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Як правильно виділити кошти з місцевого бюджету на потреби Збройних сил України? Які механізми
залучення шкільних автобусів для потреб війська? Як забезпечувати харчування у закладах
СТОР.
8
освіти, де перебувають біженці? Відповіді на ці актуальні запитання дали під час вебінару
УЧИТЕЛЬСЬКІ ВІДПУСТКИ

Як повідомила Профспілка працівників освіти
і науки, у Міністерстві освіти і науки розглянули
звернення освітян щодо надання відпусток
учителям закладів загальної середньої освіти
під час дії воєнного стану.
Відповідь – у листі МОН
4

ВАЖКО. СТРАШНО. КРУТО

ІСТОРІЯ: ПОСТУП І ЦІННОСТІ

Російсько-українська війна поставила
перед українською шкільною освітою не лише
виклики організаційного характеру, а і більш
глибинні питання. Як треба навчати історії
у нових реаліях?
13

10
До війни Ігор Білецький викладав трудове
навчання і «Захист України», на волонтерських
засадах вів тренінги з домедичної допомоги.
У перший день війни як резервіст тероборони
Чернігова взяв до рук зброю, щоб захищати
своє місто. І «своїх» людей
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.twimg.com

ПРО БЮДЖЕТ,
ДОПОМОГУ ВІЙСЬКУ,
ХАРЧУВАННЯ
І «ШКОЛЯРИКІВ»

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

АКЦЕНТИ ПРЕЗИДЕНТА

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ

ВІДБУДУВАТИ Й ПОЛІПШИТИ

П

З

НАВЧАТИСЯ В УКРАЇНІ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

П

опри повномасштабну російську агресію заклади вищої освіти продовжують організовувати навчання для іноземців та запрошувати майбутніх студентів з інших країн до університетів нашої держави.
– Залучення максимальної кількості іноземних здобувачів є одним
із важливих завдань для зміцнення довіри до української системи освіти та формування стійких міжнародних відносин, – зауважив міністр
освіти і науки Сергій Шкарлет.
Вступ на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії в українських закладах
освіти може здійснюватися тричі на рік. Також упродовж року іноземців приймають на навчання в аспірантуру, докторантуру, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови
та/або мови навчання. Детальніше про вступ іноземців у 2022 році читайте в інтерв’ю директорки Державного підприємства «Український
державний центр міжнародної освіти» Олени Шаповалової на стор. 5.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

МЕДАЛІ ГІМНАЗІАДИ

У

www.mon.gov.ua

другий змагальний день Гімназіади-2022
українські спортсмени показали високі
результати та посіли призові місця.
Катерина Кропивницька здобула бронзову медаль зі спортивного орієнтування. У
змаганнях із тхеквондо Сімур Мірзоєв і Уляна Куц узяли два «золота»,
а Дарина Костеневич та Ілля Ліпатов – два «срібла». Ярослав Новосад приніс Україні срібну медаль із брейкінгу. У змаганнях із плавання Олександр Желтяков виборов «золото» на дистанції 50 м на спині
й батерфляєм, а Каміла Ісаєва взяла «бронзу» на дистанції 200 м брасом. Команда дівчат вийшла до 1/4 турніру з баскетболу 3х3, виборовши перемогу в суперниць з Ізраїлю з рахунком 12:9.

НОВІ ГОРИЗОНТИ

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ

С

тудентська мережа Erasmus
(Erasmus Student Network –
ESN) разом з ESN Ukraine та за
підтримки Європейського Союзу
створила нову платформу, що надає інформацію про освітні можливості та програми підтримки українським студентам і науковцям.
У розділі «Освіта» міститься покрокова інструкція щодо вступу до ЗВО
й отримання стипендій для української молоді в 16 державах – членах
ЄС. Створено окрему програму підтримки для українських науковців,
які вимушено покинули Батьківщину. Єврокомісія в межах грантової
програми Марії Склодовської-Кюрі запускає спеціальний проєкт, що
передбачає стипендії для докторантів і дослідників, фінансову підтримку їхніх сімей, допомогу у визнанні дипломів, надання житла та роботи.
Загальний бюджет програми – 25 мільйонів євро. Детальніша інформація щодо реалізації проєкту для українських науковців з’явиться найближчим часом на порталі ERA4Ukraine.

www.golos.com.ua
www.zmist.pl.ua

ВИЩА ШКОЛА

аклади фахової передвищої та вищої освіти тимчасово переміщуються з південно-східних регіонів України задля збереження життя та здоров’я
громадян країни через тривалу широкомасштабну збройну агресію рф.
– Наша головна мета – створення безпечного освітнього середовища для організації здобуття освіти в умовах воєнного стану. Вдячний керівникам закладів вищої освіти, які в найкоротші терміни доклали максимум зусиль, аби здобувачі освіти та колективи продовжували
освітній процес у більш безпечних місцях, – зазначив міністр освіти
і науки Сергій Шкарлет.
Процес тимчасового переміщення закладів фахової передвищої та вищої освіти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей наразі завершено для закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління МОН, Міністерства охорони
здоров’я і Міністерства культури та інформаційної політики.
Інформація про тимчасово переміщені ЗВО, що належать до сфери
управління МОН, доступна на сайті міністерства або за коротким посиланням: bit.ly/3wp2uhS. Також продовжується переміщення відокремлених структурних підрозділів закладів фахової передвищої та вищої освіти, зокрема і приватної форми власності.

