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ВІЙНА ТА ОСВІТА
Директор Ірпінської спеціалізованої
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням економіки та права №2

Ірина БЄЛОВА:
– Снаряди влучили в обидва
корпуси, масштаби руйнувань
великі: в одному з кабінетів діра
на пів стіни, на триповерховій
будівлі дах – мов решето.
Їдальні немає – її перетворили
на руїни. Було і мародерство
– вкрали нові ноутбуки,
які ми тільки в січні отримали
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Про структуру освітньої програми ЗЗCО як інструменту управління закладом, про те, на що передусім треба
звертати увагу під час її складання, а також про особливості затвердження власної програми, розробленої
не на основі типової, йшлося під час онлайн-зустрічі, організованої Управлінням Державної служби
СТОР.
8
якості освіти у місті Києві й Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук
АЛГОРИТМ ВІДНОВЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки оприлюднило
алгоритм дій для відновлення обслуговування
через органи Казначейства у разі перебування
на тимчасово окупованій території та відсутності
посадових осіб із правом підпису фінансових
документів
3

ДИТСАДОЧКИ – НА СТАРТ!

ФІЗКУЛЬТУРА ОНЛАЙН

Рухова активність в умовах воєнного часу
є дуже корисною. Але як зацікавити нею дітей?
Які методики варто використовувати? Як розтопити
лід онлайну і зробити заняття інтерактивними?
Про це та багато іншого розмірковували учасники
всеукраїнського семінару-практикуму
12

10
Провести опитування батьків, щоб дізнатися,
чи готові вони зараз віддати дитину до садочка,
а потім – написати клопотання засновнику.
Це – один із основних шляхів відновлення роботи
ЗДО. Але передусім треба дбати про безпеку –
і дітей, і педагогів
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.software.com

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: ПОРАДИ ДИРЕКТОРУ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

СВІТОВА ПІДТРИМКА

ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ

ПРОЄКТ НА ПІВТОРА МІЛЬЯРДА

НЕЗМІННІ ПРІОРИТЕТИ

ьомого травня уряд схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах із представниками Міжнародного банку
реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного
управління в Україні». Українську делегацію очолить міністр фінансів України Сергій Марченко.
У квітні Світовий банк надав пропозицію уряду України для старту
підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг. Планується, що в рамках цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної
асоціації розвитку наша країна отримає позику обсягом 1,492 мільярда
доларів США. Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків
держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників
державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і на регіональному рівнях.

ев’ятого травня відбулося друге надзвичайне засідання Секторальної робочої групи
«Освіта і наука», яка
об’єднує ключових міжнародних партнерів.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет разом із командою МОН,
щоб залучити усі можливі ресурси, презентував проєктні пропозиції для роз’язання нагальних проблем української освіти у воєнний
та післявоєнний періоди.
Незмінними пріоритетами залишаються:
– забезпечення сталості й безперервності освіти;
– створення безпечних умов для навчання та викладання;
– психологічна підтримка учасників освітнього процесу;
– відновлення освітньої інфраструктури в найближчому майбутньому;
– продовження реформ та якісних трансформацій на всіх рівнях
освіти.
– Ми розробили 6 проєктів із високим пріоритетом і горизонтом
імплементації до початку нового навчального року або навіть швидше.
Йдеться про цифрові девайси для освіти, вступну кампанію 2022 року,
видання підручників і посібників для Нової української школи, відкриття освітніх хабів за кордоном, розширення парку шкільних автобусів
для закладів загальної середньої освіти, розвиток STEM-освіти у НУШ,
– розповів Сергій Шкарлет.
Міністр повідомив, що також розроблено ще 5 важливих проєктів,
які можуть бути імплементовані впродовж 1-2 років. А саме:
– цифровий освітній паспорт;
– створення освітніх catch up програм та інструментів;
– створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням;
– профорієнтація та побудова кар’єри «Обери професію своєї мрії»;
– навчання вчителів/учнів надавати домедичну допомогу.
Реалізація цих проєктів допоможе уникнути освітніх втрат і забезпечить стійкість української освіти у нелегкий для країни час.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ВІДРОДЖЕННЯ – КОШТОМ АГРЕСОРА

У
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країна підраховує матеріальні збитки, завдані армією російської федерації, адже кожні
знищені країною-агресором театр, музей, школа, філармонія чи бібліотека повинні бути відбудовані її коштом. Про це заявив заступник
керівника Офісу Президента Олексій Дніпров
під час брифінгу.
Олексій Сергійович констатував, що бойові дії суттєво ускладнили роботу майже всіх
установ, організацій і підприємств Національної академії наук України. Деякі з них опинилися на територіях, що захопили російські загарбники. Зокрема, це Луганський природний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник
і Херсонська гідробіологічна станція. Значно пошкоджені будівлі інститутів у Києві, Харкові, Миколаєві й Сумах. Російські окупанти завдали
серйозного руйнування лабораторіям на базі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, розташованого в Чорнобилі.
Але попри все – НАН працює і проводить насамперед дослідження, пов’язані зі зміцненням обороноздатності й безпеки держави, повідомив Олексій Дніпров.
– Їх результатом стало створення перших вітчизняних зразків броні,
які відповідають стандартам НАТО, радіолокаційної станції Х-діапазону
та системи виявлення БПЛА, маскувальних композиційних покриттів, нових елементів радіо- й оптоелектроніки для вітчизняної зброї, – зазначив він. Для військової медицини, зокрема, створено біоматеріали для
відновлення кісткової тканини, сучасну технологію кріоконсервування
клітин крові, різноманітні гемостатичні засоби та спеціальні пов’язки
для лікування складних опіків і ран.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ДОПОМОГТИ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Р

РЕКОМЕНДАЦІЇ

НОВЕ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЗАМОВЛЕННІ
www.facebook.com
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2022 році процедура формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів спрощується. Відтепер таке замовлення не
погоджуватимуть із регіональними радами професійної освіти, а зміни до нього затверджуватимуть лише за поданням
місцевих департаментів освіти і науки.
Зміни до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів
ухвалено розпорядженням КМУ від 29 квітня 2022 року.
– В умовах воєнного стану освіта має швидко відповідати на виклики часу. Саме тому ми ухвалили рішення скасувати етап розгляду
та погодження регіонального замовлення регіональними радами професійної освіти. Адже для того, щоб засідання ради вважалося правоможним, на ньому мають бути присутні більше половини її членів. Нині,
коли частина громадян України перебуває в постійному русі, організувати такі засідання означатиме істотно загальмувати процес формування регіонального замовлення, – зазначив заступник міністра освіти і
науки Олександр Костюченко.
В оновлених рекомендаціях строки погодження регіонального замовлення також змінюються. Зокрема, замовники затвердять проєктні обсяги регіонального замовлення до 20 червня, а виконавці ознайомляться із затвердженими обсягами до 1 липня.

Д
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ада Європейської асоціації університетів (European
University Association) схвалила комплекс заходів для допомоги українському сектору
вищої освіти.
– В Україні перед початком жорстокого вторгнення російської федерації уряд ухвалив Стратегію
розвитку вищої освіти на
2022–2032 роки. З урахуванням теперішньої ситуації завдання та заходи з реалізації будуть скореговані. Я вдячний Європейській асоціації університетів за прийняте рішення, – зазначив міністр
освіти і науки Сергій Шкарлет.
Рішенням ради ухвалено створення спеціальної робочої групи Європейської асоціації університетів для післявоєнного відновлення України
та її університетського сектора. Цю групу очолюватиме член правління
EUA Іванка Попович з Університету Белграда, яка брала участь і має
досвід у відбудові після Балканських війн у 1990-х роках. Цільову групу створять найближчими тижнями.
Рада EUA також узгодила низку заходів для сприяння членству українських університетів у асоціації. Ці заходи передбачають:
– скасування членських внесків у EUA для українських університетів, що вже є членами, а також тих, що хочуть долучитися до членства, протягом 2022 року;
– заохочення та пришвидшення подавання заявок на отримання членства в Європейській асоціації університетів від відповідних українських
установ та організацій (зокрема, національної ректорської конференції);
– надання українським університетам, які не є членами асоціації, доступу до деяких послуг і заходів EUA;
– розгляд питання про створення добровільного фонду солідарності
для підтримки участі України в діяльності EUA.
За матеріалами Офісу Президента України, МОН, Мінфіну
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ПРЯМА МОВА

ПРО ЗАТРИМКИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І РЕСУРСИ
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Заступник міністра фінансів Роман ЄРМОЛИЧЕВ
у інтерв’ю виданню «Укрінформ» розповів, зокрема,
про те, чому в деяких громадах заробітна плата
виплачується вчителям не в повному обсязі або існують
затримки з виплатами, про перспективи міжнародної
допомоги та наявність ресурсів, які мають посилити
спроможність органів місцевого самоврядування.

Р

озпочинаючи розмову, Роман Володимирович відзначає, що з початком повномасштабного вторгнення росії до України Мінфін уже
мав досвід оперативного ухвалення рішень у частині аналізу видатків державного бюджету та виокремлення
пріоритетних цілей для фінансування. Публікуємо частину розмови, присвячену освіті.
– Ви на державному рівні опікуєтеся
питаннями фінансування освіти, соціального захисту, охорони здоров’я
– тобто гуманітарної сфери. У соцмережах освітяни в окремих громадах скаржаться, що не отримують
повністю заробітної плати. Як ви можете пояснити таку ситуацію?
– Хочу одразу наголосити на
тому, що Міністерство фінансів України виконує у повному обсязі свої
зобов’язання щодо забезпечення місцевих бюджетів необхідним ресурсом
для виплати заробітної плати вчителям, медикам та іншим бюджетникам. У Державному бюджеті України
на 2022 рік передбачено 97 мільярдів гривень освітньої субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати вчителям закладів загальної
середньої освіти. За даними Державної казначейської служби України, на
сьогодні ці видатки профінансовано
на 100% від розпису на січень – кві-

тень 2022 року (33 мільярди гривень).
Потреба у коштах на травень на виплату заробітної плати вчителям становить 10,5 мільярда гривень.
Тепер спробуймо розібратися, чому
в деяких громадах заробітна плата педагогів виплачується не в повному обсязі або існують затримки з виплатами.
За оперативною інформацією, наданою Міністерством освіти і науки,
у квітні, наприклад, не виплачувалася заробітна плата вчителям у 54 територіальних громадах. Зокрема у:
Донецькій області – у 9 громадах,

зв'язок. Після поновлення комунікацій усі виплати буде проведено.
Водночас є громади, де активні воєнні дії вже не ведуться, і вчителі мають можливість повернутися до виконання своїх професійних обов’язків.
Однак, наприклад, за березень освітяни могли отримати заробітну плату не в повному обсязі, що було зумовлено простоєм. Зверну увагу на
те, що саме засновник або уповноважений ним орган управління освітою
ухвалює рішення щодо оплати праці вчителів в умовах простою. Адже
постановою уряду №221 від 7 березня 2022 року керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано 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).

ПИТАННЯ ВИПЛАТ У ДЕЯКИХ ГРОМАДАХ
Є ВКРАЙ СКЛАДНИМ. У КОЖНОМУ
ОКРЕМОМУ ВИПАДКУ МІНФІН ТА ОРГАНИ
КАЗНАЧЕЙСТВА ШУКАЮТЬ МОЖЛИВІ
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ
Запорізькій – у 10 громадах; Київській – у 3 громадах, Луганській області – у 2 громадах, Миколаївській
– у 5 громадах, Сумській – у 2 громадах, Харківській – у 17 громадах,
Херсонській області – у 6 громадах.
Це пов’язано, наприклад, із неможливістю здійснити виплати у зв’язку
з активними воєнними діями, тимчасовою окупацією українських територій, відсутністю зв’язку з керівництвом, або ж були факти співпраці
з окупантами тощо. Звісно, питання виплат у таких громадах є вкрай
складним, немає одного рішення для
всіх. Але в кожному окремому випадку Мінфін та органи Казначейства
шукають можливі шляхи вирішення
цієї ситуації. До того ж, зокрема, на
Київщині в окремих громадах були
відсутні електроенергія, інтернет-

– Чи достатньо нам власного ресурсу
для забезпечення фінансування освіти у 2022 році?
– Звісно, в умовах пріоритетного спрямування коштів на потреби захисту від збройної агресії окупанта було перерозподілено частину
коштів. Однак Міністерство фінансів здійснює пошук альтернативних
джерел фінансування потреб держави у цих умовах, зокрема йдеться
про підтримку освіти. Тому вже зараз Мінфін разом з іншими органами
влади готує спільний зі Світовим банком проєкт «Підтримка державних
видатків для забезпечення стійкого
державного управління в Україні».
Обсяг оголошеної допомоги становитиме 1,5 мільярда доларів США. У
рамках цього проєкту передбачено
відшкодування видатків державного

бюджету, здійснених для оплати праці працівників державних органів, а
також заробітної плати вчителям закладів загальної середньої освіти. В
середньому Світовий банк відшкодовуватиме по 200 мільйонів доларів
щомісяця.
Водночас зверну увагу, що, за даними Державної казначейської служби
України, станом на 1 квітня 2022 року
в 1444 місцевих бюджетах є залишки
освітньої субвенції обсягом 7,5 мільярда гривень, а також у 1202 місцевих
бюджетах акумульовано 242 мільйони гривень субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами.
Це – теж ресурс, який має посилити спроможність органів місцевого самоврядування у частині фінансування освіти.

