
із начальником відділу освіти, керівником закладу і бухгалтерією
тощо).
Задля налагодження механізму
виплати заробітної плати педагогічним працівникам у тих громадах,
які не можуть зробити цього самостійно, Міністерство освіти і науки
спільно з Міністерством фінансів і
Казначейством вишукують реальні можливості вирішення цього питання в тих умовах, що склалися.
МОН постійно контролює ситуацію щодо виплати заробітної плати
працівникам закладів освіти, зокрема спрямування коштів освітньої
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам.
Міністерство освіти і науки інформує, що освітня субвенція, яка
спрямовується на оплату праці педагогічних працівників ЗЗСО, надходить на рахунки місцевих бюджетів двічі на місяць (у перший
робочий день та 11 числа місяця).
Як головний розпорядник коштів
МОН за день до кожного траншу
(1 і 11 числа місяця) надає Казначейству лист з інформацією, чи на

Уже третій рік поспіль головне питання порядку денного чи не кожного зібрання
педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти нашої держави –
всі бюджети і чи в повному обсяпедагогічна діяльність учителя під час дистанційного навчання.
зі перераховувати кошти освітньої
субвенції. Кошти освітньої субвенції спрямовуються до всіх місцевих бюджетів своєчасно і в повному обсязі.

В

Відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України
№401 від 1 квітня 2022 р. «Про
спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік,
передбачені для МОН за програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», скорочено на
10 відсотків – загальним обсягом
10 804 383,8 тисячі гривень.
Так, у зв’язку із запровадженням
воєнного стану в Україні фінансовий ресурс у 2022 році для виплати
заробітної плати педагогічним працівникам є надто обмеженим, що
спонукає місцеві органи виконавчої влади, керівників закладів освіти ухвалювати рішення про зменшення розмірів надбавок і доплат.
Однак потрібно зауважити, що
згідно з помісячним розписом видатків державного бюджету зазначені обсяги освітньої субвенції буде
зменшено у червні-грудні поточного року, що призведе до недофінансування видатків на оплату праці
педагогічних працівників закладів
освіти, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції, в середньому на 17 відсотків щомісяця.
Керівники закладів освіти повинні встановлювати працівникам підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати), надбавки і доплати
за окремі види діяльності у розмірах, визначених нормативними актами з оплати праці. Керівники
закладів освіти мають право зменшувати розміри лише тих доплат і
надбавок, які встановлені нормативними актами у граничних розмірах
або мають необов’язковий характер
(за складність, напруженість, за виконання особливо важливої роботи, за престижність праці тощо) і
розмір яких залежить від наявного
фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі.
Водночас МОН ініціюватиме
внесення змін до деяких постанов
КМУ, що регулюють питання встановлення надбавок і доплат, щодо
унормування питань оплати праці
педагогічних працівників закладів
освіти з урахуванням зменшеного
обсягу освітньої субвенції.
З огляду на зазначене вище
МОН просить переглянути рішення про зменшення розмірів надбавок і доплат педагогічним працівникам закладів освіти у квітні,
зокрема тих, що встановлюються за додаткову роботу (класне
керівництво, перевірку навчальних
робіт тощо).

ідповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про освіту» особа має
право здобувати освіту в різних
формах або – поєднуючи їх. На
жаль, складні ситуації воєнного
часу сьогодні, період карантину
через поширення COVID-19 перед цим не залишають можливості учням щоденно відвідувати
заклади освіти. Переважна більшість учителів активно використовують технології онлайн-навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.
Однак, незважаючи на значне збільшення доступних освітніх ресурсів
для поліпшення результатів навчання учнів, якість освітньої діяльності в
різних територіальних громадах відрізняється. Іноді це неможливо пояснити винятково рівнем інвестицій в освіту окремих територіальних громад. Деякі заклади освіти стабільно працюють і вдосконалюються швидше, ніж інші, адже педагогічні працівники готові до змін. Це – зміни
у перетворенні фахівців на ефективних педагогів, зміни здатності закладів освіти забезпечити найкращі умови навчання для кожної дитини.
Щодо педагогічної діяльності учителя під час дистанційного навчання сьогодні є різні погляди та точки зору. Проте освітні експерти вважають, що така діяльність – це система знань, умінь, здібностей і особистісних якостей фахівця, що дають йому змогу успішно проводити
освітній процес. Лише системна робота педагога наблизить кожен заклад освіти до надання якісних освітніх послуг. Незалежна й об’єктивна
оцінка роботи вчителя закладу освіти, яку здійснюють освітні експерти сьогодні, дає можливість побачити сильні та слабкі сторони педагогічної діяльності учителя. Саме тому освітні експерти Вінницької області, які оцінювали педагогічну діяльність учителів під час інституційних
аудитів закладів загальної середньої освіти, під час сертифікації педпрацівників 2020, 2021 років, сформували рекомендації задля надання
якісних освітніх послуг учням, які вимушені сьогодні навчатися дистанційно. Ось ці рекомендації:
– важливо працювати над розвитком мовно-комунікативних умінь
та навичок в учнів (залучати дітей до жвавого й активного обговорення, вільного висловлювання думок, стимулювати до розгорнутих відповідей, сприяти комунікації дітей між собою);
– не менш важливим є забезпечення змістової складової навчального заняття (зміст заняття має будуватися відповідно до обов’язкових результатів навчання; необхідно звертатися до власного досвіду дітей та
здобутих знань під час вивчення нового матеріалу);
– обов’язковим є створення ситуації успіху на занятті;
– кожен учитель має здійснювати моніторинг особливостей засвоєння учнями навчального матеріалу, відстежувати розуміння дітьми навчального матеріалу, приділяти увагу якості виконання завдань;
– необхідно вдаватися до корегувальної діяльності на занятті, дотримуватися балансу між обсягом власної мовленнєвої активності й мовленням учнів, адаптувати зміст навчального матеріалу залежно від його
сприймання дітьми;
– слід використовувати особисто розроблені цифрові навчальні та
методичні матеріали;
– кожен учитель сьогодні повинен ураховувати можливість учня переглянути й ознайомитися з навчальним матеріалом заняття у разі, якщо
з певних причин він не приєднався до онлайн-заняття;
– варто надавати зворотний зв’язок щодо навчального поступу, формувати в учнів навички самооцінювання навчальних досягнень;
– потрібно пам’ятати про використання власної академічної свободи,
адже від вибору ефективних способів навчання, освітніх ресурсів тощо
залежатиме формування обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти;
– застосування простих порад, зручних освітніх електронних платформ та каналів для комунікації з учнями, вдале поєднання синхронного та асинхронного режимів освітнього процесу – запорука успішності дистанційного навчання сьогодні.
Тією чи іншою мірою, у тій чи іншій формі сьогодні кожен учитель
розкриває власний професійний образ, відображає досвід та досягнення за останні роки – роки дистанційного навчання.
Команда Державної служби якості освіти у Вінницькій області щиро
вірить в еволюцію професійних компетентностей педагогічних працівників за час дистанційного навчання і надаватиме необхідну допомогу
задля підвищення їхньої педагогічної майстерності.

За матеріалами МОН

Марина ФЕДЧИШЕНА

ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ
НАДБАВОК І ДОПЛАТ

www.s.hdnux.com

ВИПЛАТИ В ПЕРІОД
ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЯКІСНОЇ «ДИСТАНЦІЙКИ»
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В умовах війни психологічна спільнота
– і психологи-практики, і викладачі
відповідних дисциплін, і науковці –
стикнулася з новими викликами. Під час
круглого столу «Психологія російськоукраїнської війни: внутрішній погляд»
було обговорено психологічні проблеми,
які постали перед людьми в різних
середовищах, проведено рефлексію
професійних практик і способів надання
допомоги. Також учасники обмінятися
уявленнями про найближчі завдання
усієї професійної психологічної спільноти.
Захід організував Інститут соціальної
та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України.

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
ПІД ЧАС ВІЙНИ

Б

www.poltava.to.ua

ільшість біженців – це люди,
які навчаються: учні і студенти. Крім того, за даними Міністерства освіти і науки, 60% дітей
були змушені залишити свої домівки, переважно – школярі. Йдеться про мільйони людей. Тож недарма під час круглого столу окрему
панель було присвячено психологічній службі системи освіти, яка
сьогодні налічує близько 23 тисяч
фахівців.