КОНКУРС ПРОЄКТІВ

М

іністерство освіти і науки оголошує конкурсний відбір проєктів прикладних досліджень із
розроблення наукових засад створення та підтримки Національного порталу міжнародного науковотехнічного співробітництва.
У конкурсі можуть брати участь
наукові установи, що належать до сфери управління МОН. Відбір проєктів здійснюватиметься за результатами наукової та науково-технічної
експертизи, а виконання відібраних досліджень за кошти державного бюджету розпочнеться вже цьогоріч. Заявки приймаються до 17:00
7 червня 2022 року. Із повним текстом оголошення можна ознайомитися за посиланням: bit.ly/3Pte2Z6, інструкція щодо заповнення заявки
– bit.ly/3wuKdyu. Більше інформації про конкурс – за телефонами й
електронними адресами: (044) 287-8254; (044) 287-8200; borovich@mon.
gov.ua; maksimova@mon.gov.ua; konkursNU2022@ukr.net.
Національний портал міжнародного науково-технічного співробітництва сприяє зростанню кількості українських проєктів у програмах міжнародного співробітництва через інформування українських учених, інноваторів і підприємців про рамкові програми Європейського Союзу з
досліджень та інновацій «Горизонт Європа», «Євратом», а також інші
міжнародні програми співпраці у науковій та інноваційній сферах.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

МАЙБУТНЄ СПЕЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ

М

іністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку утворення та умов
функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої
освіти».
Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія: діти з особливими
освітніми потребами і їхні батьки,
заклади загальної середньої освіти. Можливі наслідки запровадження
порядку: новий підхід до формування спеціальних класів, що базується
на труднощах у навчанні, забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами та права обрання батьками закладів освіти і
форм навчання, створення умов для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами поряд із домом.
Із текстом проєкту можна ознайомитися на офіційному сайті МОН
або за коротким посиланням: bit.ly/39wEZdU. Зауваження та пропозиції приймаються у довільній формі до 29 травня 2022 року на електронну адресу: ol.nabochenko@gmail.com, nabochenko@mon.gov.ua
(Ольга Набоченко).

www.dip.org.ua
www.nus.org.ua

резидент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США запросив
науковців приєднатися до програми відбудови закладів освіти в Україні, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це
повідомили в Офісі Президента.
Як розповів Глава держави, напрацьовується великий план відновлення України, який передбачатиме, зокрема, відбудову шкіл, університетів, інститутів та інших закладів освіти.
– Ми можемо побудувати інституцію, університет, але дуже важливо,
щоб були люди, які є носіями знань і фахівцями. Тому ми готові до такої
спільної роботи та будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете розбудовувати й нові освітні програми, – наголосив Володимир Зеленський.
Глава Української держави звернувся з відповідною пропозицією до
студентів і лідерів найбільших закладів вищої освіти під егідою Американської асоціації університетів. До зустрічі долучилися представники
приблизно пів сотні закладів, зокрема Yale University, Harvard University,
Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ

За матеріалами Офісу Президента, Міністерства освіти і науки

www.ceskoukrajinska.com
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ВСТУП-2022

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ НМТ

У

країнський центр оцінювання якості освіти оприлюднив наказ МОН від 12 травня
2022 року №434, яким затверджено календарний
план організації і проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту для вступу
на бакалаврський ступінь закладів вищої освіти.
Якщо вступник протягом основного періоду
реєстрації створив реєстраційну картку учасника ЗНО, то він є потенційним учасником
НМТ. Аби мати змогу взяти участь у ньому,
майбутній абітурієнт має обов’язково на своїй
інформаційній сторінці (zno.testportal.com.ua)
із 20 травня до 7 червня підтвердити бажання
проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, в якому (або поблизу з яким) він планує перебувати в період проведення НМТ. Ті особи, які у
визначений період не підтвердять своєї участі
у тестуванні, на жаль, не зможуть його скласти. В УЦОЯО зауважують, що ситуація стрімко змінюється, тож із 21 червня до 7 липня потрібно буде обрати назву населеного пункту, в
якому (або поблизу з яким) учасник тестування
планує перебувати в період проведення НМТ.
Тестування проходитиме в три сесії:
– основна – 18 липня – 10 серпня;
– додаткова – 16–20 серпня;
– спеціальна – 12–16 вересня.
Переважна більшість учасників тестування,
які з 1 лютого до 19 квітня зареєструвалися
для участі у ЗНО, братиме участь в основній
сесії НМТ. А ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів
під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної.
Для цього потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії випробування. Це можна буде зробити 1–10 серпня – для участі
в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.
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До 12 липня 2022 року для зареєстрованих
учасників з’явиться можливість завантажити
зі своїх інформаційних сторінок запрошенняперепустки, де буде зазначено дату, час і місце
проведення НМТ. Учасники ж інших сесій тестування матимуть змогу дізнатися про дату, час
і місце проведення випробувань до 12 серпня
(додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).
Інформацію про результати основної сесії
НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників
тестування до 12 серпня, додаткової сесії –
до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня
2022 року.
Варто періодично заходити на свою інформаційну сторінку, щоб не пропустити повідомлен-