– Як бути з виплатами на тих територіях, де тимчасово органи державної
влади не виконують свої повноваження або роблять це не в повному обсязі?
– Звісно, в умовах воєнного часу
існують особливості здійснення казначейського обслуговування розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів. Запровадження
Казначейством дистанційного обслуговування дає можливість проводити виплати навіть без прив’язки до
відповідної території й оперативно
вирішувати питання першочергових
видатків.
Також існує специфіка казначейського обслуговування розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів,
розташованих у населених пунктах,
на території яких органи державної
влади не виконують свої повноваження або роблять це не в повному обсязі.
Це питання врегульовано рішенням
уряду №265-р від 1 квітня 2022 року,
відповідно до якого здійснення платежів відбувається на підставі даних органів Казначейства, погоджених військовими адміністраціями, які
володіють оперативною інформацією
про відповідні території.
Спілкувався Олександр РАДІЙЧУК

АЛГОРИТМ

М

іністерство освіти і науки оприлюднило алгоритм дій для відновлення обслуговування
через органи Казначейства у разі перебування на тимчасово окупованій території та відсутності посадових осіб із правом першого/другого підпису фінансових документів.
1. Призначити нових посадових осіб із правом
першого/другого підпису фінансових документів
(керівник, бухгалтер).
2. Створити копії наявних баз даних або узагальнити паперові носії, які містять необхідну в
подальшому первинну бухгалтерську інформацію,
для можливості відновлення фінансової роботи.
3. Звернутися до органу Казначейства на підконтрольній українській владі території щодо
здійснення розрахунково-касового обслуговуван-

ня та надати необхідні документи за вимогою органу Казначейства відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р.
4. Згенерувати ключі електронного цифрового підпису для нових посадових осіб в органах
Казначейства на підконтрольній українській владі території.
5. Налаштувати під’єднання до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства –
Казначейство».
6. Відновити роботу.
Таким самим, але без першого пункту, має
бути алгоритм дій для відновлення обслуговуван-

www.odma.edu.ua

ВІДНОВЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ня за відсутності ключів електронного цифрового підпису (під’єднання до системи дистанційного обслуговування).
До речі, протягом часу, необхідного для оформлення ключів ЕЦП, документи для оплати можна надати до органів Казначейства на паперових носіях.
За матеріалами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки
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ОСВІТНІЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ

ОТРИМАТИ ДОКУМЕНТИ

ДОПОМОГА – ЗВІЛЬНЕНА ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

іністерство освіти і науки рекомендує
учасникам освітнього процесу та батькам учнів, які перебувають на тимчасово
окупованих територіях, дотримуватися таких рекомендацій щодо продовження навчання й отримання документів про освіту:
1. Подати заяву про зарахування до будь-якого закладу загальної середньої
освіти на безпечній території України (допомогу у виборі закладу надають органи управління освітою 14 областей та міста Києва, а також департаменти
освіти і науки Донецької, Харківської, Миколаївської та Запорізької обласних
військових адміністрацій).
2. Завершити навчання та пройти оцінювання відповідно до рекомендацій
МОН, затверджених наказом №290 від 1 квітня 2022 року.
3. Свідоцтво про здобуття базової або повної загальної середньої освіти замовляє та вручає заклад, до якого подана заява про навчання (це стосується також
свідоцтв досягнень для 1–4 кл. і табелів навчальних досягнень для 5–8 і 10 кл.).
Якщо на час завершення навчального року заклад освіти, який замовив випускникам свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії російської федерації, видання свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти, визначений органом управління у сфері освіти. У цьому
разі уповноважена особа закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва,
робить запис із посиланням на наказ: «Додаток заповнено на підставі наказу
МОН №290 від 1 квітня 2022 р.».
У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового
навчального року пройти річне оцінювання й отримати документи про освіту.

іністерство фінансів України в листі №11220-03-3/8118 від
21 квітня 2022 року надало роз’яснення на запит Федерації
професійних спілок України (за ініціативою Профспілки працівників освіти і науки України) щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб усіх видів допомоги громадянам, постраждалим унаслідок військових дій, яка надається
з 24 лютого 2022 року, без обмеження розмірів такої допомоги.
Про це повідомляє юридичний відділ ЦК Профспілки.
Мінфін пояснює, що Верховна Рада України 15 березня 2022 року прийняла
Закон України №2120-IX
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законодавчих актів України щодо дії норм
на період дії воєнного стану», положеннями якого,
зокрема, передбачено невключення до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
– фізичної особи:
1) суми (вартості) благодійної допомоги, виплаченої (наданої)
благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», протягом дії правового
режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:
– учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, добровольчих формувань територіальних громад, які
захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь
у відсічі збройній агресії та забезпеченні національної безпеки,
усуненні загрози небезпеки державній незалежності України,
її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;
– працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в
районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;
– фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які
вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням
бойових дій у таких населених пунктах (підпункт «в» підпункту
165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України).
2) Суми цільової або нецільової благодійної допомоги, що надається платнику податку, який постраждав унаслідок збройної
агресії російської федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (підпункт «в» підпункту 170.7.2 пункту 170.7 статті 170 Кодексу).
Департаментом правового захисту ФПУ надано також юридичний висновок щодо оподаткування грошової допомоги, виплаченої профспілкою її членам, постраждалим унаслідок збройної
агресії російської федерації, у порядку, визначеному Законом
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Згідно із ч. 1 ст. 4 цього закону суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені й діють відповідно до
цього закону, а також інші благодійники та бенефіціари.
Благодійником, яким є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, може здійснюватися благодійна діяльність у вигляді безоплатної передачі у власність бенефіціарів
коштів, іншого майна.
Сферою благодійної діяльності, зокрема, є допомога постраждалим від збройних конфліктів, а також біженцям та особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
Отже, сума безоплатної грошової допомоги, наданої професійною спілкою (благодійником) членам профспілки (беніфіціарам),
які протягом дії правового режиму воєнного стану мешкають
(мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку із проведенням бойових дій у таких населених пунктах, не включається до їхнього оподатковуваного доходу.

ДОТРИМАННЯ ПРАВ

ЕВАКУЙОВАНИМ ДІТЯМ

М
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іністр соціальної політики України
Марина Лазебна повідомила, що уряд
ухвалив рішення, розроблене Координаційним штабом з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, яке посилює контроль під час воєнного стану за
дотриманням прав дітей із вразливих категорій, евакуйованих у межах України
або за її межі, забезпечує організацію
повернення таких дітей за місцем проживання.
З початку введення воєнного стану більш ніж 10,7 тисячі дітей із вразливих
категорій були евакуйовані. З них більш як 7,4 тисячі – за кордон, 3,3 тисячі – всередині країни. 4,3 тисячі дітей із числа евакуйованих – із сімейних
форм виховання, 6,4 тисячі – із числа зарахованих до закладів на цілодобове перебування.
Облік інформації про переміщення та місце перебування цих дітей забезпечить захист їхніх прав, насамперед на безпеку, можливість возз’єднання із
сім’єю, допоможе попередити потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Ухвалене рішення уряду:
– запроваджує облік інформації про дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на території України, де не ведуться бойові дії, або за межі України;
– забезпечує доопрацювання Єдиної інформаційно-аналітичної системи
«Діти» для ведення в ній відповідного обліку;
– забезпечує захист інформації, що міститься в інформаційно-аналітичній
системі «Діти».

ПЕДАГОГАМ

ПІДТРИМКА «ПОРУЧ»

У

проєкті психологічної підтримки «Поруч», створеному Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ) у партнерстві з МОН, відкривається новий напрям – групи підтримки для освітян (poruch.me/teachers). До участі запрошуються педагоги, які під
час війни відчувають потребу у спілкуванні з колегами та фахівцями-психологами.
На групових зустрічах обговорюватимуть такі теми:
– як учителі можуть підтримати себе й учнів;
– як керувати емоціями у складні часи;
– як реагувати на поведінку дітей екологічно та де знайти ресурси для цього.
Онлайн-зустрічі тривалістю 60 хвилин відбуватимуться на платформі Zoom
двічі на тиждень упродовж місяця. У групі працюватимуть до 10 учасників і
ведучий-психолог. Освітяни отримають фахові поради від кризових психологів проєкту «Поруч», будуть досліджувати власний емоційний стан і дізнаватимуться, як діти реагують на різні ситуації під час війни.
Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити форму на сайті: poruch.
me/teachers. Час проведення зустрічей погоджуватимуть індивідуально з кожним учасником групи. Участь – безкоштовна. Проєкт «Поруч» реалізується
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з МОН, Українським інститутом
когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ «Волонтер».

www.rbc.ua
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За матеріалами Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики,
Профспілки працівників освіти і науки
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НОРМАТИВНА БАЗА

ВСТУП-2022: ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
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Міністерство юстиції України
зареєструвало Порядок прийому
для здобуття вищої освіти у 2022 році.

–Ц

ьогоріч для вступників до
українських закладів фахової передвищої та вищої освіти будуть створені максимально безпечні умови проведення
вступної кампанії. Буде проведено
національний мультипредметний
тест на здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей). НМТ відбудеться у формі комп’ютерного
онлайн-тестування із трьох предметів (українська мова, математика, історія України). За кордоном
НМТ проводитиметься в один час
із тестуванням в Україні. Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок, – розповів міністр освіти і
науки Сергій Шкарлет.
Для майбутніх магістрів проведуть магістерський комплексний
тест для спеціальностей «Право»,
«Міжнародне право» і магістерський тест навчальної компетентності для кон’юнктурних спеціальностей.
Для тестувань сформують основну, додаткову та спеціально організовану сесії. Ті абітурієнти, які з
певних причин не зможуть скласти тести під час основної сесії, зможуть це зробити у наступні сесії.
Для вступу на бакалаврат на
місця за кошти бюджету та на

контракт для кон’юнктурних спеціальностей ураховуватимуться результати НМТ. Для спеціальностей «Фізична культура і спорт»,
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн» (за спеціалізаціями «Графічний дизайн»,
«Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн
середовища», «Промисловий дизайн»), «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне
мистецтво», «Сценічне мистецтво»,

– реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня;
– проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет +
контракт), із 9 до 16 серпня (тільки контракт).
Подання заяв для вступу – з
29 липня до:
– 8 серпня – для осіб, які
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (вони складатимуться з 9 до
16 серпня);
– 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а
також творчих конкурсів, що були
складені з 1 до 18 липня.
Оприлюднення
рейтингових
списків на бюджет – не пізніше
29 серпня.
Підтвердження бажання навчатися на бюджеті – не пізніше 2 вересня (до 18:00).
Зарахування:
– на бюджет – 5 вересня;
– на контракт – визначають
правилами прийому закладу, але
не пізніше 30 вересня.
Переведення на вакантні місця
– до 19 вересня.

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ
СФОРМУЮТЬ ОСНОВНУ, ДОДАТКОВУ
ТА СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНУ СЕСІЇ
«Архітектура та містобудування»
– результати творчого конкурсу,
який, за рішенням закладу, може
проводитися у дистанційній формі.
Подання документів і підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет. Для вступу на контракт на некон’юнктурні
спеціальності враховуватимуться
лише результати розгляду мотиваційних листів.
Основні етапи вступу на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного):

Для вступу до магістратури використовуватимуться:
– на бюджет і контракт на спеціальності «Право», «Міжнародне
право» – результати МКТ;
– на бюджет і контракт на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»
(крім спеціальності 293 «Міжнародне право») – результати магістер-

ського тесту навчальної компетентності (МТНК) + фахового іспиту в
закладі освіти;
– для вступу на інші спеціальності – результати фахового іспиту закладів освіти (бюджет)
або розгляду мотиваційного листа
(контракт).
Основні етапи вступу:
– реєстрація для складання МКТ
і МТНК – із 27 червня до 18:00
18 липня;
– основна сесія МКТ і МТНК
– з 10 до 17 серпня, додаткова –
з 7 до 10 вересня.
Реєстрація електронних кабінетів – із 1 серпня.
Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня і завершується:
– 23 серпня – для осіб, які
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК
або МКТ;
– 15 вересня – для абітурієнтів,
які вступають на основі результатів МТНК, МКТ або тільки фахового іспиту в закладі освіти.
Оприлюднення
рейтингових
списків на бюджет – не пізніше
20 вересня.
Підтвердження бажання навчатися на бюджеті – до 18:00 24 вересня.
Зарахування:
– на бюджет – 25 вересня;
– на контракт – визначається
правилами прийому закладу, але не
пізніше 30 листопада.
Переведення на вакантні місця
– до 10 жовтня.
Буде збережена можливість скористатися спеціальними умовами
конкурсного відбору для деяких
категорій вступників, зокрема для
жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових
дій. Детальні механізми вступу для
них буде доопрацьовано впродовж
травня-червня.
Детальніше про це читайте в
наступних номерах «Освіти України».

ОФІЦІЙНО

В

ідповідно до порядку визначено особливості вступної кампанії 2022 року до закладів фахової передвищої освіти, а також
ураховано особливості її проведення. Вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року максимально спрощено. Для вступу
за кошти державного або місцевого бюджету абітурієнти проходять
індивідуальну усну співбесіду або
творчий конкурс, який проводять

ДЛЯ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
в один етап, і подають мотиваційний лист. Закладам надано право у
своїх правилах прийому визначати
вимоги до мотиваційних листів та
особливості їх написання.
Для осіб, які претендують на навчання тільки за контрактом, достатньо подати необхідні документи та мотиваційний лист. Варто
зазначити, що мотиваційний лист
розглядається приймальною комісією закладу і використовується
для складання рейтингового списку вступників. Але виставлення балів за такі листи не передбачено.
Індивідуальні усні співбесіди
для абітурієнтів на основі повної
загальної (профільної) середньої

освіти проводять за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих
конкурсів заклад обирає самостійно. За бажанням вступники замість проходження індивідуальної
усної співбесіди можуть подати
сертифікати національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання
2019–2021 років.
Середній бал свідоцтва про базову або повну загальну середню
освіту в конкурсному балі не використовується.
Важливим елементом вступної кампанії є надання можливос-

www.goodportal.com.ua

У Міністерстві юстиції України
зареєстровано наказ Міністерства освіти
і науки від 20 квітня 2022 року №364
(зі змінами) «Про затвердження Порядку
прийому на навчання до закладів
фахової передвищої освіти в 2022 році»
(№486/37822).

ті абітурієнтам подавати заяви в
електронній формі. Тепер не тільки особи, які вступають на базі
повної загальної середньої освіти,
а й ті, хто планує продовжити навчання на основі базової середньої
освіти, можуть подати документи
за допомогою електронних кабінетів. Цим можуть скористатися
й абітурієнти, які перебувають за
межами України.
За матеріалами Міністерства освіти і науки
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Державна служба якості освіти України затвердила орієнтовний перелік
документів, що є предметом аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів із питань освіти
(наказ №01-10/39 від 11 квітня 2022 року).