І ОБОВ’ЯЗКИ, І ВОЛОНТЕРСТВО
Їхня робота, як зауважив директор
Українського науково-методичного
центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України Віталій Панок, була багатоаспектною
і багатогранною і в мирний час, а
в умовах війни – набула нової актуальності.
– Практично всі психологи системи освіти, які мають доступ до
інтернету або можливість працювати офлайн, сьогодні залучені до
роботи, – розповів Віталій Григорович. – Ідеться про роботу безпосередньо в закладах освіти, а також
волонтерство в пунктах для допомоги біженцям, місцях нового поселення тощо.
Щодо напрямів діяльності, які виникли через воєнні дії у психологів
системи освіти, за словами Віталія
Панка, перший і, можливо, найактуальніший – надання першої психологічної допомоги у гострий період переживання травми. До того ж
цільовою аудиторією є як діти, так
і дорослі, і сім’ї загалом. Другий
напрям – це адаптація переміщених осіб до нових умов проживання і навчання.
– До всіх перенесених травм,
пов’язаних із бомбардуваннями,
переслідуваннями, втратами близьких, додалися ще й переживання
через необхідність адаптації на новому місці, – зауважив експерт. –
У багатьох регіонах України триває навчальний процес – зазвичай
в онлайн-режимі, але подекуди й
офлайн. Тому наші психологи працюють у різних формах.
Також серед напрямів діяльності
психологів-освітян він назвав психологічну профілактику конфліктів
і конфліктних станів, посттравматики, реабілітацію під час адаптації тощо.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
Віталій Панок нагадав, що обласні науково-методичні центри психологічної служби нині працюють

ДО ПЕРЕНЕСЕНИХ ТРАВМ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БОМБАРДУВАННЯМИ
І ВТРАТАМИ БЛИЗЬКИХ, ДОДАЛИСЯ
ПЕРЕЖИВАННЯ ЧЕРЕЗ НЕОБХІДНІСТЬ
АДАПТАЦІЇ НА НОВОМУ МІСЦІ
фактично в усіх областях – фахівці виконують свою роботу, навіть
перебуваючи в укриттях. Розповів
пан Віталій і про особливості діяльності Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи
під час війни.
– Ми використовуємо наші ресурси для поширення інформації,
поліпшення зв’язку і надання методичної підтримки практичним
психологам та соціальним педагогам, – зауважив він. – Ідеться про
сторінки у Facebook «Психологічна служба системи освіти» і «Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів», з допомогою яких,
наприклад, здійснюється онлайннавчання від зарубіжних партнерів. Зокрема, активно проводять
заняття ізраїльські психологи, долучилися до процесу і французькі
колеги. Також на своїх ресурсах ми
виклали посилання на електронну
бібліотеку НАПН щодо матеріалів,
пов’язаних з методиками роботи
психолога у період війни.
Ще з 2014 року НМЦ виконував кілька науково-дослідних робіт,
пов’язаних із методичним забезпеченням діяльності психологічної
служби з дітьми-переселенцями і
дітьми, які зазнали військової травми. Було підготовлено кілька методичних посібників і рекомендацій,
які нині дуже стають у пригоді.
– Крім того, ми співпрацюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій, – додав Віталій Панок. – У науково-дослідних
і методичних підрозділах ДСНС є

напрацювання на тему психологічної підтримки постраждалих. Ми ці
матеріали отримали і також надали
до них доступ – щоб наші психологи могли застосовувати їх у роботі.
Повертаючись до теми надання першої психологічної допомоги, Віталій Григорович зауважив,
що в наших університетах у програмах підготовки бакалаврів і магістрів такого курсу чи спецкурсу,
на жаль, немає. «Натомість події
останніх років і останніх місяців
показали, що кожен психолог, який
отримує диплом про вищу освіту,
має вміти надати першу психологічну допомогу будь-кому – дітям,
дорослим, людям похилого віку, –
наголосив він. – Це як у медицині – незалежно від спеціалізації
лікар може надавати першу допомогу. Вважаю, що це питання треба ставити перед МОН і вносити
до курикулуму підготовки практичних психологів і підвищення кваліфікації».

«ГАРЯЧІ» ЛІНІЇ І ДОСВІД КОЛЕГ
Організація психологічної підтримки учасників освітнього процесу й
організація підтримки з боку зарубіжних партнерів – цим аспектам
університетського життя було присвячено виступ декана факультету
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Данилюка.
Від початку війни, ще з лютого, студенти і викладачі факультету, а також співробітники Інституту
психіатрії цілодобово перебували

на університетських «гарячих» лініях психологічної підтримки. «На
початку потрібна була методична
підготовка, організували низку заходів, зустрічей, вебінарів – для
допомоги студентам і психологампрактикам, які задіяні в цій роботі,
– розповів Іван Данилюк. – Згодом коло відвідувачів таких заходів
розширилось, і для зручності було
створено Telegram-канал, де розміщувалися записи вебінарів, методична і довідкова інформація для
потреб наших студентів та фахівців допоміжних професій».

ЗАОЧНА ПРОСВІТА І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Про психологічний супровід усіх
учасників освітнього процесу під
час воєнного стану розповіла практичний психолог Житомирської
міської гуманітарної гімназії №23
ім. М. Очерета Марія Шустова:
– Зранку 24 лютого розпочалася робота із заочної просвіти, яка
була можлива завдяки тому, що в
месенджерах у нас є тематичні групи вчителів-предметників, класних
керівників, батьків. Одразу ми надали рекомендації щодо стресостійкості, інформаційної гігієни, адже
у перші дні всім було дуже важко.
Було багато запитів – як реагувати, що робити, читати чи не читати новини, як пояснювати дітям і
підліткам, що відбувається.
Також на освітній платформі гімназії, враховуючи побажання класних керівників і дітей, які писали
у приватні повідомлення, психолог
виставляла індивідуалізовані рекомендації для кожної паралелі.
Щодо очної підтримки – вона
відбувалась онлайн з допомогою
відеозв’язку. Насамперед це були
просвітницькі батьківські збори –
знову-таки за паралелями, щоб урахувати специфіку кожного віку.
«Батькам надавалися рекомендації щодо тілесної саморегуляції, нагадувалося про звичайні речі, як-от:
режим дня, харчування, сон, фізич-

У НОВИХ УМОВАХ
Також було проведено ресурсні
зустрічі для педагогів. Відбувались
онлайн-заняття. «Говорили про те,
як налаштуватися на роботу в таких незвичайних складних умовах,
як мотивувати учнів, які завдання
краще давати, а яких – бажано
уникнути, – зауважує пані Марія.
– Було багато запитань щодо оцінювання. Зійшлися на думці, що
це має бути більше словесне оцінювання. А завдання, за можливості, були творчими і проєктними».
Також разом із колегами психолог надавала рекомендації щодо побудови онлайн-уроків, дотримання
регламенту користування гаджетами тощо. Проводилися і заняття для
дітей, де вони могли просто виговоритися, послухати і зрозуміти, що
не лише їм буває страшно від сирен або перебування у сховищах.

У ПОШУКУ НОВИХ СЕНСІВ
Тепер, коли навчання вже відновилося, робота стала системною,
і психолог має можливість раз на
тиждень зустрічатися з кожним
класом, обговорювати їхні запити
і, звичайно, – надавати їм емоційну, моральну, ресурсну підтримку.

роботу і платформа «Всеукраїнська школа онлайн». Нею, зокрема, користуються і діти, які виїхали за кордон і тимчасово втратили
зв’язок зі своїми закладами.
– ВШО не забезпечує ефект
співприсутності, тому, незважаючи на те, що сьогодні це дуже необхідна платформа, хотіла б, аби ми
розглядали її як тимчасове рішення, – вважає Любов Найдьонова.
– Але дуже важливо, що у розклад
уроків ВШО внесли не тільки хвилину пам’яті героїв, а і психологічні хвилинки.
Звісно, як констатує Любов Антонівна, перевага синхронних дистанційних форм, коли дитина бачить
психолога, який проводить заняття,
є беззаперечною, адже є зворотний
зв’язок. Фактично, спираючись на
цей зв’язок, можна навіть у форматі п’ятихвилинки проводити адаптацію технік, які використовуються
для роботи з дітьми.
Любов Найдьонова переконана,
що саме у співприсутності відбувається емоційне єднання і можливість корегувати стани дітей через приклад, емоційне зараження.
Тому потрібно докласти максимум
зусиль для того, щоб діти поверталися до синхронного онлайннавчання з педагогами.
– У мене є досвід роботи онлайн в одному з ліцеїв, де

ПРЯМА МОВА

ПСИХОЛОГ ПІД ОБСТРІЛАМИ: РЕФЛЕКСІЯ
Декан гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
імені Миколи Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» Максим ЖИДКО:
– 24 лютого о 5-й ранку я прокинувся за мить до вибухів
від характерного звуку. Я одразу впізнав його, хоча чув єдиний
раз у житті – у 2015 році в Маріуполі, де був із лекцією і випадково став свідком обстрілу «Градами».
Спочатку страху зовсім не було. За декілька годин встиг евакуювати родину до безпечного на той час місця і повернутися на робоче місце до початку засідання ректорату. Адреналін, новизна завдання – евакуація студентів, мобілізація працівників, облаштування бомбосховищ, переведення функціонування факультету на військові рейки,
наявність власних міцних психологічних ресурсів і відсутність безпосереднього спостереження за бойовими діями – дозволили дуже продуктивно провести цей день. Але
перша ніч усе змінила. Мій дім і університет розташовані у районі, який почали руйнувати з першого дня війни і руйнують дотепер.
Посттравматичний стресовий розлад розвивався дуже швидко, однак усвідомити його
вдалося після того, як через два тижні я вимушений був евакуюватися, бо моя квартира була частково зруйнована. Спостерігаючи руйнування та смерті, велика кількість
мешканців нашого міста не могла зрозуміти, навіщо це робиться (давайте будемо відвертими) з тоді досить ліберальним у ставленні до росії містом.
Саме ці страшні обставини життя змусили багатьох провести фундаментальну переоцінку сенсів. Сформулюю дуже обережно: частина людей за цих обставин швидко особистісно зросла. Але не всі. Дехто залишився винятково травмованим, і це треба розуміти, коли ми обговорюємо або будуємо стратегію та тактику психологічної допомоги.
З іншого боку, постійний інтенсивний стрес підняв на поверхню наші гострі психологічні проблеми. На мій погляд, саме в них полягають причини таких суспільних феноменів, як-от засудження евакуйованих і внутрішньо переміщених, пропозиції про капітуляцію та побутові драми, зриви на дітях, звинувачення інших.