ня від УЦОЯО, а також стежити за новинами
на офіційному сайті: testportal.gov.ua.
Якщо ж абітурієнт досі не має логіна і пароля для доступу до інформаційної сторінки, треба скористатися сервісом «Отримання
доступу до Інформаційної сторінки учасника
ЗНО-2022/НМТ-2022» – zno.testportal.com.ua/
info/getcertnum або зателефонувати на «гарячу» лінію: +38 (066) 680-55-28; +38 (068) 146-02-21;
+38 (068) 142-05-95; +38 (095) 523-46-47.
Якщо людина планує проходити НМТ, але вчасно не створила реєстраційну картку, вона може це
зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на
своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ. Тоді вона отримає
запрошення для участі в додатковій сесії тестування.

ІЗ КОМІТЕТУ ВР

ПРО СТВОРЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

У

період воєнного стану в сфері освіти
і науки виникла низка актуальних проблем, які потребують негайного втручання
та прийняття ефективних управлінських
рішень. Як повідомляє голова Комітету
Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій Сергій Бабак, з метою їх вирішення народні депутати профільного комітету виступили з низкою законодавчих ініціатив:
– «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти
щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (реєстр. №7325 від 28.04.2022 р.);
– «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану
та відновлення економіки» (реєстр. №7293 від 18.04.2022 р.);
– «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів професійної (професійної-технічної) освіти» (реєстр.
№7294 від 18.04.2022 р.);
– «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відтермінування від призову на
військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та
педагогічним працівникам» (реєстр. №7352 від 05.05.2022 р.).
Також Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій став ініціатором низки спільних робочих нарад з Міністерством освіти і науки
України, під час яких відбулось обговорення нагальних поточних проблем у сфері освіти і науки.
– Із цими проблемами до комітету звертаються учні, батьки, вчителі, викладачі, науковці. Деякі питання наразі потребують опрацювання
алгоритмів для їх розв’язання та надання відповідних роз’яснень з боку
МОН чи інших ЦОВВ. Частина питань потребує попереднього обговорення для вироблення спільної позиції комітету та МОН. За результатами цих нарад Міністерство освіти і науки підготувало матеріали, у
яких викладено відповідні роз’яснення щодо розв’язання зазначених
проблем, – розповів Сергій Бабак.

www.lexinform.com.ua

а запит Міністерства освіти і науки України обласні військові адміністрації визначили перелік населених пунктів у відповідних регіонах, де безпекова ситуація дозволяє провести національний мультипредметний тест. Цей перелік з урахуванням актуальної інформації
про райони, де відбуваються бойові дії, і тимчасово окуповані території
затверджено наказом МОН №445 від 16 травня 2022 року.
Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях
України та місті Києві. На жаль, наразі неможливо провести НМТ в АР
Крим, Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях, у місті Севастополі. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, матимуть можливість подати заявки для участі
в додатковій або спеціальній сесіях.
З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не були оприлюднені. Однак учасники на своїх інформаційних
сторінках із 20 травня до 7 червня включно можуть за допомогою спеціального сервісу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і для проходження тестування обрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.
Важливо якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту,
адже ця інформація дозволить УЦОЯО продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.
Традиційно ЗНО відбувалося в багатьох населених пунктах, однак наразі забезпечити таку доступність екзаменаційних центрів для проходження НМТ неможливо: потрібно враховувати безпекові загрози, технічні й логістичні можливості створення центрів комп’ютерних тестувань
у кожному населеному пункті. Відтак фахівці українського центру просять вступників, батьків та освітян із розумінням поставитися до того,
що до екзаменаційних центрів потрібно буде діставатися.
В УЦОЯО також наголошують на тому, що безпековий стан у різних регіонах країни може змінюватися, тож у разі загострення ситуації в окремих містах і містечках буде здійснюватися корегування переліку населених пунктів, де проводитиметься НМТ.
Невдовзі Міністерство освіти і науки України затвердить перелік країн і міст Європи, де зможуть пройти НМТ учасники, які змушені були
виїхати за межі нашої країни.
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Під час засідання уряду 13 травня 2022 року
схвалено постанову про внесення змін
до деяких постанов КМУ щодо врегулювання
питань академічної мобільності.