Я

к зазначено у наказі, йдеться про акти органів місцевого самоврядування та місцевих
органів виконавчої влади (рішення
сесій обласних, районних, міських,
районних у містах, сільських, селищних рад, їх виконавчих комітетів; розпорядчі документи міських, сільських, селищних голів,
голів місцевих державних адміністрацій), розпорядчі документи місцевого органу управління освітою
(накази, розпорядження), плани роботи, протоколи засідань колегії,
матеріали нарад, звіти, статистичні, інформаційні, аналітичні та інші
матеріали, що створені у процесі
діяльності місцевого органу управління освітою.
Орієнтовний перелік документів,
що є предметом аналізу діяльності
місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування,
їх структурних підрозділів із питань освіти, є таким:
– про затвердження положення про місцевий орган управління освітою;
– про делегування повноважень
з питань освіти;
– про розподіл обов'язків між
начальником місцевого органу
управління освітою та його заступниками;
– про призначення, звільнення
керівників та працівників місцевого органу управління освітою;
– регіональні програми розвитку освіти, програми соціально-економічного розвитку, плани розвитку освіти громади та матеріали про
їх виконання (звіти, інформаційноаналітичні матеріали тощо);
– звіт голови постійної комісії
ради з питань освіти;
– штатний розпис місцевого органу управління освітою;
– положення про структурні
підрозділи місцевого органу управління освітою;
– посадові інструкції працівників місцевого органу управління освітою;

– державне статистичне спостереження про кількісний та якісний
склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (форма №9-ДС (річна));
– плани роботи місцевого органу управління освітою та звіти про
їх виконання;
– плани роботи, протоколи та
рішення засідань колегії місцевого
органу управління освітою;
– матеріали розгляду звернень
громадян та запитів про доступ до
публічної інформації;
– угоди про співробітництво у
сфері освіти (у тому числі про міжнародне співробітництво);
– інструкція з діловодства та
(або) документування управлінської діяльності;
– про формування, утримання
та розвиток мережі закладів освіти;
– про затвердження стратегії
розвитку закладів освіти та фінансування її виконання;
– про утворення, реорганізацію,
перепрофілювання (зміну типу),
ліквідацію закладів та установ системи освіти;
– про забезпечення прав здобувачів освіти на продовження навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації
закладу освіти;
– про затвердження установчих документів закладів та установ системи освіти, їх структурних підрозділів;
– про управління об'єктами
спільної власності територіальних
громад;
– про закріплення території обслуговування за закладами освіти
комунальної форми власності;
– про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного
віку та учнів на відповідній території;
– реєстр даних дітей шкільного віку;
– про визначення структурного
підрозділу (посадової особи), відповідального (ї) за створення та по-

стійне оновлення реєстру даних дітей шкільного віку;
– матеріали щодо співпраці зі
службою у справах дітей та органами Національної поліції з питань забезпечення прав неповнолітніх на освіту;
– статистична звітність (форми
77-РВК, 76-РВК, 83-РВК, 1-ЗСО);
– зведені таблиці (Д-4, Д-5, Д-6,
Д-7-8, Д-9, 1-ПО);
– про організацію підвезення
здобувачів освіти та педагогічних
працівників до закладів освіти та
у зворотному напрямку;
– про пільгове підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотному напрямку;
– про використання шкільного
автобуса;
– паспорти маршрутів перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотному напрямку;
– про визначення відповідних
форм здобуття освіти на відповідній території, договори про організацію мережевої форми здобуття
освіти;
– про забезпечення організаційної та методичної підтримки педагогічних працівників для реалізації
дистанційного навчання;
– про встановлення наповнюваності груп у закладах дошкільної
освіти (у разі встановлення меншої наповнюваності, ніж передбачено законодавством);
– про створення додаткових
місць у закладах дошкільної освіти;
– про створення та функціонування груп продовженого дня;
– про встановлення наповнюваності груп продовженого дня;
– про організацію освітнього
процесу для учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в
закладах охорони здоров'я;
– установчі документи закладів
та установ системи освіти, їх структурних підрозділів;
– ліцензії закладів освіти на право здійснення освітньої діяльності;
– засновницькі договори або договори про спільну діяльність, укладені між засновниками;
– про утворення регіональної ради професійної (професійнотехнічної) освіти, положення, плани
роботи, рішення Регіональної ради
професійної (професійно-технічної)
освіти;

– програма розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;
– документи, плани заходів про
формування та затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів;
– про утворення навчальнопрактичних центрів та впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти;
– про утворення центрів
кар'єри, матеріали щодо працевлаштування (в тому числі за отриманою професією) випускників
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти;
– про затвердження положення про організацію та проведення конкурсів на посади керівників закладів та установ системи
освіти;
– про затвердження персонального складу конкурсних комісій;
– протоколи засідань, рішення
конкурсних комісій, інші матеріали
щодо проведення конкурсів;
– про затвердження форми трудового договору (контракту) з керівниками закладів та установ системи освіти;
– про призначення, переведення, звільнення керівників закладів
та установ і установ системи освіти; договори (контракти);
– штатні розписи;
– про заохочення і відзначення
здобувачів освіти, керівників і педагогічних працівників закладів та
установ системи освіти;
– про організацію та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– про затвердження положення
про центр професійного розвитку
педагогічних працівників;
– про затвердження стратегії
розвитку центру професійного розвитку педагогічних працівників та
річний звіт про її виконання;
– про підвищення кваліфікації
педагогічних працівників за рахунок коштів місцевого бюджету;
– про організацію і проведення
атестації керівних кадрів та педагогічних працівників;
– протоколи засідань, рішення атестаційних комісій, матеріали атестації;
– атестаційні листи керівників
закладів та установ системи освіти
і педагогічних працівників;

№ 18-19, 16 травня 2022 року
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особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного навчання;
– про організацію підвезення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами до закладів
освіти та у зворотному напрямку;
– річний звіт про діяльність
інклюзивно-ресурсного центру;
– про створення безпечного
освітнього середовища в закладах
освіти;
– про запобігання та протидію
булінгу (цькуванню);
– матеріали розгляду скарг про
відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування);
– матеріали щодо співпраці з
відповідними органами Національної поліції та службою у справах
дітей, а також щодо надання соціальних і психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили
булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
– про організацію харчування здобувачів освіти, додержання
вимог санітарного законодавства,
законодавства про безпечність та
якість харчових продуктів;
– про встановлення вартості
харчування в закладах освіти;
– про затвердження вартості
харчування у закладах освіти;
– про встановлення батьківської доплати для забезпечення
повноцінного харчування здобувачів освіти;
– про створення умов для забезпечення харчуванням здобувачів освіти з особливими дієтичними потребами;
– про забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням окремих
категорій здобувачів освіти та із
числа соціально незахищених категорій;
– про проведення щорічних
обов'язкових медичних профілактичних оглядів здобувачів освіти;
– про організацію оздоровлення, відпочинку дітей, учнів та студентської молоді;
– про забезпечення прозорості
та інформаційної відкритості;
– про створення наглядових (піклувальних) рад закладів освіти;
– положення про наглядові (піклувальні) ради закладів освіти;
– матеріали роботи піклувальних рад (рішення, протоколи засідань тощо).

ВІДПОВІДАЄ ДСЯО
Державна служби
якості освіти дала відповіді
на найпоширеніші запитання
освітян.
– Хто має визначати форми здобуття освіти для
учнів із числа внутрішньо переміщених осіб? Чи
може заклад освіти під час воєнного стану впроваджувати інституційну (очну) форму здобуття освіти?
– Відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту» батьки
учнів мають право обирати форму здобуття дітьми відповідної освіти.
Звертаємо увагу, що наказом МОН «Про деякі питання організації
здобуття загальної середньої освіти та організації освітнього процесу
в умовах воєнного стану в Україні» №274 від 28 березня 2022 року
органи управління у сфері освіти мають забезпечити й організувати для учнів здобуття повної загальної середньої освіти за будь-якою
формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для учнів.
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– про запровадження Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа»;
– про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та розподіл коштів
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
освіти;
– про розвиток матеріальнотехнічної бази закладів та установ
системи освіти;
– про підготовку закладів освіти до роботи в новому навчальному році й осінньо-зимовий період;
– акти (свідоцтва) на право власності на нерухоме майно чи права постійного користування ним та
акти (свідоцтва) на право постійного користування земельними ділянками;
– акти, приписи, розпорядження органів державного нагляду
(контролю) щодо усунення порушень санітарних норм, вимог правил пожежної безпеки й охорони
праці;
– про запровадження цифрових
технологій та цифрової трансформації у сфері освіти;
– про забезпечення здобувачів
освіти підручниками;
– про перелік платних освітніх
та інших послуг, що надаються у
підпорядкованих закладах і установах системи освіти;
– договори оренди з підприємствами, установами й організаціями щодо використання їхніх
приміщень та територій для забезпечення виконання навчальних
програм;
– договори щодо надання в
оренду приміщень закладів та установ системи освіти;
– про надання в користування
або оренду закладам позашкільної
освіти спортивних, культурних,
оздоровчих та інших об'єктів, що є
власністю територіальної громади;
– про створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
– про утворення спеціальних
(інклюзивних) класів та/або груп,
а також груп продовженого дня,
логопедичних пунктів;
– про підготовку педагогічних
працівників до роботи з дітьми з

– Чи вписувати учнів, які планують повертатися на навчання до
попереднього закладу освіти, у Класні журнали, чи вести для них
окремі?
– Облік навчальних досягнень учнів може здійснюватися як у
Класному журналі відповідного класу, так і в окремому журналі. Зазначене питання має бути врегульоване рішенням керівника (наказом), яке ухвалюється відповідно до статті 23 Закону України «Про
освіту» в межах гарантованої державою академічної, організаційної,
фінансової і кадрової автономії закладів освіти.
Варто відзначити, що наказом МОН «Про деякі питання організації
здобуття загальної середньої освіти та організації освітнього процесу
в умовах воєнного стану в Україні» №274 від 28 березня 2022 року
визначено ведення окремого обліку тимчасово переміщених учнів за
місцем їх перебування (навчання).
– Як відбувається оформлення шкільної документації (календарні
плани, журнали тощо) під час дистанційної роботи у випадку, якщо
вчитель перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну
до кінця навчального року?
– Відповідно до пункту 11 розділу ІІ Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки №1115 від 8 серпня 2020 року,
облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у Класному журналі, свідоцтвах досягнень).
За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад
занять, електронний класний журнал/щоденники.
Заповнення Класного журналу в паперовій формі може відбуватися після повернення вчителя з-за кордону. Але зазначене питання
має бути врегульоване рішенням керівника (наказом), яке ухвалюється відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» в межах гарантованої державою академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти.
– Яка процедура проходження виробничої практики для випускних
курсів закладу фахової передвищої освіти?
– У разі неможливості проведення виробничої або переддипломної практики можуть бути внесені зміни до навчальних планів щодо
заміни її іншими освітніми компонентами у відповідній кількості кредитів ЄКТС.
Допускається, що для випускників закладів освіти 2022 року загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку,
може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом, за умови перерозподілу відповідної кількості кредитів на інші освітні компоненти. При цьому загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою
програмою має відповідати вимогам стандарту.
Якщо виробнича або переддипломна практика є обов’язковою умовою отримання кваліфікації за регульованою професією, необхідно
звернутися до відповідного державного органу для організованого
проведення практики в особливих умовах.
Детальніше про це йдеться у таких документах:
– наказ МОН «Про проведення атестації випускників закладів вищої, фахової передвищої освіти» від 21.03.2022 р. №265;
– лист МОН «Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти» від 21.04.2022 р. №1/4334-22.
За матеріалами Державної служби якості освіти
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: ПОРАДИ ДИРЕКТОРУ

СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ
Заступник директора Інституту педагогіки НАПН України Тетяна Засєкіна розповіла учасникам вебінару про освітні та модельні навчальні
програми як інструмент педагогічної діяльності вчителя. Передусім
вона зазначила, що термін «освітня
програма» «перекочував» у загальну середню освіту з вищої школи.
Але якщо в останній освітня програма стосувалася спеціальності, то
для ЗЗСО – це багатокомпонентний документ, який закладає стратегію всього закладу освіти, що містить не лише предметний зміст, а
і форми навчання, систему оцінювання тощо. Вона може бути наскрізною, від початкової освіти до
старшої, або окремими складниками (для базової освіти сьогодні розробляється програма лише на рівні 5 класу).
Фахівець наголосила, що з 5 класу відбувається перехід реформи
НУШ у базову освіту. Тож в освітній програмі закладу мають бути відображені сутнісні зміни в методиках навчання, оцінюванні його
результатів, навчально-методичному забезпеченні тощо. Також, розробляючи освітню програму закладу, треба враховувати, що в нас діє

Про структуру освітньої програми ЗЗCО як інструменту
управління закладом, про те, на що передусім треба
звертати увагу під час її складання, а також про особливості
затвердження власної програми, розробленої не на основі
типової, – йшлося під час онлайн-зустрічі «Освітня програма
школи. Поради для директора», організованої Управлінням
Державної служби якості освіти у місті Києві й Інститутом
педагогіки Національної педагогічної академії наук України.
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У

часниками заходу були директори й заступники керівників
шкіл, фахівці управлінь освіти, педагогічні працівники. Звертаючись до них на початку вебінару,
заступник голови Державної служби якості освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Юрійчук
наголосив, що нинішнє освітнє законодавство дає дуже багато можливостей щодо створення освітньої
програми ЗЗСО як інструменту
стратегічного управління закладом,
і закликав ними активно користуватися. Так, школа може обрати типове рішення або таке, яке розроблено
на основі типового. Або ж, маючи власне бачення освітньої програми, – закласти туди все те, що
вважає потрібним, з урахуванням
«контексту», контингенту учнів і навіть свого місця розташування.
– Часто постає питання: якщо
ми хочемо підкреслити нашу унікальність, чи обов’язково розробляти свою програму і йти її затверджувати у держслужбу, – каже Іван
Юрійчук. – Моя особиста думка:
ні, не обов’язково. Ті типові рішення, які зараз є, дають змогу кожній школі знайти свою нішу й відобразити абсолютну більшість своїх
особливостей, водночас не виходячи за рамки цієї типовості. Насамперед це стосується базової школи.
Але разом із тим ми всіляко підтримуємо будь-який заклад освіти,
який захоче створити власну освітню програму, що відрізнятиметься
від типової, і яку треба буде затверджувати у ДСЯО. Ми відкриті
до співпраці й, хоча це не передбачено чинною нормативною базою,
готові надавати певні консультації і
відповідати на всі запитання, які не
виходять за межі нашої компетенції.