КОМПЕТЕНТНО

ДОПОМОГА І КОНСУЛЬТУВАННЯ

АСПЕКТИ ОНЛАЙН-ФОРМИ
Увесь досвід дистанційної роботи, якого освітяни набули під час
пандемії, стає актуальним, але є
низка відмінностей. На цьому у
своєму виступі наголосила заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України Любов
Найдьонова.
Вона зауважила, що учні в основному повернулися до звичної вже
дистанційної освіти, але продовжує
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ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ В ОНЛАЙНФОРМАТІ – ПІДБІР ТЕХНІК, ЯКІ МОЖНА
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДИСТАНЦІЙНО
– Мої заняття побудовані так, –
розповідає Марія Шустова. – Спочатку – повідомлення до 5 хвилин якоїсь інформаційної тематики,
зокрема про те, що таке стрес і
як він виникає. Потім працюємо
над практиками, наприклад, тілесної саморегуляції – диханням,
фізичними навантаженнями і відповідно використовуємо прості
арт-терапевтичні або психологічні
техніки, об’єднуємося у групи, відпрацьовуємо навички.
Щодо особистих консультацій з
батьками, педагогами, учнями, то,
за словами психолога, є багато запитів стосовно роботи з синдромом свідка, синдромом вцілілого.
«У старшокласників і їхніх батьків
відбувається пошук нових сенсів –
як навчатися жити по-новому в такій реальності, – констатує Марія
Шустова. – Вони всі розуміють,
що так, як раніше, не буде, а буде
якось інакше. Усі разом – з учнями, педагогами і батьками – намагаємося шукати відповіді на ці запитання».

я щоденно проводжу з дітьми
п’ятнадцятихвилинки, – розповіла
Любов Найдьонова. – Вони тілесно орієнтовані, активізують уяву.
Я описую їх як ментальний щит
або набір антистресових занять.
Мій головний реквізит – вода. Ми
п’ємо воду, я пояснюю, чому ковток відбувається, як вода розподіляється. Також робимо прості вправи, наприклад на дихання (наразі
у багатьох дітей заблоковано діафрагмальне дихання, що пов’язано
із затримкою гніву).
Пані Любов наголошує, що головний принцип роботи в онлайнформаті – підбір технік, які можна використовувати дистанційно,
адже нині діти дуже важко вловлюють деталі, й тому треба віддавати перевагу простим вправам.
Дмитро ШУЛІКІН
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на активність, – розповідає психолог. – Були й рекомендації щодо
емоційної регуляції».

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

Начальник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної
освіти та виховної роботи Інституту модернізації
змісту освіти Ольга ФЛЯРКОВСЬКА:
– Воєнні події, які відбуваються в Україні, є стресом для
усіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам
освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
Натепер кількість фахівців психологічної служби системи освіти становить 23315 осіб.
Із них: практичні психологи – 15282, соціальні педагоги – 7548, методисти – 485 осіб.
Працівники в режимі 24/7 надають консультації та проводять практичні заняття щодо
зняття психоемоційної напруги. Практична робота в основному відбувається в онлайнрежимі. ІМЗО за період воєнних дій влаштував 14 онлайн-семінарів для тренерів, які
здійснюють навчання фахівців психологічної служби щодо психологічної допомоги, технологій консультування, терапії під час переживання втрати та відновлення психолога
після роботи з клієнтами, які проживають горе.
Крім того, Міністерство освіти і науки України надіслало для використання в роботі
методичні рекомендації (затверджені вченою радою ІМЗО) для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти «Перша психологічна
допомога. Алгоритм дій» (лист МОН «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» №1/3872-22 від 4 квітня 2022 року).

МОВОЮ СТАТИСТИКИ

ЕМОЦІЙНІ, ТІЛЕСНІ Й КОГНІТИВНІ СИМПТОМИ
Під час круглого столу було представлено попередні результати дослідження психічного стану українців під час війни, яке провела аналітична компанія «ПроінсайтЛаб». Як
розповіла директор компанії Ольга Овчар, дані були отримані від психотерапевтів,
які проводять кризове консультування.
Щодо топ-скарг: 54% респондентів називають тривогу, 34% – почуття провини, 30%
– страх, 30% – панічні атаки і 30% – некеровану агресію.
Більшість клієнтів звертаються за консультацією після конкретної травмувальної події: 45%
– через смерть або загрозу життю близьких, 43% – необхідність залишити дім, 34% – через
загрозу власному життю чи цілісності, а 18% – відсутність зв’язку із близькими людьми.
З’ясувалося, що емоційні симптоми в умовах війни є більш вираженими, аніж тілесні й когнітивні. Топ-емоційних симптомів: неможливість розслабитися (64%), постійне хвилювання (48%), постійна тривога (45%).
Найбільш виражені серед тілесних симптомів – це проблеми зі сном (50%), з диханням, відчуття задухи (39%), а також фізичне виснаження (36%).
Щодо когнітивних симптомів, то 39% респондентів указали на проблеми з концентрацією, а 18% – на фаталістичне відчуття майбутнього. У 16% немає когнітивних
симптомів узагалі.
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ЛІКВІДАЦІЯ ТРАВМУЮЧИХ ВПЛИВІВ
Українська історія сповнена трагічних тем – війни, геноциди, депортації… Їх вивчення
передбачає знайомство учнів зі сценами насильства, прикладами антигуманної
поведінки, смертями невинних людей, руйнуваннями, гуманітарними катастрофами.
Часто це травмує психіку учнів і, як наслідок, відштовхує від історії, розвиває
комплекс жертви, формує образ українця в історичному процесі як суб’єкта постійного
знущання. Та негативний вплив усе ж можна і варто мінімізовувати. Для цього,
організовуючи урок, потрібно послуговуватися такими теоретичними аспектами, котрі
зможуть показати минуле України як історію перемог, а отже – і спроєктувати
позитивну історичну перспективу.

«М

етодика викладання травмуючих тем української історії (геноциди, воєнна історія)» – вебінар із такою назвою
нещодавно відбувся на платформі
освітнього проєкту «На урок». Спікер – учитель історії кропивницького Комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Сергій Колісніченко,
переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2015», один із когорти тих,
хто, за версією Global Teacher Prize
Ukraine – 2021, увійшов до ТОП-50
найкращих учителів України.
Пропонований автором вебінар покликаний акцентувати увагу вчителів
на темах, що мають компонент, який
травмує. Під час трансляції було запропоновано інноваційні академічні
підходи до висвітлення історії Голодомору, Голокосту, національної революції 1917–1921 років, Першої і
Другої світових воєн, сучасної російсько-української війни. Також розглянуто теоретичні аспекти організації уроку історії із цих тем – як в
основній, так і в старшій школі. Також історик запропонував технології
викладання, практичні форми й методи роботи з травмувальними темами.

ІСТОРИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ
– Якось, працюючи директором
школи, я помітив, що п’ятикласниця,
котра має високий рівень з абсолютно всіх предметів, з історії демонструвала середній і низький рівні.
Одразу запитав себе: як так може
бути, що дитина знає математику
на одинадцять-дванадцять балів, а з
історії отримує двієчки-трієчки? –
розказує пан Сергій.
Коли ж із ученицею попрацював
психолог, то з’ясувалося, що дитина історії… просто боїться. Але що
саме могло її налякати?
– Спочатку припустили, що страх
викликала зміна вчителя. Адаптаційний період пройшов, і виявилося, що
з учителем жодних проблем немає.
Дитину лякали певні теми, – уточнює педагог.
Травмувальних тем у навчальних
програмах історії України – предостатньо. Проте, як наголошує спікер,
із двох причин особливу увагу варто

звертати саме на програму 5 класу.
По-перше – це період, коли з історією як самостійним предметом дитина тільки знайомиться. І від того,
чи це знайомство буде успішним, залежить і подальша продуктивність
навчання. По-друге – саме здобуті в закладі освіти історичні знання
впливатимуть на формування її як
повноправного члена українського
суспільства, представника українського народу, громадянина Української держави.
Доктор історичних наук Станіслав Кульчицький говорить про те,
що історик-професіонал може дати
більш-менш об’єктивну оцінку історичній події не менш як за 25 років
по її завершенні. З одного боку, коли
наразі говоримо про сучасну російсько-українську війну (а це – історична подія, що перебуває у своїй
активній фазі), то може здатися, що
визначати контексти наразі зарано.
Водночас педагоги-сучасники не мають 25 років. Якщо вони так само, як
і українська громадськість та українські медіа, мовчатимуть, то в умовах
інформаційного суспільства XXI століття цей інформаційний вакуум заповнить альтернативна інформація.
І не завжди, як наголосив Сергій
Колісніченко, вона буде із дружніх
для нас джерел. Відтак невдовзі доведеться долати стереотипи внаслідок маніпулятивних впливів, які за
цей час сформуються.
– Тому я переконаний, що про
російсько-українську війну історикам потрібно говорити з дітьми вже
зараз. Залишається тільки питання
– що і як саме їм про це розповідати, – наголосив педагог.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН
Інформтравма (а саме її зазнала
згадувана спікером п’ятикласниця)
завжди супроводжується специфічними порушеннями психічної
діяльності, які виникають унаслідок
стихійного або навмисно організованого інформаційного впливу. Під
час вебінару Сергій Колісніченко наголосив: як і матеріальний предмет,
вона може людину травмувати. Але
якщо зовнішня травма помітна одразу, і її можливо швидко вилікува-

ти, то травма чи навіть травми від інформації можуть бути непомітними,
а їхні наслідки згодом здатні бути не
менш болючими.
– Усе це відбувається тому, –
розповідає учитель історії, – що,
травмувавши людину інформаційно,
нею досить легко потім маніпулювати. Узагалі, будь-яке тоталітарне
суспільство для того, аби сформувати вигідну для себе громадську
думку, діє саме через інформаційну
травму. Так, масово травмуючи людей інформацією, вибудовується потрібний такому суспільству концепт.
Наслідками інформаційної війни
можуть бути зниження рівня критичного мислення, емоційне зараження,
інформаційна контузія, зростання
агресії, страх перед майбутнім. Уміння запобігти інформаційній травмі,
здатність побачити симптоми і на-

Присутні на вебінарі вчителі історії зазначили, що інформацію у жодному випадку не можна замовчувати. Вони наголосили, що не можна
було замовчувати її у першій половині XX століття. А тим паче – не
можна зараз, в інформаційному суспільстві XXI століття, коли інформація є загальнодоступною, і знайти
дані про певну подію не проблема
для будь-якого п’ятикласника, не
кажучи вже про десятикласника. А
тому блокування інформації також
є компонентом, що травмує. Підхопивши згодом соціальну депресію,
люди перебуватимуть у постійному
страху. Вони, як уже знає історія,
боятимуться сказати щось не те, подумати щось, про що думати заборонено. І от така соціальна депресія,
пригнітивши особистість, підвищує
суспільну тривожність.

НАСЛІДКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
МОЖУТЬ БУТИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ, ЕМОЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ,
ІНФОРМАЦІЙНА КОНТУЗІЯ, ЗРОСТАННЯ
АГРЕСІЇ, СТРАХ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
дати необхідну допомогу тому, хто
її потребує, є першорядним завданням учителя. Особливо тепер, коли
війна триває не лише на фронті, а
й у інформаційному просторі – за
розум, серця, душі людей.
– Я думаю, що шальки терезів тут
рівнозначні. Бо поразка на фронті,
так само, як і в медійній війні, може
призвести до завершення конфлікту, – наголосив спікер. – 24 лютого я отримав масу запитань від своїх учнів: що відбувається, як діяти,
а чим усе закінчиться? Ці запитання ставлять і сьогодні, що свідчить
про те, що діти зважають на думку
вчителя. Вони звертаються до нього як до лідера думок, шукаючи відповіді, заспокоєння. І ми, педагоги,
не можемо стояти осторонь цього
процесу. Ми повинні бути у цьому
вирі. Повинні бути професійно підготовленими.

ЧИ МОЖНА УНИКАТИ?
– Говорячи про блокування інформації, я почув ось таку думку: давайте з навчального плану просто
візьмемо і приберемо теми, які мають травмуючий компонент. Та чи є
уникнення інформаційного травмування просто через невивчення тем
із травмувальним потенціалом вирішенням ситуації? – запитав у всіх
слухачів своєї теми автор.

– Я проаналізував навчальні програми з історії України і побачив,
що більшість тем мають потенціал,
котрий травмує. Проте є теми з помірним, середнім і високим травмуючим потенціалом. Звісно, я визначав це особисто для себе. І от до тем
із високим травмуючим потенціалом
відніс Голодомор, події національної
революції 1917–1921 років і бій під
Крутами. До таких тем належить також і Друга світова війна, і зокрема
такий її аспект, як Голокост, адже за
своєю суттю і масштабами це був
геноцид... Відтак можна надзвичайно вразливо подати цю й інші теми.
Може здатися, що це правильно –
тиснути на емоцію дитини. Але, не
оминаючи ось цих емоційних струн,
ми маємо пам’ятати, що у жодному
випадку не повинні травмувати дитячу психіку, – резюмував він.
Говорив спікер і про більш наближені в часі історичні події. Так,
наприклад, Революцію гідності він
назвав дуже травмуючою подією,
але і надзвичайно героїчною… Акцентував на тому, що в багатьох
учнів чимало рідних були її учасниками або просто очевидцями. У багатьох класах є діти, члени родин
яких постраждали, перебуваючи у
самому центрі цих подій. І навіть
більше того: деякі школярі втратили
там своїх рідних чи близьких. А от
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аналізуючи події сучасної російськоукраїнської війни, цю тему в історії
країни він назвав гіпертравмуючою
для учнів будь-якого віку. А також
зауважив: якщо з 2014 до 2018 років
більшість населення України сприймала війну як сюжети новин чи документальних фільмів із ситуативними
зустрічами із сучасниками, то наразі
російсько-українська війна увірвалася до квартири чи будинку кожного
– виттям сирени повітряної тривоги або ударною хвилею від вибуху
ракет, гулом танків на вулиці тощо.

УСЕ БУДЕ ДОБРЕ
Які оптимальні методи роботи із
травмувальними темами? Автор вебінару констатує: коли учителі, наприклад, розповідають про Голодомор, вони повинні апелювати до
позитивних емоцій. Може здатися
– які позитивні емоції в Голодоморі? Однак, як наголошує спікер,
вони були. Ось які він наводить аргументи:
– По-перше, історія про Голодомор – це не про поразку, а про
перемогу. Адже, незважаючи ні на
що, радянський більшовицький режим не зміг знищити української
нації, стерти фактори нашої самоідентифікації. Радянської імперії вже
давно немає, а Україна – була, є і
буде. По-друге, це ще й неабиякі
фактори доброчинства. Коли люди,
самі страждаючи від голоду, допомагали вижити іншим, а отже –
рятували їх. По-третє, це контакти.
Наприклад, із західноукраїнськими
землями. Галичина, яка на момент
1932–1933 років перебувала у складі Польщі, на чиїй території західноукраїнського регіону не було реалізовано політику геноциду, не стояла
осторонь. Митрополит Андрей Шептицький виступив із відкритим пасторським зверненням до усього
католицького світу із проханням на-

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

дати допомогу Україні, яка потерпає
від голоду. Почали активно створюватися організації, збиралася гуманітарна допомога. Інша річ, що Радянський Союз її не прийняв… Про все
це і подібне розповідали хіба люди
правди, зокрема журналісти Гарет
Джонс, Ріа Клайман. Вони не злякалися репресивної машини Сталіна і
хай неофіційних – але все одно заборон на правдиве висвітлення цієї
теми в своїх країнах.

ІСТИННА ЛЮБОВ
ІСТОРИКА ДО СВОЄЇ
БАТЬКІВЩИНИ
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ
В СУВОРІЙ ПОВАЗІ
ДО ПРАВДИ
Безперечно, істинна любов історика до своєї Батьківщини проявляється в суворій повазі до правди.
Звісно, правда може бути гірка, далеко не така, як би нам усім хотілося. Але якщо це апріорі правда,
є історичний контекст і джерела це
доводять, учителі мають їй слідувати.
Водночас, як наголосив педагог,
насправді світлих моментів в історії
– предостатньо… І на цьому, розповідаючи учням про складні теми, треба наголошувати. Так, коли, скажімо,
говоримо про Голодомор, то антуражем у шкільному класі можуть бути
не лише завішені чорною тканиною
вікна, поминальна свічка і хлібина,
а і позитивний момент – цінність
державності, а не залежності, емоція перемоги і, звісно, переможця.
Тобто, сам травмувальний компонент важливо мінімізувати, а цивілізаційний інтелектуальний аспект
навпаки – гіперболізувати. Дуже

важливо ознайомлювати дитину з
історичною подією так: проаналізувати тему, сформувати стійку емпатію, при цьому максимально уникаючи травматичності.
Отже, важливо, щоб учителі акцентували не на моментах історичних подій, які шокують, а на поверненні в «точку безпеки». Учням
треба давати зрозуміти, що в будьякому випадку все закінчиться позитивно, і в результаті все буде добре тощо.

ВІРМО І СПОДІВАЙМОСЯ!
Перед кожною війною чи геноцидом стоять свої передумови. І коли
ми говоримо про геноцид, передусім
маємо згадувати Рафаїла Лемкіна,
автора цього терміна. Розробляючи
свою концепцію, він брав за приклад саме політику Сталіна на території України. Нагадаємо, його дослідження складається із 5 великих
блоків: причини геноциду – механізми – спротив – виживання –
наслідки. Ось які паралелі проводить
спікер, спираючись на дослідження
правника-дослідника:
– Звичайно, ми – люди, які не
пережили голоду, але тим не менше ми є жертвами постгеноцидного суспільства. І от тепер поринаємо
у ще один геноцид, зміст якого багато років дискутуватиметься. І наративи, які висловлюватимуться, багато в чому залежатимуть від того,
як ця війна завершиться. А вона у
будь-якому випадку завершиться,
тому що кожна війна закінчується
миром. Кожна. Але що буде прописане в тому мирному договорі, це і
визначить концептуальні підходи, як
події цієї війни висвітлюватимуться
на сторінках підручників з історії, у
статтях науковців, у нашій пам’яті...
Тому багато хто пригадуватиме не
лише реальні події, а й те, що нам
про них розповіли. А ми з вами якраз
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і є тими людьми, котрі про подію
розповідають.
Кожен геноцид готується трьома
кроками: пропаганда – економічне
правосилля (як приклад, події 1932–
1933 років стали можливими тому,
що колективізація вибила ґрунт з-під
ніг українського селянина-власника)
– вбивство.
Сьогоднішня пропаганда працює у
форматі спотворення соціальної реальності через історичний контекст.
Усе це для того, як сказав педагог,
аби вибудовувати оманливу уяву.
Для кращого ілюстрування сказаного він навів приклад із карикатурою про овець і вовків і знімком
сучасних жінок-військових із поголеними головами, пояснивши, що це
була ідентифікація «ворога».
Жак Семелен у праці «Очищувати і знищувати» називає три складові мови ворожнечі: ідентичність,
очищення, безпека. У чому полягає
«ідентичність»? Вона означає розподілення на своїх, які є «чистими», і
чужих, котрі потребують «очищення». Далі – за сталим в історії кривавим «сценарієм»…
У своєму вебінарі спікер неодноразово наголошує, що учні часто
запитують своїх учителів: коли все
закінчиться? Щодо того, як краще
відповідати, він поділяє думки шанованої колеги – доктора історичних
наук Людмили Гриневич. Вона про
це говорить так: «Чи здатні зупинити
геноцид українців мирні переговори? Дуже хотілося б вірити, хто ж із
притомних людей може бути проти
дипломатичних способів зупинення
війни, але, але… Усі сигнали з боку
росії говорять лише одне: зупинити
геноцид українців може лише повна воєнна поразка путінської росії».
Вірмо і сподіваймося, що перемога буде скоро!
Валентина ОЛІЙНИК

ДУМКИ ПЕДАГОГА

ПРО УЧНІВ І «РОЛІ»
«Проводячи урок, не варто запитувати в дитини щось подібне: а от
якби ти жив у 1942 році, ти б врятував маленьку єврейську дівчинку, ставлячи під загрозу своє життя і життя своєї родини?
Кандидат історичних наук Ігор Якович Щупак говорить про те, що
не можна ставити людину ні на позицію ката, ні на позицію жертви… Тим пак, що сказати можна будь-що, та це не означає, що ця
конкретна особа вчинить саме так, опинившись у певних обставинах.
Людина завжди має вибір. Звісно, в залежності від своїх цінностей,
від своєї волі, своїх переконань. Більше того, усі ми робимо свій вибір щоденно. І за цей вибір не можна засуджувати. Швидше за все,
його потрібно зрозуміти… Але так, дуже важливо дітям розповідати
правду. Про все. Наприклад, чому радянські солдати масово здавалися в полон у 1941 році. І це точно не тому, що хотіли загинути в
«Уманській ямі», а тому, що не хотіли воювати за державу, яка знищувала їх голодом і репресіями…».