Як повідомила Профспілка працівників освіти і науки, у Міністерстві освіти і науки
розглянули звернення освітян щодо надання відпусток учителям закладів загальної
середньої освіти під час дії воєнного стану. Відповідь – у листі «Про розгляд
звернення» №1/5133-22 від 13 травня 2022 року.

У

листі МОН відзначається, що умови надання та тривалість щорічних
основних відпусток регулюють Закон України «Про відпустки» і Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №346
від 14 квітня 1997 року.
Особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ,
організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності й
галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами, визначає Закон України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-ІХ від 15 березня
2022 року. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, урегульованих цим законом.
Відповідно до статті 12 закону №2136-ІХ у період дії воєнного стану
щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
Документ не забороняє у період дії воєнного стану надавати працівникам, які мають дітей, додаткову відпустку, що передбачена статтею 19
Закону України «Про відпустки».
При цьому, відповідно до частини другої статті 12 закону в період
дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (окрім відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на
об’єктах критичної інфраструктури.
Продовжена тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних
працівників закладів освіти не скасовується, а лише обмежується на період дії воєнного стану. Надання невикористаних у період дії воєнного
стану днів щорічної відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.
У разі неможливості надання невикористаних днів відпустки (у випадку, якщо почнеться новий навчальний рік) за бажанням працівника
частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією згідно зі статтею 24 Закону України «Про відпустки». При цьому
тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не
повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Також у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі невикористані дні відпусток відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».
У МОН інформують, що у Верховній Раді України зареєстрований
проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (реєстр. №7251 від 5 квітня
2022 року), до якого Міністерство освіти і науки надавало свої зауваження стосовно внесення змін до статті 12 закону №2136 щодо зняття
обмеження тривалості щорічної відпустки, що надається педагогічним і
науково-педагогічним працівникам протягом періоду дії воєнного стану.
Відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо включення до порядку денного проєкту закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо оптимізації трудових відносин (реєстр. №7251)
пропонується абзац перший частини першої статті 12 закону №2136
викласти в такій редакції:
«1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік».
Прийняття цього законопроєкту дозволить надавати у період дії воєнного стану педагогічним працівникам щорічну основну відпустку повної тривалості.

окумент, зокрема, визначає процедуру реалізації права на академічну
мобільність, порядок проходження, визнання та зарахування результатів академічної мобільності для українських учасників у межах міжнародної співпраці в галузі освіти, науки, інновацій.
Імплементація цієї процедури в умовах воєнного стану дасть змогу гарантувати право на безпечну освіту студентів, які вимушено покинули
місце свого постійного перебування або Україну, в більш безпечних регіонах держави або за кордоном, сприяти їхньому поверненню в Україну після завершення або припинення воєнного стану, адже офіційно
дозволить зарахувати результати такого навчання після повернення до
свого закладу як постійного місця навчання. Також реалізація процедури гарантуватиме право на безпечні умови праці наукових та науковопедагогічних працівників, що підтримає інтелектуальний потенціал України, оскільки забезпечить збереження посади за основним місцем роботи до двох років.
Документ передбачає усі етапи реалізації академічних обмінів: підготовка до участі у програмах академічної мобільності, реалізація такої програми, заходи після завершення програми, визнання результатів участі у програмах академічної мобільності.
Так, для українських здобувачів професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників будуть створені сприятливі умови для проведення наукових досліджень у найкращих
світових лабораторіях та дослідницьких центрах, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності учасників
академічної мобільності тощо.
До речі, академічна мобільність є одним із пріоритетів Болонського
процесу й ефективним інструментом підвищення якості освіти. Приєднавшись до Болонського процесу в 2005 році й визнавши таким чином
сприяння мобільності як однієї із цілей на шляху до створення європейського простору вищої освіти, Україна впродовж останніх 15 років
підтримує і виконує задекларовані у рішеннях Конференцій міністрів
країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, завдання з реформування національної системи освіти.

ОФІЦІЙНО

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКІЛ
Міністерство освіти і науки видало наказ
«Про деякі питання зарахування
до закладів загальної середньої освіти
в умовах воєнного стану в Україні»
(№438 від 13 травня 2022 року).