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАРАЗ Є,
ДАЮТЬ ЗМОГУ КОЖНІЙ ШКОЛІ
ВІДОБРАЗИТИ АБСОЛЮТНУ
БІЛЬШІСТЬ СВОЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
третє покоління стандартів, яке кардинально відрізняється від двох попередніх, знати про спільні й відмінні ознаки початкової і базової
освіти. Спільне між ними (на рівні
стандарту) – це однаковий перелік
галузей освіти, наступність в описі
обов’язкових результатів навчання.
Відмінністю є те, що в початковій
школі діють дві типові освітні програми (Олександри Савченко і Романа Шияна), у яких, по суті, «зашитий» зміст і навчальні програми
із предметів. Тим часом як базова
школа – це кілька вчителів-предметників, одна типова освітня програма і велика варіативність.
Першого вересня набуває чинності наказ Міністерства освіти і
науки, відповідно до якого у базовій
школі вводяться модельні навчальні
програми (новий термін, що тільки
впроваджується в освітній процес і
лексикон), котрі не містять фіксованої кількості годин. На основі модельної програми заклад може розробляти власну навчальну програму
із предмета або календарне тематичне планування. Якщо у стандарті початкової освіти є навчальний
план, у якому 5 галузей об’єднані
в одну кількість годин, то в базовій освіті такого об’єднання немає.
Там типовий навчальний план – і
у стандарті, й, відповідно, в освітній
програмі – унікальний тим, що передбачає від мінімальної до максимальної кількості годин на галузь,
причому ці години можна змінювати і переставляти також і між різ-

ними галузями. Нині кожна школа,
підкреслює науковиця, змінюючи
кількість годин у своєму навчальному плані, з 5 класу може на якісь
предмети дати максимальну кількість годин, на якісь – мінімальну. Тобто, по суті, надавати переваги тій чи іншій дисципліні. Крім
того, кожен заклад освіти може розробляти власні системи оцінювання
навчальних досягнень учнів.

ВІД ЗМІСТУ – ДО РЕЗУЛЬТАТІВ
Пані Тетяна порадила при складанні
освітньої програми закладу скористатися «Абеткою для директора»,
де розписані питання формування
внутрішньої системи забезпечення
якості освіти (оскільки саме освітня програма закладе діяльність, яку
відповідний аудит і буде згодом перевіряти), а також звернути увагу
на перехід від змісту до результатів навчання.
– У нас результати навчання стають якраз тим мірилом, для чого
і чого ми маємо навчати, – зазначила вона. – Стандарт закладає обов’язкові результати, освітня
програма – через результати, записані вже у модельних навчальних
програмах із предметів, – закладає рівень очікуваності результату.
Реформа спрямована на досягнення і впровадження компетентнісного підходу. Якщо подивитися Закон
України «Про повну загальну середню освіту» і взяти визначення,
що таке результати навчання і що
таке компетентність, то ви побачи-

те, що ядро цих визначень – спільне. Це – знання, уміння, навички,
способи мислення, погляди, цінності, інші особистісні якості. Тільки
там, де йдеться про компетентності,
ці якості визначають здатність особи (успішно соціалізуватися, проводити професійну або подальшу навчальну діяльність), а результати
навчання – це те, що можна перевірити й виміряти.
На думку Тетяни Засєкіної, найважливіше у створенні освітньої
програми – щоб усі її елементи
були узгодженні між собою. Тому
науковці інституту педагогіки зі свого боку запропонували для школи
цілісний підхід, який передбачає
узгодження змісту освіти, видів діяльності та навчально-методичного забезпечення. Так, співробітники інституту разом з учителями й
методистами розробили 20 модельних навчальних програм, які «покривають» практично всі навчальні
предмети й інтегровані курси, котрі
містяться в типовій освітній програмі й у типовому навчальному плані.
– До цих модельних навчальних програм розроблені відповідні
і підручники, і навчально-методичне забезпечення, і навчання вчителів, і науково-методичний супровід,
який допомагатиме закладам освіти
саме в забезпеченні реформи НУШ,
у досягненні тих обов’язкових результатів, які записані в державному стандарті базової освіти, – наголошує фахівець.

МОДЕЛЬНІ ПРОГРАМИ
ТА ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ
Пані Тетяна, котра сама бере участь
у пілотуванні (працює у школі, яка
пілотує 5 клас), на прикладі типового навчального плану показала, на
що конкретно, розробляючи освітню програму закладу, треба звертати увагу в різних галузях. Напри-
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клад, передбачену кількість годин на
вивчення української мови (4 години у 5 класі) зменшувати не можна,
збільшувати – будь ласка. Є можливість викладати або дві літератури
– українську та зарубіжну, або інтегрований курс літератур. На сьогодні поки що немає модельної навчальної програми з інтегрованого
курсу української мови і літератури, але заклад освіти може розробити свою власну на основі двох
окремих модельних програм. А є ще
унікальний інтегрований курс, який
об’єднує українську мову й одразу
дві літератури – українську і зарубіжну. Тобто, у шкіл є можливість
обирати будь-який варіант – один
або декілька (у 5-А класі, скажімо,
один варіант, у 5-Б – інший). Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначає
заклад освіти з урахуванням відповідного навантаження на навчальні предмети.
Про природничу освітню галузь пані Тетяна як учитель фізики й астрономії вболіває найбільше. Каже, зброю сьогодні в
Україну надають ті країни, які вивчають природничі науки з допомогою STEM-підходу, з міжпредметними зв’язками, без стартів вивчення
суто хімії з 8 класу чи фізики з 7-го.
Природнича освіта у них наскрізна.
– До терміну «інтеграція» у нас
часто ставляться скептично, оскільки сприймають її суто як об’єднання
кількох предметів у один, що призводить до зменшення кількості годин. Якщо дивитися на інтеграцію
як на необхідний елемент узгодження змісту, то все стає на свої місця.
І тоді стає зрозуміло, як важливо поетапно, поступово, цілісно і безперервно формувати фізичні, хімічні,
біологічні, географічні знання у дітей, щоб, наприклад, атмосферний
тиск вивчався не раніше, ніж дитина зрозуміє його фізичну суть. Тому
ми закладаємо новий зміст у природничу галузь. Звичайно, у кожному типовому плані ви побачите,
що є і традиційні підходи, й інноваційні. І у вас завжди є можливість
обирати, який напрям по силах закладу освіти.
У громадянській та історичній галузях до вибору програм необхідно
підходити так само виважено. Якщо
це «Вступ до історії України та громадянської освіти» у 5 класі, треба
мати на увазі, що в 6-му повинні
бути «Історія України» та «Всесвітня історія». Якщо це інтегрований
курс «Досліджуємо історію і суспільство», то він розрахований і на
5, і на 6 класи. Так само – як цілісні курси «Україна і світ» та «Вступ
до історії і громадянської освіти».
У мистецькій галузі теж передбачається інтегрований курс, але, виходячи з наявного кадрового складу,
можна вести окремі предмети – музичне та образотворче мистецтво.
Модельна програма і підручник побудовані саме за модульним підходом, і заклади освіти можуть легко
розділити те й інше на дві окремі
навчальні програми, які не потребують затвердження, а лише схвалення педагогічної ради закладу.
Новацією, яка відбувається в
освіті, є введення нових курсів –
робототехніка і STEM. Конкурс під-

РЕФОРМА
В ДІЇ
ручників для них ще не оголошувався, кількість годин у типовому
навчальному плані не визначалася.
Тож заклад освіти може самостійно
вирішувати, за рахунок яких годин
виділяти на них час.
Щодо нетипових програм, інститут педагогіки пропонує для
1–4 класів інтегровану освітню систему «Світ чекає крилатих» Анжеліки Цимбалару, а для 5 класу вже
розроблена «Ліга крилатих».
– До нетипових освітніх програм
часто приліплено слово «платні»,
але в цьому немає їхньої вини, –
зауважує Тетяна Засєкіна. – Треба говорити про зміну механізму їх
забезпечення. Було б добре, якби
заклад освіти мав фінансові можливості закуповувати ті підручники і те навчально-методичне забезпечення, які більше підходять під
ту чи іншу освітню програму. На
сьогодні нетипова освітня програма «Світ чекає крилатих» уже має

каже Неля Олександрівна. – Йдеться саме про систему базової освіти.
Якщо ви берете типову освітню програму (а це наш фундамент) і на
основі її «цеглинок» – модельних
навчальних програм – певним чином щось адаптуєте, – ви створюєте освітню програму закладу
на основі типової, продумуєте, яку
модельну програму обрати з того
чи іншого предмета. Що стосується освітніх програм не на основі
типової – це є свого роду унікальність. Це означає, що ви прагнете, щоб ваш заклад працював за
надобов’язковими результатами, які
зазначені в державному стандарті.
Чому «над»? Тому що кожна освітня програма повинна дотримуватися обов’язкового мінімуму.
Неля Величко радить перед тим,
як створювати власну освітню програму, визначитися зі стратегією
розвитку свого закладу. Поставити
мету, обґрунтувати завдання. Зро-

ПЕРЕД СТВОРЕННЯМ ВЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ СЛІД ВИЗНАЧИТИСЯ
ЗІ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ СВОГО
ЗАКЛАДУ – ПОСТАВИТИ МЕТУ,
ОБҐРУНТУВАТИ ЗАВДАННЯ
схвалення Державної служби якості
освіти, для 5 класу ми готуємо пакет документів, який містить згідно з новими вимогами уже затверджені навчальні програми – з тим,
щоб заклади освіти могли скористатися і таким нетиповим рішенням.

УНІКАЛЬНИЙ ВАРІАНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ
22 квітня у листі, адресованому
розробникам освітніх програм для
закладів загальної середньої освіти, МОН нагадало, що відповідно до статті 11 Закону України
«Про повну загальну середню освіту», якою визначено правові засади розроблення та впровадження
освітніх програм закладів загальної середньої освіти, останні «можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми
або освітніх програм, розроблених
суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними
чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості
освіти відповідно до вимог Закону».
У листі наголошується, що освітня
програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, підлягає затвердженню Державною
службою якості освіти. Про те, що
є основою для створення таких програм, що вони мають містити у своїй
структурі, а також про порядок і
особливості їх затвердження розповіла заступник директора департаменту акредитації та моніторингу
ДСЯО Неля Величко.
Для наочності вона провела аналогію з одягом, який можна придбати готовим, замовити у модельєра або пошити самим.
– Кожен заклад має визначитися, якій саме освітній програмі
(на основі типової чи не на основі типової) він надає перевагу, –

зуміти, у якому напрямі йде заклад,
чого він хоче і чи справді йому необхідно мати освітню програму не
на основі типової. Чи є потреба
у розробленні навчальної програми, яка буде відрізнятися від модельної, чи достатньо адаптувати,
внести певні зміни у ті модельні
навчальні програми, які на сьогодні є. Якщо недостатньо – то так,
каже фахівець, ви можете своїм колективом розробити (або замовити
науковій установі) нову, унікальну
навчальну програму або інтегрований міжгалузевий курс інваріантної складової, який буде «родзинкою» вашого закладу.
Власне, нетипова програма – це
унікальний варіант реалізації стандарту. Тому, розробляючи її, треба
передусім добре розумітися на цьому документі. Після схвалення такої
навчальної програми (або інтегрованого курсу) на педагогічній раді необхідно подати її до Інституту модернізації змісту освіти. Фахівці, які
працюють у цій установі, можуть
чітко зазначити, чи обов’язкові результати відповідатимуть тим очікуванням, які закладено у цій навчальній програмі. І якщо так – надати
їй відповідний гриф.

ВИМОГИ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Неля Олександрівна дала чітке визначення, що таке освітня програма, розроблена не на основі типової: це така програма, що містить
у собі хоча б одну навчальну програму або інтегрований курс, розроблений не на основі наявних модельних навчальних програм, і має
гриф «Схвалено для використання
в освітньому процесі».
Однак для повноцінного «введення в дію» цього замало. Отримавши гриф, освітню програму разом
із пояснювальною запискою, де обґрунтовується її унікальність, тре-
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ба подати на розгляд до Державної
служби якості освіти. Процедура, за
якою проводитимуться її експертиза та затвердження, закладена у
проєкті порядку, котрий опрацьовувався спільно з ІМЗО провідними розробниками освітніх програм,
академією педагогічних наук, міністерством і ДСЯО, та перебуває наразі на регуляторному громадському обговоренні (йдеться про проєкт
наказу «Про затвердження порядку
проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх
програм»).
– Експертиза освітньої програми (одразу наголошу, що вона проводиться за державні кошти, незалежно від форми власності) – це
процес встановлення її відповідності вимогам законодавства у сфері
освіти й оцінювання її якості, результати якого є підставою для затвердження Державною службою
якості освіти, – пояснює Неля
Олександрівна. – Тут якраз важливий перехід від змісту до результатів. Адже ДСЯО опікуватиметься
саме результатами. Після того, як
пройшов перший етап експертизи
– на відповідність вимогам державного стандарту, освітня програма за підготовленим безпосередньо
проєктом програми оцінювання
якості освітньої діяльності входить в апробацію. І впродовж року
5 клас, а потім 6-й – працюють
за цією програмою (обов’язково
треба подумати і про навчальнометодичне забезпечення). Тим часом відбувається внутрішнє оцінювання працівниками закладу, а за
результатами циклу йде зовнішнє
– різноманітні контрольні зрізи,
зовнішні тести. Але найголовніше
– це навіть не стільки контрольний
зріз, скільки сам стан учня, який
навчається за цією програмою, і
вчителя, котрому легко за нею працювати, думка батьків щодо її результативності. Тому будуть зрізи на розуміння, на сприйняття
тощо. Після цього уся інформація
подається до розгляду комісією, й
ухвалюється рішення про затвердження. Ще важливим є те, що розробник упродовж апробації може
внести до програми певні зміни.
Тобто ця процедура, котра подаватиметься як нормативний документ, передбачає – не вказати на
гірше, а спрямувати розробника на
те, щоб він виправив свої недоліки,
поліпшив програму. І коли ДСЯО
надасть вердикт про затвердження,
кожен учитель зможе вільно її використовувати. Адже над цією програмою працювала не одна інституція, а декілька – в частині як
змісту освіти, так і якості.
Окрім того, нетипова програма,
яка пройде затвердження, каже
Неля Величко, може використовуватися й іншими школами – за умови, якщо не будуть внесені жодні зміни до інваріантної складової.
Звичайно, перед тим треба отримати добро від розробника – чи то
закладу освіти, чи наукової установи. Бо академічну доброчесність ніхто не відміняв.
Наталія КУЛИК

Про особливості відновлення роботи
закладів дошкільної освіти у воєнний
час ішлося упродовж ефіру,
який організувало Цифрове видавництво
MCFR. Також експерти говорили
про дотримання трудового законодавства.