ПРО КРУТИ
«Якщо говорити про Крути, то я рекомендую застосовувати модель
«Перевернутого класу». Так, діти отримують випереджальне завдання переглянути відео «Бій під Крутами» і заповнити частину таблиці (причини, учасники, наслідки). На уроці вони знайомляться з патріотичними поезіями на цю тему. І вже на основі них заповнюють
інші розділи таблиці, які стосуються мотивів, значення події та історичної пам’яті. У результаті уроку учні дізнаються основні факти історії цього бою, зрозуміють мотиви юнаків, які постали на боротьбу. Ну і, звичайно, якими б болючими і трагічними не були аспекти
історичних подій, минулих чи сучасних, завжди треба повертатися в
точку безпеки».

ЇХ
ЗАБРАЛА ВІЙНА

ПАМ’ЯТІ
ЗАГИБЛИХ

ОЛЕКСАНДР КРИВЕНКО.
«ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ, НАШ ЛЮБИЙ ВЧИТЕЛЮ!»

www.lviv.web2ua.com

МАРК БОБРОВСЬКИЙ.
ДИВА НЕ ТРАПИЛОСЬ
ро те, що заступник директора з
навчально-виховної роботи ліцею «Універсум» Марк Бобровський перебуває
під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці, стало відомо 4 березня із
фейсбук-допису його друзів. 2 березня у
будинок влучила авіабомба, і відтоді зв’язку
з педагогом не було. Знали лише про те,
що він із сім’єю та ще 24 людьми на момент авіанальоту переховувався в укритті – підвалі власної 9-поверхівки. А отже, надія жевріла. Дістатися похованих під завалами сусідів рятувальники спробували
одразу після вибуху, але без спецтехніки і під постійними обстрілами в окупованому місті це було неможливо.
Оскільки Марк Володимирович – не лише учитель географії та завуч навчального закладу, а й відома на всеукраїнському рівні постать
– експерт Державної служби якості освіти, один з авторів «Абетки
для директора», учасник і спікер багатьох семінарів, присвячених адаптації критеріїв інституційного аудиту та побудові внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у школах, – безліч колег-освітян щиро переймалися його долею. На фейсбук-сторінці «Універсума» питали, чи
немає новин, висловлювали сподівання на те, що люди у підвалі вціліли. Навіть вітали Марка Володимировича із днем народження –
26 березня йому мало виповнитися 60 років. А потім, після звільнення
Бородянки, сприяли пришвидшенню роботи спецтехніки, яка розбирала надскладний завал – звичайні крани з ним упоратися не могли…
На жаль, педагог уже не міг прочитати адресованих йому привітань. Він загинув того самого чорного дня, 2 березня, коли в будинок втрапила російська бомба, – не доживши до свого ювілею
14 днів. Це стало відомо 18 квітня, коли тіла Марка Бобровського, його
дружини-лікарки, сина-студента та ще понад 20 людей дістали нарешті
з-під руїн їхнього будинку…
«…До останнього вірили, що він вижив, але, на жаль, дива не трапилось». «Світлої душі людиною він був. Розум відмовляється сприймати, що його вже немає серед нас», «Ми так вірили, сподівалися.
Нещодавно ще переймали Ваш досвід, вслухалися в кожне слово...»,
«Царство небесне Велету української освіти!», «Саме Марко Володимирович став для мене прикладом у педагогіці», «Він навчив мене
аналізувати роботу закладу. Щирий, людяний, професійний...», «Непоправна втрата для освітян», – так відреагували колеги на страшну звістку. А освітній омбудсмен Сергій Горбачов розмістив на своїй
сторінці світлину усміхненого Марка Бобровського і написав: «Світла
і розумна людина. Вчитель від Бога. Колега. Друг. Більш ніж півтора
місяця ми не знали, що з ним і з його родиною. Тепер знаємо. …Це
неможливо прийняти. Але лишається вдячна пам’ять. Лишаються теплі
слова і пронизливі спогади. Це фото зроблено у лютому 2020-го,
більш ніж два роки тому, коли ми командою, що писала «Абетку для
директора», зустрілися, щоб відсвяткувати вихід друкованого видання. Фото – саме про Марка: він на фоні напису Ukraїner та нашого
прапора. Бо для нього Україна була не лише відчуттям у серці, але
й насиченим закоханим знанням вчителя географії. А перед ним –
книжка, в яку він вклав свою величезну любов до життя, любов до
дітей і до школи, свій коштовний досвід та безмежну закоханість у
справу, якій присвятив життя. Неможливо усвідомити, що ніколи вже
не зможу зустріти його, посперечатися, радіти класній роботі, обговорювати, як можна зробити нашу школу більш людяною та якісною. Марку, я не зможу більше потиснути твою руку, оцінити твої
елегантні метелики, які ти постійно носив замість краватки, посміхнутися тобі. Але ти залишаєшся в моїй безмежно вдячній пам’яті. І
в пам’яті тих людей, які тебе знали. Спочивай з миром, друже. Ми
тебе не забудемо. І не буде прощення вбивцям».
Марка Бобровського, його дружину і сина поховали 23 квітня на
новому цвинтарі у Бородянці.

www.kyiv.media
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днією із жертв бучанської трагедії став
керівник гуртка судномоделювання, винахідник і педагог Олександр Кривенко.
9 лютого він відзначав свій 75-літній ювілей, а через місяць був убитий російськими окупантами.
У закладах позашкільної освіти Олександр
Іванович працював майже півстоліття. З
1973 року керував авіамодельним гуртком в Ірпені, 1980-го став директором міської Станції юних техніків (згодом – Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді). У 2013 році очолив технічний відділ цієї установи. З 2020-го, після реорганізації закладу, працював керівником гуртка «Судномоделювання» Ірпінського центру позашкільної освіти.
Цей гурток вважався одним із найкращих в області. Своїх вихованців – учнів з першого по десятий класи – педагог, окрім основ судномоделювання, навчав математики й фізики. Казав: «Головне, щоб
дитина мала уявлення, що таке земне тяжіння, що таке гравітація, що
таке швидкість світла, як відірватись від землі…». Юні дослідники під
його керівництвом розробляли нові сонячні батареї, створили апарат
для збирання космічного сміття, винайшли так званий «водний старт»,
завдяки якому можна «імпортувати кораблі разом із космічними ракетами та супутниками», побудували діючі моделі для старту з корабля.
(Цей проєкт свого часу посів третє місце на конкурсі Малої академії
наук.) Чотири роки тому, навесні 2018-го, Олександр Іванович розповідав журналістам: «У нас є стендові моделі, які проходять оцінку суддів
по стенду, є моделі спортивно-технічні, які і стенд проходять, і змагання на воді, є моделі чисто розважальні, але щоб їх виготовити, підхід
один. Є радіокеровані моделі, де треба знати і радіо, і його експлуатацію, і дозвільну систему. Звичайно, там і матеріальні затрати набагато
більші, але якщо в освіту вкладають кошти, то завжди виграє або держава, або сім’я. Вона бачить, що дитина від цього має великий зиск».
Олександр Кривенко був нагороджений державними преміями
«Кращий молодий раціоналізатор України», «Кращий винахідник
України», медаллю «Ветеран праці», почесними грамотами і подяками МОН, Департаменту освіти і науки КОДА, Управління освіти і
науки Ірпінської міської ради.
Коли почалася війна, Олександр Іванович перебував у Бучі. Зв’язок
із ним було втрачено 3 березня. Тіло із двома смертельними вогнепальними пораненнями знайшли 15 квітня. Під сповіщенням про загибель
педагога на сторінці Ірпінського управління освіти і науки – безліч
відгуків від колег та батьків учнів: «Він був взірцем для позашкільників Київщини!», «Тільки один раз довелось з ним знайомитись при пошуку гуртка для сина... Враження неймовірні: вперше бачила Вчителя,
який кожного учня зустрічав доброзичливо та з вірою в здібності, навіть не познайомившись з дитиною», «Боляче, як боляче… мої обидва
сини були учнями Олександра Івановича. Чудовий педагог, прекрасна людина… з яким задоволенням хлопці бігали до нього на заняття.
Ми так сподівалися, що живий…», «Вічна пам’ять, наш любий вчителю! Прекрасна, світла, добра людина... Сини із задоволенням ходили
на заняття і так чекали повернення, щоб добудувати свої кораблі...».