З

гідно з документом, органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам
державних, комунальних закладів загальної середньої освіти упродовж
строку дії воєнного стану в Україні, але
в будь-якому випадку до початку 2022–2023 навчального року, необхідно:
– організувати прийом заяв про зарахування до закладів освіти та додатків до них (у разі наявності) для здобуття загальної середньої освіти
в 2022–2023 навчальному році, поданих одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем дитини або повнолітньою особою
персонально, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку
чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника);
– забезпечити проведення конкурсних випробувань до 5–11 класів
закладів загальної середньої освіти (у випадку їх проведення) у найбільш безпечній для дітей формі (з використанням цифрових технологій);
– здійснити видачу наказів про зарахування до закладів загальної
середньої освіти.
Цей наказ діє протягом воєнного стану в Україні.
За матеріалами Міністерства освіти і науки, Профспілки працівників освіти і науки

www.facebook.com
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ІНОЗЕМЦІ: АЛГОРИТМИ ВСТУПУ – 2022
Якими є особливості вступу іноземців до українських ЗВО у 2022 році, якою має бути послідовність
дій українського вишу й абітурієнта з-за кордону – розповідає директорка Державного підприємства
«Український державний центр міжнародної освіти» Олена ШАПОВАЛОВА.

– Олено Олександрівно, що передусім має робити заклад освіти,
щоб розпочати прийом іноземних
студентів у 2022 році?
– На початку хочу зауважити, що вперше за всю історію ми
дозволяємо вступ не лише очно,
тобто у форматі, який передбачає
присутність іноземного студента
на території України, а й дистанційно. Тобто така особа, перебуваючи на території іншої держави,
може скласти вступні випробування, щоб навчатися в українському університеті. Відповідно,
дещо змінилася процедура вступу.
Що для цього має зробити
університет? Передусім – внести зміни до власних цьогорічних правил прийому на навчання
для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра,
укладених відповідно до порядку
прийому, затвердженого МОН. У
своїх правилах прийому заклад
вищої освіти повинен прописати
можливість дистанційного вступу, а також обов’язково – його
періоди, тобто означити дедлайни етапів вступу студентів. Раніше, згідно з наказом МОН «Деякі
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства» №1541 від
1 листопада 2013 року, було два
дедлайни. У документі зазначалося, що іноземці вступають до закладів освіти для здобуття вищої
освіти за акредитованими освітніми програмами двічі на рік – до
та на початку академічних семестрів (до 1 листопада і до 1 березня відповідно). Нині є можливість встановити три дедлайни,
які визначатиме сам університет.
Перший цьогоріч фактично уже
був – більшість вишів набирали іноземних студентів до 1 березня. Проте хтось не встиг приїхати, у когось була віза, але він
не був зарахований, – такі абітурієнти можуть бути зараховані
нині. Другий дедлайн також встановлює університет. Зокрема, це
може бути 1 червня. І якщо працівники вишу готові навчати студентів онлайн улітку – заклад
може це зробити. Третій дедлайн
теж обирає ЗВО – це, наприклад,
може бути 1 вересня, 1 листопада, 1 грудня чи інший день. Наголошу: відповідні періоди набору

заклад обов’язково має оприлюднити на своєму вебсайті.
– Яка подальша послідовність дій
вишу?
– Щоб набрати студентівіноземців дистанційно, університет обов’язково повинен мати
партнерську організацію за кордоном – щоб укласти з нею угоду про надання послуг. Вимоги
до такої угоди прописані у порядку прийому. Такою організацією може бути заклад освіти,
центр тестування тощо, але він
має бути резидентом країни походження вступників.
Предметом укладеної з організацією угоди є надання послуг
з ідентифікації особи, верифіка-

біркова комісія закладу освіти.
Також варто наголосити, що іноземці повинні вступати винятково на акредитовані освітні програми. Ця норма була і раніше,
однак цьогоріч її виконання перевірятиметься прискіпливіше. Тому
для видачі запрошення іноземному студенту освітня програма набору обов’язково має бути акредитованою.
– Партнер виконуватиме дуже
відповідальну частину роботи зі
вступу. Якими є вимоги до такої
організації?
– Таких вимог – декілька. Серед них: забезпечення процедури ідентифікації вступників, яка
включає перевірку персональних

ЩОБ НАБРАТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ДИСТАНЦІЙНО, УНІВЕРСИТЕТ ОБОВ’ЯЗКОВО
ПОВИНЕН МАТИ ПАРТНЕРСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
ЗА КОРДОНОМ – ДЛЯ УКЛАДЕННЯ
З НЕЮ УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ції оригіналів документів абітурієнтів, організації прийому їхніх
заяв в електронній формі, надання
приміщень і технічних засобів для
проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої
освіти у дистанційному форматі.
Найбільше запитань у вишів викликало забезпечення процедури ідентифікації абітурієнтів.
Це не обов’язково повинна бути
комп’ютерна ідентифікація, бо у
низки країн походження іноземних студентів може не бути такої
системи у принципі або доступ
до неї мають лише правоохоронні органи. Водночас ми повинні
бути упевненими в тому, що перед нами справді вступник, що ніхто не складає іспит замість нього.
Я раджу зберігати відеофіксацію
проведення вступних випробувань не лише в центрі тестування чи партнерській організації, а
й в університеті протягом усього періоду навчання. Щоб потім у
перевіряльних органів не виникало питань стосовно того, як саме
студент їх складав.
Нагадаю: усі необхідні документи абітурієнта перевіряє від-