С

ьогодні спостерігається тенденція до відновлення роботи закладів дошкільної освіти. За даними місцевих органів влади, станом
на кінець квітня дистанційно працює
більш ніж 2,5 тисячі садочків, у змішаній формі (й дистанційно, й очно)
– майже 100. 271 заклад організував
чергові групи – на 2–6 годин перебування. 345 ЗДО приймають дітей. На жаль, більш ніж 200 дитсадків зазнали пошкоджень унаслідок
російської агресії. Такі цифри навела начальник відділу дошкільної освіти директорату дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки Світлана Нерянова.
– Закликаю керівників закладів і
місцевих управлінців починати відкривати дитячі садочки, які перебувають на більш-менш безпечних територіях, – сказала вона. – МОН
сьогодні отримує дуже багато звернень від батьків дітей дошкільного віку. Малюкам, які звикли гратися, перебувати у колі однолітків,
у зв’язку зі стресом дуже бракує
соціалізації. Тому за рішенням засновників – місцевих адміністрацій, будь ласка, відкривайте садочки,
приймайте дітей із числа внутрішньо
переміщених осіб – для того, щоб
їм було легше адаптуватися до нових умов життя.

КЛОПОТАННЯ ДО ЗАСНОВНИКА
А як бути у ситуації, коли заклад
перебуває у більш-менш безпечній місцевості, керівник і колектив
хочуть його відкрити, а засновник
каже, що поки не варто? Модератор ефіру, очільник ВГО «Асоціація
працівників дошкільної освіти» Ніна
Омельяненко радить провести опитування батьків, щоб дізнатися, чи
готові вони віддати дитину до садочка, а потім – написати клопотання
до засновника.
– Засновники мають право вирішувати, і якщо в закладі є підвальні приміщення або бомбосховища,
то вони повинні бути облаштовані, – додає Світлана Нерянова. –
Якщо таких умов немає, а є потреба – будь ласка, можна відкривати
садочок і робити чергові групи на
декілька годин, щоб діти мали можливість спілкуватися. А батьків запросити, щоби протягом двох годин
вони перебували на території садочка. Якщо буде небезпека, батьки матимуть змогу забрати дітей.
Яким є алгоритм відкриття чергової групи у період воєнного стану?
Як наголосила Ніна Омельяненко,
керівник ЗДО самостійно відповідного рішення ухвалити не може. Має
бути, знову-таки, рішення засновника про відновлення роботи закладу
чи про відкриття чергової групи на
період воєнного стану. На підставі
цього рішення керівник закладу видає: наказ про припинення простою,
якщо він був; загальний наказ про
відновлення діяльності закладу до-

ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА

ДИТСАДОЧКИ: ВІДНОВИТИ РОБОТУ
І НЕ ПОРУШИТИ ПРАВА
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шкільної освіти або наказ про відкриття чергової групи у ЗДО на період воєнного стану – залежно від
рішення засновника.
– Наступний крок керівника –
комунікація, – додала пані Ніна.
– Слід повідомити всіх працівників про те, що заклад починає роботу; чітко розподілити, хто буде
працювати дистанційно, а хто –
очно; переговорити з педагогами,
який графік роботи буде в цієї чергової групи, яких дітей туди прий-

у безпечне приміщення, відпрацювати, як реагувати на певну небезпеку.
Навчання можна проводити за програмами підготовки населення щодо
дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо
у закладі 50 або менше працівників,
то навчання можна організовувати у
формі інструктажів за програмою загальної підготовки працівників.
У програмі інструктажів із питань цивільного захисту, як наголосила Ніна Омельяненко, слід передбачити:

ВАРТО ПРОВЕСТИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ,
ЩОБ ДІЗНАТИСЯ, ЧИ ГОТОВІ ВОНИ
ВІДДАТИ ДИТИНУ ДО САДОЧКА, А ПОТІМ
– НАПИСАТИ КЛОПОТАННЯ ЗАСНОВНИКУ
матимуть і на підставі яких документів, хто проводитиме медичний
огляд, – тобто вирішити організаційні питання.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ
Ніна Омельяненко також акцентувала на організаційних моментах
під час відновлення роботи садочків. За її словами, насамперед треба
звернути увагу на створення безпечних умов, налагодження комунікації і відновлення освітнього процесу.
– Якщо говорити про створення
безпечних умов, то варто відзначити досвід роботи Кам’янського, де
на рівні міста ухвалили рішення про
відновлення роботи закладів, у яких
є укриття, – розповіла Ніна Володимирівна. – Треба чітко зрозуміти,
що відповідальність за життя дітей
несуть батьки, а педагоги – організовують освітній процес, пропонують різні його форми. Однак якщо
в садочку є укриття, то можна зреагувати на будь-яку ситуацію.
Щодо питань цивільного захисту,
то в рамках навчання усіх працівників, як діяти у надзвичайних ситуаціях, Ніна Омельяненко рекомендує
зробити пам’ятки і роздати кожному працівнику, але лише на теорії
не зупинятися. Варто випробувати
її на практиці: швидко вивести дітей

– вивчення основних способів
захисту населення та територій від
надзвичайних ситуацій, спричинених застосуванням засобів ураження з урахуванням специфіки закладу та особливостей небезпечних
об’єктів, розташованих неподалік;
– оволодіння відомостями, передбаченими планами реагування
на надзвичайні ситуації – інструкціями щодо дій персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій;
– набуття практичних умінь щодо
користування засобами індивідуального та колективного захисту та
сприяння проведенню рятувальних
та інших невідкладних робіт під час
ліквідації надзвичайних ситуацій;
– оволодіння первинними навичками з надання домедичної допомоги постраждалим.

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
Також під час ефіру йшлося про внутрішні документи закладів щодо безпеки.
– Тим, хто наразі відновлюватиме роботу закладів дошкільної освіти, варто ще раз пильно їх вивчити, звернути увагу, чи всі нюанси
там зазначено, чи всі кроки прописані такою мовою, щоб кожен
працівник розумів, як йому дія-

ти в певній ситуації, – зауважила пані Ніна. – У кожному ЗДО
має бути план реагування на надзвичайні ситуації, інструкція щодо
дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. У цій
інструкції повинні бути розписані
конкретні кроки.
Можна скористатися листами
МОН. Зокрема – додатком 2 до
листа МОН №1/3845-22 від 2 квітня 2022 року «Про рекомендації
для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні». До речі, щодо
цих рекомендацій, як зауважила
Ніна Омельяненко, надходять дуже
схвальні відгуки, адже вони – конкретні і практичні. Також можна
послуговуватися додатком до листа МОН №1/4428-22 від 25 квітня
2022 року «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього
процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження
мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних
ситуаціях».
Війна – війною, але настане мирний час, і документи повинні бути
в порядку в кожного керівника садочка. Сьогодні постає питання комунікації: як обмінюватися кадровими документами із працівниками в
умовах воєнного часу, як отримати
підпис, що працівник ознайомився
з документом, тощо.
– Експерти радять на рівні закладу дошкільної освіти ухвалити єдине
рішення – можна використати будьяку електронну пошту або месенджер, і керівник може надсилати документ для ознайомлення, а людина,
яка отримала, – написати «ознайомлена», поставити дату, свій підпис,
сфотографувати і надіслати назад,
тобто це питання внутрішнє, – зауважила Ніна Омельяненко.
Єдина умова – забезпечити достовірний облік роботи, яку виконує працівник, та облік витрат на
оплату праці. Це є вимогою Закону
«Про організацію трудових відносин
в умовах воєнного стану».

№ 18-19, 16 травня 2022 року

ПРИПИНИТИ ПРОСТІЙ
Якщо керівник оголосив простій своїм наказом, то для того, щоб відновити роботу закладу дошкільної
освіти, треба його припинити, наказ так і буде називатися – «Про
припинення простою». Як наголосила Ніна Омельяненко, у ньому треба чітко вказати прізвища людей, які
припиняють простій і мають вийти
на роботу.
– Щодо дистанційного формату праці, то справді в усіх листах
МОН і законі прописано, що ми
маємо право на дистанційну роботу, – додає експерт. – Окрім того,
тепер у більшості закладів працюють короткотривалі групи – як
правило, повного дня нині немає.
Якщо працівники не можуть доїхати на роботу, але мають змогу виконувати свою роботу дистанційно
– видається відповідний наказ про
дистанційну роботу. У цьому документі треба чітко визначити, хто виконує дистанційну роботу, на якій
платформі веде заняття. Має бути
затверджено графік проведення
різних форм роботи, щоб чітко розуміти, хто і коли працює.
Якщо керівник не можете зв’язатися із працівником, який не прийшов на роботу, через відсутність
зв’язку або інші причини – слід
табелювати відсутність кодом «НЗ»
(відсутність із нез’ясованих причин).

ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА
снення виплати стипендії та інших
виплат, передбачених законом. Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, керівники
органів управління освітою в межах своєї компетенції ухвалюють
рішення, обов’язкові до виконання
на відповідній території для реалізації цих державних гарантій, визначених частиною 1 статті 57 Закону
«Про освіту».
– Звичайно, є випадки, коли в
разі неможливості виплати заробітної плати внаслідок бойових дій
строк виплати може бути відтерміновано, – зауважила Олена Швачова. – Разом із нашими колегами
з відділу фінансування ми направили листа до управлінь освіти – як
отримати номер у казначействі й потім – усі ці виплати.
За словами пані Олени, в деяких
регіонах зарплатню виплачують у
повному обсязі, в деяких – в розмірі середньої зарплати. А в якихось ухвалюють рішення оформляти
простій – згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю, адже немає технічних і організаційних умов
працювати.
У такому разі люди отримують
зарплату, визначену статтею 113
КЗпП «Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового
виробництва (продукції)». Це може
бути виплата в обсязі не нижче двох
третин тарифної ставки або, коли

У КОЖНОМУ ЗДО МАЄ БУТИ
ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ
СИТУАЦІЇ, ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО
ДІЙ ПЕРСОНАЛУ В РАЗІ ЗАГРОЗИ
ЖОДНИХ ЗВІЛЬНЕНЬ
До ефіру надійшло чимало запитань
щодо оплати праці, зокрема деяким
працівникам садочків не виплачують
зарплату або примушують писати заяву за власний рахунок. Як зауважила головний спеціаліст відділу дошкільної освіти міністерства Олена
Швачова, звернень до МОН щодо
цих питань також надходить багато.
Адже чимало працівників садочків
переїхали у більш безпечні регіони,
виникають проблеми з оформленням статусу внутрішньо переміщеної
особи, хтось не зміг узяти із собою
комп’ютер, бо рятував своє життя,
багато людей не зуміли організувати дистанційну роботу.
Як нагадала пані Олена, відповідно
до статті 10 Закону №2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», заробітна плата
виплачується працівнику на умовах,
визначених трудовим договором. Також згідно із частиною 1 статті 57
Закону «Про освіту», працівникам
закладів освіти, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити
місце проживання (перебування), залишити робоче місце, незалежно від
місця їх проживання (перебування)
на час особливого періоду гарантується, зокрема, організація освітнього процесу в дистанційній формі або
в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Ідеться і про збереження місця
роботи, середнього заробітку, здій-

виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя не з вини працівника, за ним зберігається середній
заробіток.
Щодо ситуацій, коли людей змушують іти у відпустку, то, за словами
експерта, це є порушенням із боку
роботодавців і засновників.
– Міністерство своїми листами
категорично забороняло керівникам
управлінь освіти примушувати працівників писати заяву на відпустки
без збереження заробітної плати, –
наголошує пані Олена. – Це відбувається лише за добровільним бажанням працівника.
Також експерт нагадала, що згідно
зі статтею 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» працівник за власним
бажанням може отримати відпустку без збереження заробітної плати поки діє воєнний стан – на потрібний йому період.
До речі, стаття 13 цього ж закону
визначає, що призупинення дії трудового договору в умовах воєнного
стану не тягне за собою припинення
трудових відносин, а отже – жодних
звільнень, за людиною в таких умовах зберігається робоче місце.
– Звичайно, на місцях трапляються різні випадки, – констатує експерт. – Після війни все відновлюватиметься. Буде дуже багато судових
процесів, і люди будуть поновлюватися на роботі.
Дмитро ШУЛІКІН
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ПОТРЕБА ДОПОМОГИ
ійна, зміна звичного розпорядку
дня й умов життя, розлука з батьВ
ками, іншими близькими або їхня
смерть, втрата друзів, насилля щодо
дітей чи їхніх рідних та близьких,
бомбування, повітряні тривоги, переїзд в інше місце чи країну, невідомість та інші негативні фактори
– усе це шкодить психологічному
стану дитини. На цьому наголошує
освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Більшість батьків сьогодні заклопотані, війна не дає можливості приділити увагу дітям, поговорити з ними, обережно розпитати про
їхні настрій, проблеми. Украй важливо мати у родині довірливі стосунки,
щоб відверто говорити з дитиною і
мати можливість їй вчасно допомогти, зауважують у службі освітнього омбудсмена. Звичайно, говорити
на ці складні й болючі теми треба
дуже обережно, розуміючи можливі наслідки.
Сергій Горбачов радить батькам за
можливості звертатися до психологів, адже фактично кожна дитина потребує психологічної допомоги. І не
лише дитина – більшість дорослих
також нині переживають стрес та депресію. А педагогів просять пропонувати й надавати допомогу учням
незалежно від того, де вони перебувають – в Україні чи за кордоном.
Робота із психологом допоможе
дитині та попередить ще більші негативні наслідки війни, зокрема психологічні. А позбавлятися цих наслідків
через декілька років буде набагато
важче. Війна залишає важкий слід
у наших душах, але ми спільно маємо мінімізувати її негативний вплив
на дітей.
Про необхідність психологічної
допомоги більшості наших дітей
свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією
Gradus Research, на яку посилається Сергій Іванович.