www.itvua.tv
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ВАЛЕРІЙ БІЛОУС.
УРЯТУВАТИ НЕ ВДАЛОСЯІ

В

осьмого березня у боях за Україну
від тяжкого поранення загинув боєць
95-ї окремої десантно-штурмової бригади,
уродженець селища міського типу Драбів
Золотоніського району Черкаської області,
випускник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди і колишній учитель історії Валерій Білоус.
«Маючи педагогічний фах, працюючи учителем історії спочатку в
Драбівському, потім у Перервинцівському навчально-виховному комплексі та добре знаючи про доблесні подвиги наших дідів-прадідів, будучи справжнім патріотом, у 2019 році Валерій Миколайович вступив на військову службу до Збройних Сил України за контрактом,
– написала голова Драбівської громади Світлана Орел. – Унаслідок
ворожого вогню Валерій отримав важке поранення. Захиснику оперативно було надано медичну допомогу, та врятувати його життя не
вдалося. Валерій був відповідальним педагогом, стриманим військовим, добрим та щирим другом, а головне – люблячим сином та братом, патріотом нашої держави. Немає слів, щоб передати біль, розпач
через непоправну втрату! …Нехай добрий світлий спомин про Валерія Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, односельчан, усіх, хто його знав, любив та шанував. Ми не в змозі змінити
обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести
біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне... Ніколи не пробачимо цього агресору. Ніколи не забудемо!».

www.procherk.info
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АНДРІЙ КРАВЧЕНКО.
З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ

ЮРІЙ БЛОХА.
УРОК МУЖНОСТІ

андидат хімічних наук, науковець і педагог
Андрій Кравченко був героєм наших публікацій
двічі. Вперше – як боєць, учасник Антитерористичної операції на сході України («Позивний «Кремінь», «ОУ» №13, 2015 рік), удруге – як учений і
дослідник, розробник недорогого й ефективного кровоспинного засобу («Андрій Кравченко: гемостатик
має коштувати не дорожче за губку для миття посуду», «ОУ» №22, 2019 рік). Те, що тепер мусимо писати про нього в минулому
часі, – одна з несправедливостей цієї війни, в яку важко повірити.
За освітою і покликанням Андрій був квантовим хіміком. У 2014 році по закінченні аспірантури працював над кандидатською дисертацією в Інституті хімії поверхні імені Олексія Чуйка Національної академії наук України, проте захистити роботу тоді не встиг: пішов добровольцем на фронт. Воював у 25-му
батальйоні «Київська Русь» (який згодом став окремим мотострілковим батальйоном сухопутних військ ВСУ). Маючи поранення і контузію, декілька годин
корегував вогонь української артилерії під час виходу наших військ з-під Дебальцевого. За це отримав звання Народного героя України. Після шпиталю повернувся до наукової роботи: захистив кандидатську дисертацію про квантовохімічне дослідження взаємодії розчинів електролітів із поверхнею кремнезему
і разом із колегами-науковцями взявся за розроблення кровоспинного композиційного матеріалу на основі наночастинок того-таки кремнезему. (Ця ідея –
створити недорогий гемостатик – спала йому на думку саме під час бойових
дій в АТО.) Уже невдовзі результати досліджень показали, що створений ученими композит має високий адсорбційний потенціал і не лише допомагає зупинити кров, а й поглинає токсини і захищає від інфекцій.
А ще Андрій Анатолійович був педагогом – одночасно з науковою роботою
в Інституті хімії поверхні імені Олексія Чуйка НАН України викладав фізику
в Центрі професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну
міста Києва. Підлітки його обожнювали. «Я ніколи не забуду, з якою любов’ю
до Андрія зверталися його учні, якими очима вони на нього дивилися. Він був
не просто вчителем фізики для дітей, а і старшим братом, другом, наставником», – згадувала його колега Христина Кернетська.
У перші дні повномасштабного вторгнення науковець записався до війська.
Спочатку воював у групі, яка діяла «у якості мобільного протитанкового заслону», потім став арткорегувальником. Як і в 2014-му, захист Батьківщини був
для нього важливішим за будь-яку іншу роботу.
…31 березня на своїй сторінці у ФБ він написав: «Перші зразки кровоспинних засобів передали волонтерам і в госпіталь. Велика подяка колегам з Інституту хімії поверхні НАН та Університету імені Тараса Шевченка за роботу».
Це був один з його останніх дописів: 3 квітня Андрій Анатолійович виїхав у
складі розвідгрупи на бойове завдання і зник. Про те, що авто підірвалося на
міні неподалік Броварів, стало відомо лише через два тижні.
Завжди позитивний, веселий і щирий, неймовірно світла і добра людина,
яка наче випромінювала тепло, істинний патріот України, чудовий педагог,
талановитий учений, котрий «мав свою думку, як піднімати українську науку», – таким запам’ятався Андрій Кравченко колегам і друзям. «Для мене він
завжди був саме тим патріотом, який і є справжнім втіленням мого розуміння цього слова, – написав його товариш Олексій Смирнов. – Скромний, без
будь-якої частки пафосу, закоханий у свою справу, яку робив без самопіару
і з великою любов’ю до людей... Він був на своєму місці. І ця його посмішка
була сповнена якимось особливо світлим оптимізмом, як і все людське життя. Я збережу її в своєму серці».

родженець села Сергіївка на
Миколаївщині Юрій Блоха
з дитинства мріяв стати футбольним тренером. І мрію свою
втілив одразу після закінчення
Миколаївського національного
університету імені Василя Сухомлинського за спеціальністю
«Фізична культура і допризовна підготовка». Працював
дитячим тренером з футболу у Снігурівській спортивній школі, був учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської області. За
спогадами колег, навчав дітей бути не лише витривалими і фізично сильними, а і справжніми патріотами Батьківщини. У 2014 році волонтерив, відправляв воякам на
схід дитячі малюнки, а 24 лютого 2022-го, щойно росія напала на Україну, пішов служити до тероборони.
Того ж дня на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» написав: «Перемога за нами! Обіцяю, що заняття скоро відновляться». На жаль, 34-річний тренер не зміг виконати
цю обіцянку. Але його урок мужності, який Юрій Блоха на власному прикладі дав своїм учням і вихованцям,
запам’ятається назавжди.
У Баштанському батальйоні тероборони педагог був начальником забезпечення блокпостів, координував місцевих волонтерів, котрі допомагали військовим. «Коли дізнався, що рашисти сунуть великою колоною у бік села
Мурахівка, без роздумів пішов на допомогу нашим хлопцям, які були там на блокпості, – розповів один з його
друзів. – Я знаю, що Юрій усвідомлював небезпеку. Але
він завжди вчив своїх підопічних: не важливо, наскільки сильний ворог, – треба з вірою в перемогу битися
до кінця». У тому бою 1 березня Юрій дістав три вогнепальні поранення, які були несумісні із життям.
За мужність і героїзм, виявлені при захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, Указом
Президента України молодшому лейтенанту Юрію Блосі
присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена
«Золота Зірка». Посмертно.

ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЕЦЬ.
«ПОМРУ ЗА УКРАЇНУ»
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ТАРАС ЛАВРІВ.
ЗАЛІЗНИЙ БРАТ
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ого знала, мабуть, уся Долина – місто на Бойківщині, у Калуському районі Івано-Франківської області. Він був відомим у місті художником і спортсменом, директором і викладачем Долинської дитячої
художньої школи, керівником місцевої школи Айкідо Йошинкан, очільником Школи Бойового Гопака імені Івана Богуна, патріотом і україноцентристом. За словами голови Долинської громади Івана
Диріва, «він творив сам та навчав молодь творчості, патріотизму, пропагував
здоровий спосіб життя». А також активно вправлявся в музиці, був гітаристом гурту «Залізний хрест». «Залізним братом» називали його друзі-музиканти. Якби-то залізо могло захистити від кулі…
17 квітня на сторінці Долинської дитячої художньої школи з’явилося таке
повідомлення: «Колектив закладу сумує в зв’язку з втратою директора та викладача Лавріва Тараса Олеговича, який загинув, захищаючи свою землю від
російської орди, на полі бою. Він назавжди залишиться в наших серцях як
справжній патріот, козак, захисник України! Співчуття родині. Вічна пам’ять».
Під гіркою звісткою – останні слова, адресовані загиблому воїну: «Пам’ять про
Вас житиме вічно. Ваш досвід і праця проросте в кожному, хто знав Вас, у
душах юного покоління, у Ваших учнях. Ви посіяли так багато доброти і світла в серцях наших дітей! Ніколи не забудемо про Ваш подвиг».
А на його власній сторінці останній допис датований 2 березня. Це два дитячі малюнки. І всього один рядок: «З такою підтримкою перемога незабаром».
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казом Президента України
від 31 березня 2022 року «за
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі» посмертно нагороджений орденом
«За мужність» III ступеня боєць із Кривого Рогу Євгеній
Василець, який загинув 3 березня в бою біля міста Дергачі Харківської області.
Це був молодий хлопець, який тільки розпочав педагогічну діяльність. Із 2010 року він вивчав історію і право у Криворізькому державному педагогічному університеті, в листопаді 2013-го виходив на Євромайдан, потім
брав участь у Революції гідності. Запам’ятався викладачам як спокійний і вдумливий студент, «справжній історик». Після закінчення вишу 2015 року – із перервою
на строкову службу в армії – працював учителем історії
у Криворізькій гімназії №101. А у вересні 2020-го знову
пішов до війська – служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». В університеті вважають, що
приєднання до лав ЗСУ стало його свідомим вибором як
громадянина й історика.
За кілька днів до війни Євгеній показав у соцмережі, на
що витратив «ковідну» тисячу. Звичайно, це були книжки. Одна з них називалася «Помру за Україну».
«Євген Василець самовіддано боронив не тільки рідну
державу, – йдеться у повідомленні від університетської
спільноти КДПУ. – Разом зі своїми побратимами він захищав від знавіснілої орди весь цивілізований світ. Його
мужність і непохитність завжди житиме в наших серцях
і надихатиме майбутні покоління. На місце Євгена встануть сотні інших бійців, які вщент розгромлять ворога й
гідно вшанують пам’ять навічно молодих героїв».
Наталія КУЛИК
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аніше про швейне виробництво на уроках технологій пані
Олександра розповідала «в теорії». Настав час, коли теоретичні
знання довелося застосовувати на
практиці. Учителька вивчила з нуля
будову бронежилета і «розгрузки»,
розібралася, якими мають бути тканина і нитки, після виготовлення
перших зразків проаналізувала вироби і вдосконалила конструкцію.
Наступні зміни вносила після того,
як отримала зворотний зв'язок від
бійців. Сьогодні вона – і технолог,
і закрійник у своєму «міні-цеху»,
що шиє зручні й надійні «плитоноски», які за допомогою ремінців
можна «підігнати» для хлопців різного зросту та статури. Загалом їх
виготовили вже понад 140.