даних та їх верифікацію з державною базою даних, і контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного
іспиту, забезпечення відеоспостереження в аудиторії, наявності в
ній не менш як двох працівників для контролю та технічного
супроводу під час іспиту. А також – забезпечення відеозапису
вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти, зберігання інформаційних та
відеоматеріалів після проведення
вступного іспиту. З іншими вимогами можна ознайомитися в
цьогорічному порядку прийому.
Заклад вищої освіти має автономію, отже – може самостійно
перевіряти, чи відповідає партнерська організація, з якою він укладає угоду, вимогам, прописаним у
порядку прийому.
Тож перед зарахуванням університету обов’язково потрібно впевнитися в тому, що саме
цей студент склав вступні випробування (у вас є відповідний
відеозапис), отримав візу з метою
навчання (надіслав вам копію відповідних документів), а також на-

діслав поштою усі документи, що
мають бути правильно легалізованими.
– А якою є послідовність дій для
іноземця, котрий цьогоріч планує
вступити до українського вишу?
– Він має звернутися до університету, отримати запрошення.
Тобто виш перевіряє всю інформацію про цього студента, чи документи, які він має, відповідають
можливостям вступу до ЗВО. Після
цього – видає запрошення на навчання. Зауважу, що роздруковує
і видає запрошення лише університет. Для усіх іноземців та осіб
без громадянства таке запрошення має бути зареєстровано в автоматизованій системі «Електронний
журнал», яке адмініструє УДЦМО.
Необхідність отримання абітурієнтом запрошення на навчання та
комплексу послуг з інформаційної
та консультаційної підтримки обумовлена тим, що в такому разі інформація про нього стає доступною
для перевірки консульськими установами України та іншими компетентними дотичними органами.
Студент має звернутися до нашого центру, сплатити й отримати інформаційні послуги. Усі
університети, які користуються
електронним журналом, не сплачують за його використання. Також не платять посольства та всі
зацікавлені державні органи. Щоб
підтримувати функціонування ресурсу, ухвалено рішення про оплату відповідних послуг абітурієнтами, це можна зробити онлайн. Ми
просимо повідомляти майбутніх
студентів про це. Для іноземного
студента сплата такого комплексу
інформаційних послуг дає можливість необмеженої кількості звернень до УДЦМО протягом року з
усіх питань, які стосуються вступу і навчання в Україні. Вартість
такої послуги становить 648 грн.
Після оплати інформаційних
послуг студент повинен скласти
вступні випробування (як ми говорили, цьогоріч це можна зробити
онлайн). Наступний етап – звернутися за візою до Посольства
України за кордоном, це можна
зробити за посиланням: mfa.gov.
ua/en/consular-affairs.
Якщо студент не скористається
візою протягом 90 днів – періодом дії візи, яка видається для навчання, то принаймні перевірить
можливість в’їзду в Україну в подальшому. І ми будемо впевнені,
що коли така особа захоче продовжити навчання на території
України очно, вона фізично зможе перетнути кордон.
Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти на
підставі наказів про зарахування.
Підтвердженням факту навчання
може бути довідка, сформована
в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти.
Спілкувався Максим КОРОДЕНКО
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СУЧАСНИЙ
ПЕДАГОГ

ВИКЛАДАЧ ІЗ ОКОПУ
Професор Ужгородського національного університету Федір ШАНДОР
став відомим на всю Україну після того, як мережу облетіло фото, на якому він
читає лекцію своїм студентам у повній бойовій амуніції просто з окопу на лінії
фронту. Цю світлину показували канали новин України і Європи, розміщували
на перших шпальтах газет і на ресурсах міжнародних видань.

Д

октор філософських наук,
професор, завідувач кафедри
соціології та соціальної роботи Ужгородського національного
університету, сам того не очікуючи, здобув загальнонаціональне визнання і славу. Після репортажної
світлини, яку розмістив на своїй
особистій сторінці його товариш і
побратим по зброї Віктор Щадей,
було запущено навіть флешмоб.
Підписуючи тегами #ягознаю («я
його знаю» – закарпатський діалект), чимало користувачів публікували фото з ним. Більше того,
та фронтова світлина стала настільки «вірусною» (у хорошому розумінні), що на неї з'явився навіть
шарж. Він належить Олександрові
Даниленку – режисеру, аніматору, який живе в Нью-Йорку. Після
появи цього зображення про викладача написали і багато закордонних медіа.