За їхніми даними, 75% від усіх
батьків, які взяли участь в опитуванні, стверджують, що їхні діти демонструють ті чи інші ознаки психотравматизації.
Найрозповсюдженішою ознакою
«емоційних гойдалок» є швидке та
безпричинне коливання настрою від
гарного до поганого. Воно спостерігається у 45% дітей. На другому місці – підвищений рівень тривожності
– у 41% маленьких українців.
Війна вплинула й на фізіологічні
потреби. За словами батьків:
– 29% дітей мають порушення сну;
– 10% – страждають від нічних
кошмарів;
– 20% – мають поганий апетит.
Також травматичні події сьогодення впливають на сприйняття світу та
комунікації:
– 20% дітей часто згадують та обговорюють пережиті й побачені події;
– 7% – відіграють побачене і пережите у формі гри;
– у 13% дітей зменшилося або
взагалі припинилося бажання спілкуватися з іншими людьми.
Після початку війни:
– 16% дітей страждають на порушення пам’яті, уваги та здатності навчатися;
– 13% – демонструють спалахи
агресії;
– 6% – переживають панічні атаки;
– а в 3% дітей проявляється саморуйнівна поведінка, тобто в них з’явилися шкідливі звички, вони цілеспрямовано завдають собі ушкоджень.
За результатами цього ж дослідження, дві третини батьків прямо
розмовляли з дітьми про війну. Але,
на жаль, третина дорослих вважають
своїх дітей або замалими для такої
розмови (найчастіше це стосується
дітей до 9 років) або дорослими, які
самостійно все розуміють й не потребують батьківських пояснень (зазвичай дітей, старших 14 років).

ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАР

ПРО ТРАВМУ І ПІДТРИМКУ
ідбувся семінар «Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки» для психологів інклюзивно-ресурсних центрів, який був орВ
ганізований Міністерством освіти і науки і командою проєкту «Підтримай
дитину». Як повідомляє МОН, спікерами семінару стали практичні психологи, практикуючі психотерапевти, науковці Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та представники
інклюзивно-ресурсних центрів. У семінарі взяли участь фахівці ІРЦ, педагоги, психологи й батьки.
Під час заходу було надано інформацію про психологічну травму, травматичний і посттравматичний стрес, ознаки психологічної травми, самодіагностику травматичного стресу в дорослих і шляхи підтримки. Зокрема, йшлося про практичні рекомендації для дітей і дорослих.
Учасники мали змогу виконати вправи, які допоможуть в умовах напруження, стресу та тривоги. Крім того, було надано інформацію про канали
отримання інформації щодо допомоги собі й дітям під час війни.
Презентації заходу можна завантажити за посиланнями.
Канали проєкту «Підтримай дитину», які містять більше рекомендацій:
– Telegram-канал – t.me/pidtrumaidutuny;
– Instagram – bit.ly/3wb1Wec;
– Facebook – bit.ly/38ew6FA;
– YouTube – bit.ly/3ywxuhk.
Під час заходу було презентовано й Telegram-канал «Подбай про себе»
– t.me/PodbayProSebe, який створили волонтери для психологічної підтримки дорослих. У ньому надаються прості рекомендації для збереження психологічного здоров’я у складний період, психологічні вправи, завдання, інформація, а також рекомендації щодо нормалізації власного стану.
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ВЕКТОР – ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД

П

ід час семінару вчителі не лише
ознайомлювалися з особливостями реалізації діяльнісного підходу у форматі дистанційних уроків
фізичної культури та ділилися особистим досвідом проведення занять
в умовах воєнного часу, а й обговорювали нагальні проблеми та шукали шляхи їх розв’язання. Також
учасники освітянського заходу аналізували креативність і успішність
нещодавно започаткованого проєкту
«Перемагаємо разом», спрямованого
на забезпечення доступу до цікавої
фізичної культури, зменшення тривожності, налагодження ефективної
співпраці вчителів із різних регіонів
країни. Олександр Педан, коментуючи своє дітище, сказав так:
– Якщо у вашій школі раптом
немає фізкультури або взагалі ваша
дитина не ходить до школи, то заходьте на уроки до нас! Заняття
проводять кваліфіковані вчителі
фізкультури, уроки адаптовані для
онлайну. На сайті junior.org.ua є
розклад: ми розподілили дітей на
молодшу, середню і старшу школи. У середньому для кожної школи створили 5 уроків на тиждень.
Наразі вже відбулося понад
100 уроків фізкультури онлайн, для
участі у яких запрошували відомих
спортсменів і діячів культури та

www.nus.org.ua

Нещодавно відбувся Всеукраїнський
семінар-практикум «Вдосконалення
дистанційних уроків фізичної культури
на основі діяльнісного підходу».
До онлайн-події, реалізація якої
стала можливою за підтримки
Міністерства освіти і науки, ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»,
ГО «Рух Олександра Педана «Джуніор»
і Міжнародного дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ), долучилися більш як
4,5 тисячі учасників. Робота семінару
була спрямована на підвищення якості
нині вимушених дистанційних занять
через війну в Україні та переваг
долучення до онлайн-уроків у межах
ініціативи «Всеукраїнський онлайнрозклад» і проєкту «Перемагаємо разом».

ПОЄДНАННЯ СИНХРОННОГО
Й АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇ
УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
мистецтв. Така діяльність, упевнені її натхненники, допоможе учням
полюбити фізичну активність. Генеральний директор директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН
Олег Єресько подякував усім учителям за те, що відволікають дітей
від тих жахів, які відбуваються навколо. Побажав здоров’я психічного і фізичного. А також – порадив
подумати, чим педагоги й активісти
можуть зайняти школярів під час
літніх канікул, наприклад: ініціювати проведення найрізноманітніших
змагань, видачу дипломів учасникам тощо. А міністерство завжди
підтримає прогресивні ідеї.

ВАЖЛИВІСТЬ СИНХРОННОСТІ
У межах проєкту «Перемагаємо
разом» і Всеукраїнського онлайнрозкладу команда вчителів працює

більше місяця. Досвід уже є потужним, і думок, якими б хотілося поділитися, як зауважив Андрій Боляк,
заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, –
предостатньо. Також він анонсував
результати аналізу, який стосувався рівня організації уроків фізичної
культури у країні в цілому. Згідно
з отриманими даними, більшість занять, які проводяться, відбуваються
асинхронно (безконтактно з учнями, а отже – завдання, презентації, тести з метою ознайомленнявиконання дітям просто надсилають). А це, безперечно, є величезною проблемою.
– Більше того, нині фіксуються
випадки, коли фізична культура як
предмет у розкладі шкіл… узагалі
відсутня. І це також неприпустима ситуація, на що МОН звернуло
увагу у своєму листі... Опитуван-

КАЛЕЙДОСКОП

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОНЛАЙН

Синхронні:
– бесіда, розповідь, опитування, дискусія, обговорення;
– фронтальне виконання вправ за вчителем, за учнем;
– фронтальне виконання вправ відеоуроку з методичними рекомендаціями вчителя;
– індивідуальні або групові завдання та демонстрація їх виконання;
– ігри, змагання між групами учнів.
Асинхронні:
– індивідуальні консультації, бесіди з визначення завдань;
– робота проєктних груп;
– виконання домашніх завдань, презентацій, розробка вправ;
– участь у челенджах, флешмобах.

www.test.com

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ПОТРІБНО:
–
–
–
–
–
–

позбутися методичного мотлоху;
модернізувати традиційну програму;
відійти від штучної змагальності й перейти до співробітництва і солідарності;
комплексно формувати завдання;
позбутися дискримінації потенціалу дитини;
використовувати методики без звинувачень та обмежень.

ня нам підказало, що є інші ситуації, а, наприклад, частина закладів освіти їх не можуть проводити,
бо навчальний процес у них призупинений у зв’язку з реаліями…
Та, як бачимо, 60% учителів зізнаються, що у них просто недостатньо знань і досвіду, аби проводити свої уроки синхронно. Це дещо
дивує, адже було 2 роки локдаунів,
пов’язаних з ковідом.
У МОН переконані: розповсюдженої практики асинхронних уроків потрібно позбутися. І передусім
тому, що учні потерпають від війни. На думку експертів ЮНІСЕФ,
фізична культура є одним із тих
потужних важелів, який дозволить
повернути дітей до життя, бо через
тривожність і стреси вони втрачають зв'язок із власним тілом і, взагалі, з реальністю.
– Тому це для нас із вами зараз
– фронт. Якщо ми не підтримаємо
наших дітей тепер, то вже завтра
у них виникнуть значні проблеми
в житті. Дуже важливо нині проводити уроки саме синхронно, –
сказав Андрій Боляк.
Водночас сьогодні багато учителів
послуговуються такою думкою: як я
вповні можу виконувати програму і
навчальний план в умовах дистанційного навчання? Під час семінару
пролунало твердження, що дистанційне навчання завжди передбачає
певну корекцію. Тому той навчальний матеріал, який можна дати в
цих умовах, не обов’язково відповідатиме поточним програмі й календарному плану. Тож це абсолютно
нормальна ситуація, яка у жодному
разі не може бути причиною, що
уроки проводити неможливо. Адже
причина – не у відсутності необхідних гаджетів.
Модератор також зауважив, що
наразі наявність гаджетів фактично
перестала бути проблемою – їх завжди можна знайти. І навіть звичайний смартфон дозволяє комунікувати з дітьми і якісно проводити уроки.
Тож зупинка – за рівнем підготовки та креативністю учителів.
Як стало відомо, багато педагогів, котрі фактично принципово не
проводять уроки синхронно, пояс-
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нюють свої дії браком «фантазії».
Також, як з'ясувалося, не поодинокою є ситуація, коли уроки фізичної культури керівництво навчального закладу просто не ставило у
розклад. Окрім цього, чимало вчителів чомусь вважають, що вони
погано виглядають у кадрі... Дехто
розповідає, що не проводять уроків синхронно, бо не мали належних умов для такого викладання і
раніше, а нині, рятуючись від війни в міських сховищах, у погребах
глухих сіл, – і поготів… Водночас
людина, яка любить свою роботу і
дітей, завжди шукатиме вирішення
проблемних питань.

СЕКРЕТ – У ПОЄДНАННІ
На семінарі дуже детально зупинялися на негативних наслідках
асинхронного методу проведення
фізичних уроків онлайн. Як переконані організатори освітянського
заходу, асинхронне ведення уроків
фізичної культури руйнує комунікативні зв’язки вчителя й учнів,
знищує завойовану раніше довіру,
знижує рівень відповідальності за
результати навчання і сам рівень
фізичної активності. Так, синхронний та асинхронний методи у своїй
взаємодії дозволяють налагодити
максимально ефективну співпрацю, поліпшити результати навчання, реалізувати ідеї та думки, якість
взаємодії «учень – учитель».

їм під час карантину певні рекомендації? Також ні. Отже, був і є
гострий брак потрібної інформації. Фізкультурники були змушені
«перекладати» ті чи інші моменти
на свій лад.
А тим часом діяльнісний підхід
– це дуже потужний інструмент,
який дозволяє сформувати у дітей
тяжіння до заняття. Саме він дає
відповіді, як педагогам досягти свідомого ставлення учнів до фізичної
культури і прищепити дітям любов до спорту за межами школи і
навіть після її закінчення. Завдяки діяльнісному підходу, у процесі й результаті використання його
форм, прийомів і методів народжується особистість, яка обирає, оцінює, програмує і конструює різні
види діяльності, що і задовольняють її потреби в саморозвитку й
самореалізації.
Діяльнісний підхід – це шлях
від діяльності за зразком до творчого процесу із прогнозуванням
майбутнього. От і виходить, що він
– основна мотиваційна стратегія
дистанційного навчання.

ПРИНАДИ ІНТЕРАКТИВУ
Основні методики, на які спирається діяльнісний підхід: розвивальне
навчання, проблемне і особистісно
орієнтоване навчання, метод проєктів, інтерактивні технології. При
цьому кейси діяльнісного підходу

ВАРТО СПИРАТИСЯ НА ТЕХНОЛОГІЇ
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ,
ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАЛУЧЕННЯ АБСОЛЮТНО
ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ ДО ВИКОНАННЯ
ТИХ ЧИ ІНШИХ ЗАВДАНЬ
– Отже, у процесі викладання
фізичної культури не варто нехтувати жодною формою дистанційного навчання, – резюмував
представник комітету МОН. – Поєднання синхронного й асинхронного навчання доповнює процес
викладання фізичної культури, забезпечує цілісний процес, який із
легкістю можна індивідуалізувати,
тим самим забезпечивши максимальний рівень мотивації учасників педагогічного процесу.

ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Отже, з огляду на організацію дистанційної роботи, а також відповідно до вимог НУШ та державних стандартів, які вже прийняті чи
перебувають у процесі прийняття,
ключовим підходом навіть у роботі
вчителя має бути діяльнісний підхід. Наразі ми говоримо про нього
тому, що він найбільш оптимально
вписується саме в концепцію проведення уроків онлайн. І насправді діяльнісний підхід – це те, про
що багато вчителів саме фізичної
культури, як прозвучало на семінарі, не мають повного розуміння. Бо, наприклад, коли було запроваджено НУШ, учителі початкової
школи проходили навчання на спеціальних курсах. Чи були там курси для вчителів фізичної культури? Звісно, що ні. Чи пропонували

та мотиваційні стратегії передбачають, що, наприклад, під розвивальним навчанням ми розуміємо
розвиток моральних, пізнавальних і
фізичних здібностей учнів шляхом
використання їхніх потенційних
можливостей. Отже, ми маємо відходити від підходу, який дозволяє
зрівнювати можливості для всіх, а
використовувати потенціал кожної
дитини в певних напрямах. Розвивальне навчання можна реалізувати тільки у випадку тісної комунікації з дітьми, формування спільних
завдань. Зважаючи на те, що у
процесі викладання тут поєднують
різні здібності учнів, є цілком логічним, що і підхід до втілення у
результаті змінюється – до фізичної активності додавати треба ще й
інші елементи. Проблемне навчання як метод передбачає, що певні
складні проблеми використовуються як освітній інструмент (хтось із
учнів хоче схуднути, вище стрибати тощо). Тож спочатку потрібно змоделювати проблему. Тандем
проєктного і проблемного навчання дає змогу забезпечити перебування дітей у постійному пошуку
і дослідженні. А завдання вчителя тут – давати інформацію максимально дозовано. На жаль, нині
діти запам’ятовують дуже невеликий відсоток інформації. А от коли
завдяки діяльнісному підходу вони
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КОМПЕТЕНТНО

ФІЗКУЛЬТУРА –
ЦЕ «АКТИВНИЙ ПРИХИСТОК»
Начальник відділу науково-методичного
забезпечення підвищення якості
освіти Інституту модернізації змісту
освіти Галина КОЛОМОЄЦЬ:

–Н

ині тисячі дітей перебувають у стресових ситуаціях, мають зависокий рівень
тривожності та страху, втрачають контроль
над власним життям, ведуть малорухливий спосіб життя, що впливає
на стан здоров’я. За оцінками експертів ЮНІСЕФ, найбільш дієвим
засобом протидії негативним впливам війни на дітей є повернення їх
до спрямованої емоційно-забарвленої фізичної активності.
Навколо ідеї підвищення ефективності фізичної культури учнів
та учениць в умовах воєнного часу об’єдналися українські вчителі й експерти Інституту модернізації змісту освіти, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, ГО «Рух Олександра Педана
«Джуніор». Так з’явився проєкт уроків із фізичної культури онлайн
#ПЕРЕМАГАЄМОРАЗОМ. Робота за ним ведеться в декількох напрямах. Перший із них спрямований на вдосконалення методики
проведення уроків фізичної культури на основі єднання і спільного
проведення уроку онлайн учителями та учнями й ученицями з різних регіонів країни.
Нова форма організації онлайн-уроків дає змогу об’єднати вчителів і дітей з 2–3 закладів освіти, створює умови для їхнього спілкування, емоційної розрядки, зниження тривожності, підтримки одне
одного, обміну досвідом, організації патріотичних челенджів. Розподіл уроків для молодшої, середньої та старшої школи враховує вікові й методичні особливості.
Важливого значення проєкт набуває для забезпечення рухової активності дітей у регіонах, які передусім потерпають від війни, де
освітній процес тимчасово призупинений. Уроки наших учителів почали транслюватися у прямому ефірі на YouTube-каналі МОН у рамках Всеукраїнського навчального розкладу. Ми пишаємося створенням
своєрідного «активного прихистку» для дітей, які позбавлені можливості бути на заняттях фізкультури у своїх школах. На сайті ГО «Рух
Олександра Педана «Джуніор» діє та активно оновлюється інтерактивний розклад уроків, які проводять педагоги з різних куточків України.
Нині перед проєктом стоїть амбітне завдання – до кінця навчального року провести тисячу онлайн-уроків для дітей із регіонів, які
особливо потерпають від війни.
Дуже влучно МОН у своєму листі звернуло увагу на неприпустимість скасування чи обмеження кількості уроків фізичної культури в
розкладі закладу освіти. А також – на необхідність проведення цих
уроків із використанням синхронного методу дистанційного навчання.
Це потребувало напруженої праці над підвищенням рівня методичного забезпечення і кваліфікації наших педагогів. Тому ІМЗО спільно
із КФВС започаткувало низку всеукраїнських семінарів для вчителів
фізичної культури, присвячених удосконаленню методики проведення синхронних дистанційних уроків, застосуванню діяльнісного підходу і мотиваційним стратегіям.
самостійно знаходять відповідь на
певне запитання, практичні шляхи
реалізації того чи іншого завдання, лише тоді можна говорити про
міцні знання, які в них залишаться на все життя. Отже, як зауважили присутнім освітянам на семінарі, хай діти максимально готують
пошук якоїсь інформації і презентують свої надбання у проєктних
групах на уроках у вигляді презентацій і, найважливіше, – окремих до виконання вправ чи цілих
комплексів. Безумовно, в цій роботі треба спиратися на технології інтерактивного навчання, яке
передбачає залучення абсолютно всього колективу до виконання
тих чи інших завдань. І тут важливо те, щоб абсолютно кожна
дитина могла проявити себе. Вона
має самореалізуватися. Це дітям
дуже потрібно.
Послуговування всіма цими кейсами дасть змогу зробити дітей активнішими у навчанні, а це – дуже
вагомий аспект у сегменті якісної
роботи вчителя. Також важливим є

те, що кожна особистість має стати центром.
Більше того, на семінарі прозвучала репліка-порада забути про те,
що вчитель – головний, а діти мають виконувати те, що хоче педагог. Тут важливо пригадати, чого
нас вчить партнерська педагогіка: учителі повинні спілкуватися
з дітьми нарівні. Виходячи із цього, вони мають опановувати певні знання, спільно формувати мету
уроків, знаходити потрібні рішення тощо.
Завершуючи розповідь про подію, можна констатувати: основною ідеєю семінару стало те, що як
би педагоги не працювали і куди б
не рухалися у переході до НУШ, у
своїй роботі їм необхідно спиратися на діяльнісний підхід.
– Працювати як раніше вже не
вийде, треба налаштовуватися на
нові сучасні підходи в роботі. І діти
вам будуть тільки вдячні, – резюмував Андрій Боляк.
Валентина ОЛІЙНИК
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ВІЙНА
І ОСВІТА

ДИРЕКТОР «ПОРАНЕНОЇ» ШКОЛИ
Ірина БЄЛОВА – директорка ірпінської
школи №2 і мешканка Бучі. Понад
два тижні вона із чоловіком і донькою
ховалася в підвалі будинку, у якому дуже
швидко не стало світла, газу та води.
Виїхати з міста вдалося в середині
березня, а за місяць пані Ірина навідалася
додому і змогла потрапити до школи,
у будівлю якої влучили кілька снарядів.
Один із них вщент зруйнував світлу,
сучасну їдальню, де лише два роки тому
провели капітальний ремонт. Дізнавшись
про це, учні змонтували ролик, у якому на
приміщення летять чорні російські бомби…

Н

аразі учні Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням економіки та права №2 розсіяні по всьому світу – дехто виїхав
до європейських країн, а є й такі, які
нині у США. Так само і більшість учителів. Із трьома педагогами і шістьма
десятками дітей зв’язку під час окупації не було – однак, на щастя, всі
лишилися неушкодженими. Принаймні фізично. «Ран немає, але вони
травмовані, – каже пані Ірина. – Я
це відчуваю навіть на відстані, бо вже
два роки ми спілкуємось онлайн. І не
знаю, коли це минеться».

ПОТРІБНО БУТИ В РУСІ
За освітою Ірина Бєлова – вчитель, за
гіркою іронією долі, російської мови
та літератури. У школі вона працює
майже 30 років, із них понад 20 – директором. Принциповими для себе як
керівника вважає дві речі: по-перше, у
колективі мають бути спокій і взаєморозуміння, піклування одне про одного. По-друге – колектив повинен
постійно бути в русі. «У нас дуже багато різноманітних проєктів, – розповідає Ірина Германівна. – На початку своєї діяльності як керівника я
сама очолювала кожен проєкт, їздила на навчання… А потім «виросли»
колеги, які стали однодумцями. Вони
розуміють, для чого це потрібно колективу. На сьогодні я – щасливий
директор. Тому що тепер бувають такі
ситуації: приходить учитель і каже –
«Ось є такий проєкт, давайте зайдемо
в нього». – «Зачекайте, у нас і той,
і той. Може, не будемо?» – «Ні, давайте спробуємо!». Є люди, які самі
приводять проєкти у школу, опікуються ними. Мені вже не потрібно
давати поштовх, як раніше. Когорта
людей, яких я цього навчила, – це
моє досягнення. Вони розуміють, що
треба постійно щось шукати, бути в
русі. Щоб для кожної дитини ми мали
те, що їй цікаво. Проєкти в нас дуже
різноманітні».
Найулюбленішими стали два –
«Освіта для сталого розвитку» та
«Демократична школа». Про останній директор каже: це проєкт, що
змінив школу. «У нас змінилися погляди, ставлення до дітей, до справи, – пояснює вона. – І цей проєкт показав нам, скільки в закладі є
активних учителів, про яких ми не
знали, що вони можуть бути попереду інших, очолювати проєкти. Ми
побачили, скільки в нас ініціативних

людей. І головне – дітей. Змінили
простір у школі – нині це модно, багато хто це робить. Але ми для себе
зрозуміли таку річ: це має відбуватися обов’язково з участю дітей. Коли
ми ознайомилися з описом проєкту,
нам сподобалося, що там було задекларовано. Насамперед те, що запрошували різні категорії учасників – і
учнів, і вчителів, і батьків, і громаду.
До цього в нас не було проєктів, де
були б залучені всі. Що ще переконало в тому, що проєкт нам потрібен,
– його унікальний інструментарій. Я
до цього не раз говорила: хто б придумав, чим можна виміряти зростання
не учнів або вчителів, а школи в цілому. Мабуть, упродовж тижня у нас
було навчання, працювали тренери.
Раніше ми завжди самі шукали можливість учитися – а це гроші, дорого.
Іноді міська влада допомагала, бізнес
спонсорував. А тут були навчання, анкетування, постійне вимірювання результатів. Ми бачили проблемні місця
і точки зростання. Опанували методики, які використовуємо під час уроків. Проєкт живе і сьогодні. На мою
думку, він змінює свідомість».
Безумовно, «Демократична школа»
стала поштовхом до багатьох змін: заклад став активним учасником Громадського бюджету і рекордсменом
Ірпеня за кількістю реалізованих проєктів. «Близько півтора мільйона гривень ми отримали завдяки підтримці
громади, – продовжує директор. – У
нас голосують і одинадцятикласники,
і батьки, і вчителі, і просто мешканці міста. Це дало змогу змінити деякі осередки. Наприклад, у нас сучасні медичний кабінет, комп’ютерний
клас, де ми двічі змінювали техніку
(бо вона швидко застаріває), медіатека, дитячий майданчик. За рахунок Громадського бюджету поповнили спортивний інвентар, зробили
велопарковку. Наша школа дуже велика, тут навчаються 1698 дітей, це
56 класів. Проблема номер один –
навчання у дві зміни. Ну, тут мало що
можна змінити. Але бракує спортивного залу. Якщо порахувати всі години, то тільки половина школи може
займатись у спортивному залі. Тому

ми вирішили облаштувати у підвалі
тренажерну залу. Виграли півмільйона гривень на обладнання, а міська
влада додала коштів – і зробили сучасний ремонт. Тільки в січні відкрили. А в лютому це приміщення вже
використовувалось як бомбосховище.
Люди, які там ховалися від бомбардувань, потім дякували за те, що перебували в таких гарних умовах».

УКРАЇНА, ХХІ СТОЛІТТЯ
І пані Ірина, і її чоловік працювали в
Ірпені. На роботу зазвичай їхали машиною – добиралися за 15 хвилин,
якщо не було заторів. Часом директор ходила до школи пішки, а коли
перший урок вирішили розпочинати
о восьмій – це стало проблематично,
бо о 7.15, максимум о пів на восьму
вже звикла бути на робочому місці.
Ранок 24 лютого розпочався із дзвінка
– знайомий голос у слухавці промовив: «Почалася війна, дітям не можна йти до школи». «Зі сну я ніяк не
могла зрозуміти – яка війна? – згадує Ірина Бєлова. – А коли поклала
слухавку – сама собі сказала: навіть
якщо війна, у мене буде ще десять
хвилин миру. Увімкнула секундомір,
лежала і думала: ще мир, нічого не
відбувається… Не знаю, що то було.
Потім встала, зв’язалася з керівництвом, отримала вказівку повідомити
батькам, що дітям потрібно залишатись удома. Почала збиратися, зателефонувала двом колегам, які теж живуть у Бучі: чоловік повезе на роботу,
чекайте. До школи доїхати вже не
змогли: перед самим Ірпенем у нас
заправка, там у черзі стояли колони
машин, був затор. Ми вийшли і пішли пішки. У групу в вайбері я написала: прошу прийти до школи тільки
тих співробітників, хто не має дітей.
На місці ми швиденько організували
чергування, бо ж працювало бомбосховище. Люди постійно приходили,
просили показати, де воно. Ми одразу зробили розмітку. Побули до обіду, все організували. Чергові залишились, а ми пішли додому».
Додому пані Ірина йшла пішки –
як зазвичай, через ринок. Дорогою
вирішила купити продукти: як-не-