ГЕРОЇ
НОВІТНЬОЇ ДОБИ

«ДІТИ БАЧАТЬ УВЕСЬ ПРОЦЕС
ВИГОТОВЛЕННЯ БРОНЕЖИЛЕТА»
Учителька трудового навчання Олександра ПРИГАРА організувала виробництво
«плитоносок», на якому, крім неї, працюють ще дев’ять швачок. Свої уроки онлайн
веде просто із цеху, куди для цього провели інтернет. А після занять, у другій
половині дня, учні приходять на виробництво, щоб виконувати допоміжні роботи.

НІДЕ, КРІМ ШКОЛИ
На вчителя трудового навчання до
Уманського педінституту (нині –
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) Олександра Пригара вступила
у рік здобуття Україною Незалежності. Згадує: цікавилася всім, тому
охоче ходила із хлопцями на «столярку» й опановувала інші «чоловічі» ремесла. «Мені це дуже стало
у пригоді, – каже вона. – Тому
що зараз у старших класах предмет
називається «Технології». За програмою маємо 10 модулів, із яких
повинні обрати три (звісно, враховуються база, що є у школі, та фах
учителя – чи всі профілі він може
викладати). Серед них обов’язково
буде кулінарія: це дітей дуже цікавить, і особливо хлопці гарно готують. По закінченні модуля кожен
учень має зробити творчий проєкт. Міністерська програма пропонує нам створити кенді-бар. А
хлопці сказали: нам треба «серйозну їжу». І приготували страви до
Святвечора – кожен свою. Організували як належить: ніжки столів
обв’язали ланцюгами, по кутках поклали часник, щоб сім’я була вся в
купі, на долівку постелили солому.
За умовами проєкту потрібно було
вивчити не тільки технологію приготування страви, а й історію її виникнення. За допомогою проєктора учні показували свої презентації
– а на столі стояли готові страви,
які можна було скуштувати. А ще
діти співали колядки і щедрівки…».
Менші учні впродовж року виконують 6–8 проєктів: виготовляють
гольниці й органайзери, вишивають. Але сенс – не суто в опануванні технології. Приміром, якщо
тема – «Виготовлення органайзера», діти мають знайти (в інтернеті,
у книжках чи на «ринку») подібні
вироби і підібрати технологію, за
допомогою якої їх можна створити: аплікація, вишивка, різьбярство.
«Далі учень має описати послідовність виконання проєкту – тобто скласти технологічну картку, –
продовжує Олександра Василівна.
– Виготовити виріб і насамкінець
– зробити рекламу, щоб мати змогу успішно його продати. Зіставити
ринкову вартість виробу і собівартість власного, визначити кількість
часу, витраченого на його виготовлення… Раніше програма «Трудового навчання» була спрямована на
те, щоб вивчити швачку або сто-

Я СОБІ ПОСТАВИЛА ЗА МЕТУ РОЗІБРАТИСЯ
Й ОПАНУВАТИ ТЕХНОЛОГІЮ: БРОНЕЖИЛЕТ
– ТО ОДНЕ, А «РОЗГРУЗКА» МАЄ ДУЖЕ
БАГАТО КИШЕНЬ, ШИТИ ЇЇ ЩЕ СКЛАДНІШЕ
ляра – тобто одиницю робочого
класу, яка може на підприємстві
виконувати певну операцію. Тепер
орієнтири інші. Самостійно виготовляючи вироби, діти самостверджуються: я щось можу! І в мене
гарно виходить… Іще такий момент:
є багато технік, які учні самостійно
опанувати не можуть. Наприклад,
валяння вовни. Так, вони знають
про цей різновид творчості, бачили такі вироби. Але для того, щоб
їх виготовити, потрібні матеріали,
спеціальна зазубрена голка. Щоб
організувати цей процес, потрібен
учитель. Матеріали я замовляю через інтернет, технологію їм показую… Діти в захваті від того, що
вони можуть це зробити».
Щороку пані Олександра намагається вводити нові техніки.
Цьогоріч, приміром, учні вправлялися у виготовленні різьблених
свічок – це справжні витвори
мистецтва, які, мабуть, і палити
шкода. «Це дуже цікава робота, –
каже вчителька. – Але – і дорога.
Потрібно мати устаткування, щоб
топити віск – одразу вісім кольорів. За технологією треба занурювати свічку в кольоровий віск по
30 разів. А далі є тільки дев’ять
хвилин на те, щоб «нарізати» ще
гарячу свічку і загорнути її, зробити гарні орнаменти… Ми встигли провести лише кілька занять,

але в учнів аж очі великі робилися: яка краса виходить! У домашніх умовах, у повсякденному житті дитина цього зробити не зможе.
Вишивку – може, купить шматочок тканини з малюнком і нитки.
А ця технологія недоступна – зокрема через її вартість. Я, наприклад, витратила близько шести тисяч гривень, аби купити матеріал
і устаткування. Заради того, щоб
діти мали змогу спробувати. Бо
така можливість є тільки у школі. А далі я думаю про таке: з усього класу точно знайдуться однадві дитини, яким сподобається ця
технологія. І потім вони зможуть
створити власний бізнес».

ШИЮТЬ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ
Освоєння нових технологій вимагає часу, але воно того варте, переконана Олександра Пригара. Зацікавлення дітей вона намагається
поєднувати із традиційними народними ремеслами. Наприклад –
коли вони кажуть, що хочуть плести браслети дружби, «фенічки»,
вчителька пропонує робити це…
методом ткання. «Ми виготовляємо із зубочисток станочки, на яких
учні можуть сплести енну кількість
браслетів із бісеру. Звісно, в усіх
виходить по-різному: хтось «буксує» на самому початку – складно
нитку протягнути, а хтось уже зро-