ПРОПУСКИ – ВИНЯТОК
Нині освітянин і науковець – на
передовій, але не пропустив жодної пари. Узгодивши з керівництвом, двічі на тиждень після нічного чергування він – професор
Федір Федорович. Решту часу –
стрілець Шандор, боєць 101-ї Закарпатської бригади ТрО. На фронті викладач користується великою
повагою, адже на Закарпатті його
можна назвати місцевою знаменитістю – він обіймає посаду директора Карпатського центру полінгових досліджень, є очільником
громадської організації «Моє місто – Ужгород», депутатом обласної ради. А ще – президентом
Закарпатської туристичної організації, автором краєзнавчої літератури багатьма мовами, організатором
численних освітніх акцій та конкурсів і Заслуженим працівником
туризму України. Особисто проводить екскурсії, організовує інтелектуальні ігри й «Ужгородську регату» – щорічний сплав річкою Уж
на саморобних декорованих конструкціях. Та, мабуть, найбільше
шанують Федора Шандора за те,
що навіть на фронті він не забуває
про своїх студентів. Там, на Ізюмському напрямку, де він служить,
обстріли надовго не припиняються. Проте звуки ворожої артилерії
є вже звичними і для… слухачів
лекцій. Студентам, які розуміють,
де перебуває викладач, просто незручно пропускати заняття.
– Є у мене одна погана звичка,
яка порушує права людини, – жартує Федір Федорович. – Я завжди
прошу візуалізацію. Адже є студенти, котрі послуговуються новомодними штучками і «вмикають» пару
автоматично, а самі далі сплять. Але
молодці, до цього теж ще треба додуматися.

Федір Шандор розказує: коли
зробив для себе зріз, з'ясував, що
десь 30% його студентів нині перебувають за межами України. Уточнює, що насправді певний відсоток із них (в основному дівчата)
скористалися іще коронавірусом і
поїхали на заробітки. Інші виїхали
нещодавно, із початком війни… Наразі, як йому відомо, чимало із них
працюють у готельно-ресторанних
комплексах чи спортивних клубах
Туреччини, Австрії тощо.
– У мене є дві студентки, які
працевлаштувалися у Макдональдсі
в Амстердамі. Де вони, здається,
картоплю смажать чи що. Так от,
дівчата ще жодної моєї пари не пропустили, хоча робота надзвичайно
виснажлива. Щойно почалося заняття – увімкнули навушники і
слухають, – розповідає професор.

ЗА ОСВІЧЕНУ НАЦІЮ
Нещодавно в інтерв’ю BBC News
Україна Федір Федорович сказав,
що 23 лютого, напередодні нападу
росії, проводив інтелектуальну гру.
Під час неї учасники сперечалися,
чи буде війна. Особисто він, як ніхто знаючись на історії, був переко-

перемогти, а навчати і передавати
знання – не на часі?
– Сімнадцять викладачів із мого
університету сьогодні на фронті. І,
звісно, дуже багато студентів. Незважаючи на свою національну
приналежність, туди ж із Закарпаття пішли багато угорців, румунів, словаків… Узагалі, усі ті, хто
давно працюють в освіті, добре знають, що насправді сталося з тим

ВІЙНА – НЕ ПРИВІД СКЛАДАТИ РУКИ,
А ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ ВОЮВАТИ НА ВСІХ
ФРОНТАХ. І ПЕРЕДУСІМ – НА ОСВІТНЬОМУ
наний, що ні, адже ні логіки, ні ідеї
у ній не було. Пояснює, що ця помилкова думка склалася на основі
багатьох соціологічних досліджень
та висновків експертів.
– Я для себе зробив порівняльний аналіз. Було все: брязкання
зброєю, залякування, була інформаційна війна, але війни такої… я не
припускав. Це безглуздо. Війна –
це останній аргумент, – каже він.
Як пригадує співрозмовник, про
повномасштабне вторгнення він дізнався о 6-й ранку. Того дня вдалося навіть провести три пари. Після них переодягнувся і пішов до
військкомату. Каже, жодного бойового досвіду не мав, бо у війську
не був – навчався в аспірантурі...
Як згодом з’ясується, на місці саме
таких було 90%. Але тепер, зауважує, він із побратимами вже сам
кого хочеш навчить. Також пан Федір уточнює, що одне з його основних завдань на фронті – вирити
глибокий окоп, аби потужна артилерія не знищила передову лінію.
«Освіта України» поцікавилася
у професора, як він ставиться до
того, що, попри важку ситуацію в
країні, навчальний процес усе ж
триває. Може, як у мережі нещодавно поширювалася думка, насправді найголовніше – вижити і

молодим поколінням, яке було під
час Другої світової війни. Ті діти
потім створювали злочинні групи
в Радянському Союзі… Війна – не
привід складати руки. Це – гостра
необхідність воювати на всіх фронтах. І передусім – на освітньому.
Тож викладати навіть під час війни
є обов’язком. Таким чином ми тут
і зараз воюємо насамперед за освічену націю. Це потрібно для того,
щоб наше молоде покоління ніколи не стало таким, як ті, хто на нас
напав. Так, нині триває не просто
війна. Це боротьба двох світів –
європейського, демократичного та
невігластва, загнивання, – відповідає Федір Шандор.