як, війна, треба запастися. Виходячи
з ринку, почула сильний гул: літаки
летять. Хтось поряд ще пожартував:
мовляв, олігархи відлітають у теплі
краї. Щойно прозвучали ці слова –
почали падати бомби. «Я швиденько
побігла додому, – продовжує співрозмовниця. – Почалася метушня
– вдома старенька свекруха, лежача, треба було терміново йти по ліки.
Два перші дні, 24 і 25 числа, ще щось
десь можна було взяти. Останнім часом ми жили у квартирі моєї мами
(рік тому її не стало) – у центрі, біля
лікарні. Переїхали, коли свекруха захворіла. А наша квартира – саме там,
де потім пролягала лінія фронту між
Бучею й Ірпенем. Ми тоді поїхали
додому, щоб узяти деякі речі. Думки були, знаєте, як у всіх: може, на
тиждень щось візьмемо… Усе, більше
ми у тій квартирі не побували. І досі
не можемо: коли я їздила додому –
спробувала, але без саперів туди зараз не можна… 26 числа я ще хотіла
поїхати до школи, але в Ірпінь уже
було не потрапити. Обстріли почалися такі, що майже всі, хто залишився,
пішли у підвал. Ми його обладнали,
принесли все, що потрібно, зробили
«лежбище». Забрали до себе знайому
– вона трохи далі живе, але по трасі. Біля неї в сусідній будинок потрапив снаряд, там вигоріла квартира –
люди самі гасили пожежу. Це було
27 чи 28 лютого, уже йшли танки…».
Приблизно тоді почалися проблеми з водою – її набирали, де могли,
спускали із труб системи опалення,
набирали в гідрантах. Щодо їжі хвилювалися менше – всі сусіди знесли
у підвал те, що мали. «У нас був такий
Міша – ми його командиром називали, – розповідає Ірина Германівна.
– Міша – колишній підполковник,
дуже чітко все тримав у руках. Продукти склали в одній кімнаті, їжу готували на всіх. У будинку було багато
стареньких, які сиділи по квартирах,
– усім розносили. «Печеньки» ділили на всіх. Цукерки, фрукти, усе солодке одразу дітям віддавали. Їх було
10–12 у підвалі, зокрема й зовсім маленькі, був один малюк, який іще не
ходив. І було тихо. Я звикла, що там,
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де діти, завжди галас, вони граються,
шумлять. А тут днів п’ять була тиша.
Потім вони трохи звикли до цієї обстановки, хоча і «Гради» було чути, і
артилерійські обстріли. Одного разу
вийшли після стрілянини – і вийняли
з дверей бомбосховища кулю».
У перші дні березня Ірина Бєлова почала вести «щоденник» у вигляді дописів на Facebook. Опублікувати
їх встигла небагато, у передостанньому попередила: закінчується заряд, інтернету немає, писатиму на папері. Я
не стала мучити її запитаннями про
той тиждень, що минув від останнього допису до виїзду. Оприлюдненого
досить, аби зрозуміти: це – «нотатки
з пекла». «Україна, 21 століття… Вчора писала, що думала – ми не виживемо, але сьогодні зрозуміла, що це
радше про сьогодні, – йшлося в одному з них. – Бої точилися просто
біля нашого будинку і на найближчих
вулицях. Цілий день безперестанку! І
з’ясувалося, що вибухи – це не найстрашніше. Набагато страшніші автоматні черги просто на подвір’ї! Ось
тут жах стискає все всередині! Горять будинки, дим з усіх боків, і це
якийсь сюр». Через день – знову допис, від якого мороз шкірою: «Знову
по-звірячому стріляють, іноді розриви
зовсім поряд, складається враження,
що зараз вийдемо – там немає будинків… На вулиці біля «Еко-маркету»
лежать двоє мертвих цивільних, кажуть, убиті уламками при обстрілі.
Уже день лежать, ніхто не прибирає,
люди просто ідуть повз».

ЩО ЧЕКАТИ ДАЛІ?
Чоловіки здійснили кілька спроб дістатися гаражів – хтось мав акумулятор, хтось хотів забрати паливо. Жодного разу пройти не змогли: окупанти
їх не пропустили. Щастя, що залишили живими – тільки роздягнули, подивилися, чи немає синців на тілі, перевірили документи й телефони. Та
наказали іти назад. «Слава богу, їх
відпустили, – каже пані Ірина. – А
от у Міші-командира був кум, він вивозив людей. І в останню поїздку віз
маму і брата. На нашому переїзді машину розстріляли: маму і брата вбили,
а цього Олега поранили. Я йому тиждень потім перев’язки робила, згадала свою першу професію медсестри…
Знаєте, що досі шкребе душу? Ми
виїхали з Бучі 14 березня, а Олег –
напередодні. Трагедія сталася в перші дні березня, а маму і брата він
так і не зміг поховати. Їх загорнули в
щось і поклали у приватному секторі
надворі. Поховали тільки десь за місяць. Це страшно, не по-людськи… У
мене було таке відчуття, що все це
відбувається окремо від мене. Ніби я
збоку спостерігаю. Дуже довго не могла усвідомити, що це насправді. Перші кілька днів часто чула від різних
людей одні й ті самі слова: ХХІ століття, у голові не вкладається… Те,
що відбувалося, не можна було нічим пояснити для себе. Внутрішньо.
Не могли знайти відповідь. І це теж
було страшно, розумієте? Коли ти не
розумієш, як людина здатна на таке,
це дуже важко. Внутрішньо ти взагалі це не сприймаєш».
Неподалік будинку Ірини Бєлової
– не лише лікарня, а й церква, на
території якої у першій половині березня поховали 67 мирних мешканців. За її словами, це було перше

ВІЙНА
І ОСВІТА
поховання загиблих, яких уже не вміщали місцеві морги… «Тоді я вперше
побачила машину з написом «груз200», – згадує вона. – Це був шок.
Моя молодість припала на війну в
Афганістані, і тепер виникає дуже
багато асоціацій із нею. Наприклад,
коли наші хлопці пішли до гаражів і
їх роздягали, шукаючи татуювання та
синці на плечах, вони не зрозуміли
– чому синці? Потім ми з Мішеюкомандиром майже хором сказали,
що синці – через віддачу автомата
при стрільбі. Я пам’ятаю, що так під
час війни в Афгані розшукували моджахедів: удень він ніби просто цивільна людина, а вночі – воїн, стрілець. І у нього на плечі синець від
приклада автомата».
У сховищі пані Ірина та її чоловік
«завідували» аптекою. Ліки, так само,
як їжу, мешканці будинку принесли і
склали докупи. Так наповнилася сумка, з якої скоро почали діставати ліки
від застуди: у підвалі холодно, захворіти нескладно. «Знаєте, що найстрашніше, коли ти сидиш в облозі?
Це холод. Я добре це запам’ятала,
– каже співрозмовниця. – Восьмого березня у квартирах зник газ. На
вулиці – сніг і мороз. Страшно було
подумати, що чекає далі… За нас переживали дуже багато людей, писа-

каски… Може, спецпризначенці якісь.
Дивилися на нас згори вниз – моторошно було».

КРАЇНА ВОЛОНТЕРІВ
Тим неймовірнішою виявилася зустріч зі «своїми»: після всіх блокпостів
у Білогородці евакуйованих із сумнозвісної Бучі чекали з відкритими обіймами. «Боже, як нас зустрічали! –
каже пані Ірина. – Як нагодували!
Ми були у стані шоку, не вірилося,
що вирвалися звідти. У свекрухи перелом шийки стегна, і щойно починаєш її рухати – вона втрачає свідомість. Через те ми й не виїжджали до
останнього. Зібралися тоді, коли «Гради» почали бити так, що ми зрозуміли – просто накриють і будемо тут
лежати, чи в підвалі, чи в квартирі…
І дорогою всі допомагали, і в Дубно,
де ми тепер живемо. Підходиш кудись – питають: «Звідки ви?» – «З
Бучі». Усі намагаються щось дати, чимось допомогти. Я такого не очікувала від людей. Хоч і розуміла, що у
нас країна волонтерів. А Буча й Ірпінь сьогодні – пароль у нашій країні… З дому ми поїхали із двома сумками: в одній памперси для свекрухи,
в іншій – речі на трьох. По одному
светру, шкарпетки – і все. Приїхали
– нам потрібно все, від виделки до

ВИБУХИ – ЦЕ НЕ НАЙСТРАШНІШЕ.
НАБАГАТО СТРАШНІШІ АВТОМАТНІ
ЧЕРГИ ПРОСТО НА ПОДВІР’Ї
ли, намагалися передати або паливо,
або воду, або їжу. Неподалік нашого будинку розташована міська рада,
звідки відправлялися евакуаційні
автобуси, коли оголошували зелені
коридори. І кілька днів поспіль я виходила до цих автобусів, йшла від
одного до іншого – питала, чи не
передавали що. Це намагалися зробити дівчата із проєкту «Демократична школа», мої співробітники, які, виїхавши, працювали у волонтерських
штабах. Ніхто нічого не казав. А на
третій чи четвертий день один водій, який не перший раз мене бачив, каже: «Жіночко, чого ви ходите,
нікому нічого не дозволяють брати.
Можемо взяти тільки одну пляшку
води – для себе».
У перші дні евакуації до міської
ради приходили десятки тисяч людей,
заполоняючи прилеглі вулиці. Одного
разу звідкись виїхав танк чи «самоходка» окупантів, на якій зверху сиділи солдати з автоматами. «Люди
розступалися, машини виїжджали на
тротуар… Якась нереальна картина
була, – згадує Ірина Германівна. –
Люди приходили щодня, питали – а
завтра евакуація буде? Їм давали орієнтир – приходьте на 10–11 годину.
У той день, коли ми виїжджали (машиною, добувши паливо), стояло, мабуть,
десять автобусів, але тільки в чотирьох були люди. Тобто майже всі, хто
хотів виїхати, виїхали. Це було 14 березня, а донька і моя подруга поїхали 10-го. Тоді на дорозі було чотири
«їхні» блокпости і один український.
А в нас – навпаки, один російський
і чотири наші. На блокпості окупантів
усього кілька людей стояли на землі,
і чоловік 30 – на БТРах. Екіпіровка
в них – як у фільмах: наколінники,

ковдри з подушкою. А нині у мене
для життя є все. І все це дали люди.
По вулиці йдеш – підходять місцеві мешканці: може, вам мішок картоплі привезти? Буряку дати, моркви? Це вражає».
У школі №2 звикли волонтерити,
проводити благодійні ярмарки, на
яких могли зібрати і 50, і 100 тисяч
гривень. Одного разу це була допомога на лікування онкологічного хворого… «Було дуже багато таких проєктів,
але коли я сама стала об’єктом допомоги – це ще одне потрясіння в моєму житті, – зізнається співрозмовниця. – Прийшла до школи – мені
дають і те, і те. Не треба, кажу. Наполягають: та беріть!.. Я не плакала в
окупації, і там не заплакала. Але мені
відібрало мову, я нічого не могла сказати. Не звикла брати. І ніколи не думала, що настане час, коли допомога
буде потрібна нам. Дуже вдячна тим,
хто її надавав, ще й так щиро. Я знову повірила в людей. Бо в житті різне
було… А зараз такі хороші речі відбуваються, яких у мирному житті не
бачив. Головне – щоб це нікуди не
поділося, щоб потім люди пам’ятали».
За місяць Ірина Бєлова змогла навідатись і додому, і до школи. Власне,
і поїхала через те, що потрібна була
присутність директора: у закладі працювали сапери, треба було розібрати
завали і «залатати» діри. Про масштаби руйнувань уже знала, але побачене – вразило… Будівля школи складається із двох приміщень, одне зведене
1956-го, друге – двома десятиліттями
пізніше. Кілька років тому тут зробили капітальний ремонт, над другим
корпусом надбудували третій поверх,
оновили фасад. Дещо раніше спорудили нову спортивну залу. «Дуже
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багато грошей вклали в оновлення,
одразу навіть не скажу, скільки. За
останні чотири роки зміни відбулися
кардинальні, – зітхає Ірина Германівна. – Сьогодні школа… не можу
сказати, що зруйнована, але «поранена». Снаряди влучили в обидва корпуси, масштаби руйнувань великі: в
одному з кабінетів діра на пів стіни,
на триповерховій будівлі дах – мов
решето. Їдальні немає – її перетворили на руїни. Було і мародерство –
вкрали нові ноутбуки, які ми тільки
в січні отримали. На щастя, на місці мультимедійні дошки та телевізори. І зберігся комп’ютерний клас, про
який я найбільше переживала. Знаєте, в перший день у нас був шок. Ніхто не уявляв, що все відбуватиметься
так швидко. Я думала – ще прийду
завтра, післязавтра. А потім уже не
можна було проїхати, щоби щось сховати або забрати додому. Вся техніка
там залишилася».
Вдома пані Ірина пробула тиждень.
За цей час із будівель вичистили уламки цегли, потрощені вікна, зламані
меблі… Займалися цим співробітники школи і волонтери, які приїхали
з Києва. «Я вперше в житті бачила,
щоб так працювали, – каже директор. – У нас волонтери були з десятої до шістнадцятої, за цей час –
перерва на обід, 40 хвилин. А решту
часу працювати так, що жодна людина ні на хвилину не присіла. Такого я
не бачила за багато років свого життя. Дуже вдячна волонтерам! Батьки
також допомагали, але їх було небагато. Річ у тім, що на той час повертатися в Ірпінь ще не можна було,
мене зустрічала людина зі спецперепусткою. Та попри це черга на заїзд
до Ірпеня починалася з Києва».
Усі співробітники школи живі й
неушкоджені. Переважна більшість
виїхала, в окупації залишилися троє.
Зв’язку з ними не було майже до самого звільнення Ірпеня. Так само –
із 61 учнем. «На сьогодні ми знаємо
про долю кожної дитини, слава богу,
всі живі! – продовжує Ірина Бєлова. – Кілька учнів пережили окупацію разом із батьками. З’ясовували
ще, чи не загинув хтось із батьків.
Начебто все більш-менш нормально.
Тільки… торік у 5 класі в нас навчався хлопчик, але потім перейшов до
онлайн-школи. Вони з мамою загинули в Покровському парку, там їх і
поховали. А так – усі живі-здорові.
Хоча… після такого шоку зовсім здорових, напевно, немає. Діти налякані
– я по них бачу. Стали більш дорослими, мовчазними. Раніше на онлайнуроках шуткували, а тепер – надто серйозні. Розповідають, де живуть,
що там цікавого. Але – без ентузіазму. Відчувається травма. Хоч і кажуть,
що діти швидше налагоджують контакт, але не все так просто… Найважче, напевно, те, що стіни там чужі, в
домі все чуже. Родини живуть в одній кімнаті – і діти, і дорослі. Психологічно це непросто. Є надія, що
влітку вже всі будуть удома. Але Ірпінь ще не оговтався від руйнувань,
у приватному секторі у кого світла
немає, у кого води. Усі хвилюються, щоб не дай боже до нас не прийшли знову, бо пережити це вдруге
буде просто неможливо. Сподіваємося, що цього не станеться».
Валентина СОРОКА
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