бив два-три, виставив у соцмережі… Я дуже задоволена, що завдяки новим програмам у нас є вибір:
діти інакше ставляться до трудового навчання, коли їм дають можливість обирати і рахуються з їхньою думкою».
Напевно, за те саме можна подякувати й Олександрі Василівні:
деякі труднощі учні долають завдяки її зусиллям. Приміром, так
було із шиттям на швейній машинці, яке не всім «давалося». «У школі в нас – старі швейні машинки
з ножним приводом, – продовжує
співрозмовниця. – Не кожна дитина може шити на такій машині, бо треба розуміти, як працює
педаль, щоб дотиснути її до кінця, аби закрутилося махове колесо і «пішла» строчка. Вони так і
кажуть: хоч що робитимемо, аби
не шити. То я пішла на невеличку «хитрість». В інтернеті продавалися машинки такі… напівдитячінапівдорослі. Вони роблять 12 видів строчок, а важать усього два
кілограми… Я підійшла до адміністрації з проханням: нам потрібні
машинки. І їх купили – чотири
штуки. Знаєте, тепер діти шиють із
задоволенням. Не бояться громіздкої «бандури». Виходить, я зробила їм перехід. Після цієї машинки
на велику вони «пересідають» легко. І тепер шиють усі».
До грудня минулого року Хустський багатопрофільний ліцей №1
імені Івана Магули був гімназієюінтернатом. Відтоді залишилося чимало речей. Тепер їх використовують як матеріал для пошиття
еко-торбинок. «На складі ми знайшли сорочки, сарафанчики тощо,
які вийшли з моди, – розповідає
вчителька. – Діти охоче їх використовують. Логіка підказує: якщо
на сорочці була кишенька, її можна лишити, а можливо – і щось
додати. Моделювати там багато не
потрібно, а шиють на маленьких
машинках легко. Хочете, поділюся
секретом? Кажуть, про свої плани
говорити не варто, але я дуже хотіла у другому півріччі відкрити в
ліцеї апсайклінгову кімнату. В багатьох школах (зокрема, і в нашій)
відкривають музеї народних ремесел. А я звернулася до адміністрації з ідеєю знайти приміщення, де
буде зібрано все, що ми пошили,
даючи друге життя старим речам.
Із джинсової тканини ми вже почали шити фартушки, з неї можна
і кошики робити. І у такій кімнаті
все це зібрати, щоб діти бачили, як
воно використовується в побуті. Зайшли в цей «музей», подивилися –
й одразу «вхопили» чимало ідей…
Із учнями 9 класу ми нещодавно розробили орнаменти для екоторбинок. Вони вишивають візерунки вдома, а потім ми в школі пошиємо із заготовок торбинки. Тут проглядається і збереження
традицій, і екологічне виховання».
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БУДНІ СВІЖОСПЕЧЕНОГО
ТЕХНОЛОГА
У мирний час пані Олександра займалася «зеленим» туризмом – на
верхньому поверсі свого будиночка облаштувала кімнати для мандрівників. Сьогодні там – хто на
ліжках, хто на матрацах – ночують десятки переселенців. Наразі їх понад 30, а невдовзі після
початку масштабного вторгнення,
коли люди масово тікали від війни, у садибі знайшли прихисток
59 осіб. «Поряд із нашим будинком
– бабчина хата, там п’ять кімнат.
У ній жило 16 людей із Бучі, я їм
повністю ту хату віддала, – каже
Олександра Василівна. – Дала казанки, каструлі, вони самі господарюють: готують їсти, прибирають,
перуть… Одні виїжджають – прибувають інші. У мене навіть таке
було, що я прийшла ввечері додому, сідаю вечеряти – і тільки знайомлюся з людьми, які в нас уже
добу живуть».
Господиня ж весь день пропадає
на виробництві. Спочатку долучилася до волонтерського руху, шила
«розгрузки» на фабриці спецодягу в селі Горінчово. Разом із нею
ходили жінки-переселенки. «Самі
попросилися, – згадує співрозмовниця. – Вони шукали роботу – а
роботи немає, то вирішили волонтерити, шити «розгрузки» безкоштовно. А я собі поставила за мету
розібратися й опанувати технологію: бронежилет – то одне, а «розгрузка» має дуже багато кишень,
шити її ще складніше. Дівчата із
сусіднього села, які працювали разом із нами, «проговорилися», що
такі самі машинки є там на італійській фабриці, що стоїть зачинена
вже зо два роки. Справа в тому,
що машинка, на якій шиють сорочки, не підходить для бронежилетів: там дуже «важкі» тканини,
особливо кордура з водовідштовхувальним просоченням і поліуретановим покриттям. Коли я почула про цю фабрику – за годину
«підняла» весь Хуст, дізналася, хто
там директор. Та жінка призначила
мені зустріч, я одразу поїхала туди,
ми подивилися машинки… Йшлося
про те, що вона дає мені в оренду дві машинки, я вдома шитиму зі
своїми дівчатами-переселенцями».
Та невдовзі пані Олександрі зателефонувала знайома із фонду, що
займається бронежилетами. Коли
почула про це – попросила: «Зачекай, я зараз приїду дивитися». Приїхала не сама, а разом із директором, який організував виробництво
у Виноградові. «Наступного дня на
фабриці я попросила показати приміщення, де ми могли би працювати, й одразу виникла думка: тут
можна поставити 10 машинок! –
продовжує Олександра Пригара. –
Мені дали тиждень, щоб ми з механіком «переклали» лінію, тобто з
великого цеху перенесли машинки
в цю кімнату. Потрібно було також
знайти десятьох швачок, розібратися з викрійками і як технологу
організувати виробництво. Я дуже
переживала, бо до цього часу знала
все це тільки в теорії. Розповідала
дітям, як ці процеси відбуваються
на фабриці, але не практикувала. І

ГЕРОЇ
НОВІТНЬОЇ ДОБИ
коли ми пошили першу партію –
23 штуки, – я плакала».
У процесі роботи виправляли недоліки конструкції та вдосконалювали її. Приміром, у перших виробах передня частина виявилася на
кілька сантиметрів довшою. «Технологу» довелося шукати причину.
З’ясувалося, що тканина витягувалася через те, що липучки на «поличках» пришивалися під кутом. «А
швачка цього не зрозуміла, шила та
ще й спеціально тканину розтягала,
– пояснює Олександра Василівна.
– Тоді я їй пояснила: маєш припосажувати. Або є інший варіант
– пропарювати праскою, щоб тканина «сіла»… Перші дві партії мені
далися дуже важко, бо кожній із
дев’яти швачок треба було поопераційно показати, що вона має ро-

зиває їх пані Олександра, – мобільні: якщо одна з якоїсь причини
не вийшла на роботу, інші можуть
виконувати її функції. На початку всі вони ознайомилися з різними стадіями процесу виробництва.
«Коли працюєш на конвеєрі, виконуєш одну й ту саму операцію –
робиш це дедалі швидше і точніше. Уже навіть не дивлячись, як
автомат, – усміхається вчителька. – Тоді й кількість «наганяєш».
Тому швачки розподілені по різних ділянках… А ще я долучаю
до роботи дітей. На уроках (їх, до
речі, згідно з розкладом веду просто з фабрики, мені для цього протягли туди інтернет) дала тему, а за
п’ять хвилин до закінчення показала бронежилет, розповіла, скільки
тут є «ручної» роботи – нарізання

ЧЕКАЮ ПЕРЕМОГИ,
ЩОБ У ШИТТІ
БРОНЕЖИЛЕТІВ
БІЛЬШЕ НЕ БУЛО
ПОТРЕБИ. ХАЙ
ВОНО ЛИШИТЬСЯ
В МИНУЛОМУ ЯК
КОРИСНИЙ ДОСВІД
бити. Потрібно нарізати дуже багато «липучки» і карематів: спереду
і ззаду ми робимо спеціальну підкладку з кишеньками, куди вставляємо по 16 смужок із каремату. Бо
коли куля влучає у плиту (у Виноградові, на тому виробництві, про
яке я вже говорила, хлопці «варять» із ресор бронеплити), іде такий удар, що аж ламає грудну клітку… Таких нюансів – купа. Узяти
стропи на плечах, які ми вшиваємо,
щоби пораненого можна було витягнути з поля бою. Дівчата кажуть:
ми можемо загнути, щоб вони не
йшли в шов, бо там важко обробляти… Так зробили партію – і я
її всю «завернула». Бо ці хлястики лишаться в руках, якщо тягнути людину вагою сто кілограмів. А
якщо вшити їх у конструкцію –
цього не станеться. Іще ми підклали
під плечі каремат (бо хлопці казали, що сильно натерли плечі «розгрузками» без підкладки), перемістили шлейки ближче до шиї, як у
рюкзаках, бо вони якось незручно
лягали на ключицю».

«Я ДУЖЕ ЧЕКАЮ ПЕРЕМОГИ»
Кожен співробітник має свою ділянку роботи, але «дівчата», як на-

липучок і каремата. І запропонувала охочим після уроків, з третьої
до п’ятої вечора, сісти на велосипед і приїхати до нас на фабрику – трошки поволонтерити. Учні
приходять із радою душею. І мені
добре – бо багато чого потрібно
намічати коректором: місце розміщення строп, кишень тощо. Тож
діти бачать увесь процес виготовлення бронежилета. Та ще й беруть участь у ньому».
Коли швачки працюють, час від
часу виникає потреба нарізати липучки. Пані Олександра вчить дівчат: обов’язково треба зав’язати,
підписати, скільки штук. І для якої
частини бронежилета вони призначені: щоб не заплутатися. «Має
бути порядок, – констатує вона.
– Бо в нас конвеєр, липучки потрібно багато, відрізки різної довжини. Щоб не сплутати, усе має
бути підписано. Ось вам приклад
реального виробництва. І ми його
постійно вдосконалюємо. Я кажу:
давайте липучку швидше! Дитина
дивиться на мене з нерозумінням.
Дивися, кажу: ставиш три котушки одну на одну, замість стрижня вставляєш виписаний коректор
– і тягнеш одразу три стрічки.
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Значить, відрізаєш не одну, а три
липучки – оце називається «швидше»! Процес іде, швачкам потрібно передати липучку – мусиш
придумати, як прискоритися. Доводиться оптимізувати виробництво. Я весь день на ногах: усім
треба дати роботу, відповісти на
запитання, а як щось не сходиться – одразу вирішувати ці питання. Вісім годин – як білка у колесі. Але… мені це дуже подобається.
Моя мама – вчителька, філолог
– любить читати газети. І щоразу вирізує для мене гороскоп. Одного разу каже: у тебе цього року
«виток у кар’єрі». Який, відповідаю, виток? Я як була «трудовиком», так і лишуся. Тож… навіть
не знаю, як так вийшло. Я спробувала себе у зовсім іншій іпостасі.

І вона, зауважу, вимагає постійного вдосконалення».
Своєрідний «лікнеп» Олександра Пригара проходить у групі «Швейний бізнес України», до
якої її долучив директор швейної
фабрики в Хусті. До цієї групи
входять люди, які шиють «розгрузки» і бронежилети, кепки,
майки – одним словом, усе те,
що іде на війну. Обмінюються досвідом, пропонують тканину, матеріали, викрійки… «Чути багато
критики, що люди беруться шити
продукцію для фронту, але неправильну тканину використовують,
нитки беруть звичайні – а треба армовані. Щоб бронежилет на
розлізся на солдатові, – каже
співрозмовниця. – Коли я підходила до директора швейної фабрики – просила машинки, – він
сказав: «Ви взялися не за свою роботу, займаєтеся кустарництвом.
Це мають робити спеціальні фабрики військового пошиття. Шити
відповідно до вимог, за ДСТУ». Та
розумію… Але якщо ті фабрики
не працюють або не встигають –
то що, я сидітиму, склавши руки?
Мушу щось робити. Це важко, я
втомлююся, встаю ранком із мішками під очима. Бо в ліжко лягаєш – і до новин. Читаєш розповіді людей, які в Бучі у підвалах
сиділи голодні. Слів немає, що з
нами робить путін… Як таке може
бути у двадцять першому столітті? Щодня прокидаюся і думаю
– чи цей жах мені наснився, чи
справді війна… Я дуже чекаю перемоги, щоб у шитті бронежилетів більше не було потреби. Хай
воно лишиться в минулому як корисний досвід».
Валентина СОРОКА

ВАРТО
ЗНАТИ
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