НОВИЙ «ВІРУС»
Водночас поговорила «Освіта України» із професором і про нинішню якість викладання. Принагідно
видання поцікавилося, як він оцінює якість сучасної освіти в цілому.
Співрозмовник вважає, що на якості освіти дуже позначилися розповсюдження COVID-19 і локдаун.
– Учитися онлайн – це те
саме, що читати в пошуковій системі Google вирішення тих питань,
які тобі дав викладач, – вважає
Федір Федорович. Але ж викладач має бути не тільки віртуаль-

ним модератором, а й людиною,
котра, як кажуть, покаже, як правильно «тримати вудку». І потім,
завдяки міжособистісній комунікації, педагог безпосередньо впливає
на особистісний потенціал студента. Упродовж уже вимушено призабутої нині стаціонарної форми
навчання, очної комунікації і можливості дискусії під час неї, внаслідок чого і народжується істина,
цього, як наголосив Федір Шандор,
дуже бракує.
– Тому для мене онлайн-освіта
– це не добре. Але так уже сталося, що увесь світ від цього постраждав. А сьогодні коронавірус
для нас переріс ще й у «вірус війни», – констатує професор.
Федір Шандор зауважує щодо
формату навчання, що нині для
українського студентства нічого не
змінилось, адже лекції ідуть майже так само, як і минулого року.
Зрозуміло, на цей процес впливає і відсутність комфорту вдома
чи в інших місцях, де відбувається включення, через надання пріоритету прозаїчнішим речам, а не
лекційному процесу. Хоча у цього
викладача студенти є сумлінними.
І першокурсники, і п’ятикурсники
констатують, що вже звикли до
звуків пострілів під час занять
Федора Федоровича. Звісно, якщо
звуки бою стають особливо сильними, викладач перепрошує і
від’єднується.

ПЕРЕД СЕСІЄЮ
Наразі Федір Шандор готується до
заліків та екзаменаційного періоду. Зауважує, що жодних перепон
не буде, бо працює за Болонською
системою, і більшість студентів уже
набрали потрібну кількість балів.
– Я «мучу» їх до екзаменів, –
всміхається він. – Раніше, ще до
ковіду, за якоїсь гострої потреби
міг працювати індивідуально. Щоб
розібрати певну проблемну тему
детальніше, могли зі здобувачами
навіть піти на практичні завдан-
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Професор переконаний, що також буде приблизно три мільйони внутрішніх туристів, які подорожуватимуть у ті місця, де вони
перебували під час міграції зі своїх міст. Багато з них, будучи змушеними різко переміститися в бік
західної частини країни, були відверто здивовані: це також Україна?
Узагалі, з десяти мільйонів внутрішньо переміщених осіб, як вважає Федір Федорович, якщо частина й не повернеться назавжди, то
принаймні приїде подивитися, навіть коли там усе вщент зруйновано. Хоча б із бажання просто побачити все на власні очі. Це саме може
відбутися з тими 5 мільйонами, які
перетнули кордон. Як припускає педагог, 10–15% із них, найімовірніше, залишаться на чужині назавжди.

ФРОНТОВИЙ ІСПИТ

ня. Тепер зробити це не виходить,
тому виконую тільки те, що дозволяє програма, і що найбільше підходить студентам: реферативна і
презентаційна форма, зокрема й
у відеоформаті.
Попри війну поступ є – якщо
ще вчора із 60 студентів потрібну
кількість робіт і модулів не здали
шестеро, то сьогодні їх залишилося
всього троє, розповідає викладач.
– Я всіх питаю завчасно: кажи,
що хочеш за свою роботу – 60,
70, 80 балів? Якщо хочуть кращі
бали, то і працюють трохи більше,
бо даю список додаткових завдань.
А студенти ж різні бувають… Але
є аспіранти, які можуть із ними
допрацювати наживо. Тож було б
бажання вчитися, – резюмує він.
Нині, коли повсюди багато говорять про необхідність психологічної підтримки учнів, студентства і
самих викладачів, цікавимося, який
запит він бачить у своїх здобувачів. У відповідь на це Федір Шандор жартома каже так:
– У мене «погана» кафедра –
кафедра соціальної роботи. Там ми
самі іншим допомагаємо… Іще раніше вирішили: що б не було, є питання чи немає – у нас щомісяця
засідання кафедри. Уже провів три.
Наступного тижня вже буде четверте… Узагалі, студенти мені пишуть. Ми спілкуємося через різні
месенджери. Але так, щоб комусь
була необхідна психологічна допомога, – це виняток.
Як виявляється, на рідній кафедрі професора з 2003 року діє
волонтерський клуб. Його члени
беруть участь у фестивалях, роботах із гуманітарними вантажами, які приходять у Закарпатську
область, допомагають благодійним
фондам проводити різні заходи
тощо. Федір Федорович розповідає, що минулого року вони, наприклад, організовували для повністю незрячих дітей екскурсію
містом, забезпечуючи кожного
поводирем.

ТУДИ, ДЕ ВОЮВАЛИ
Будучи на фронті 70 діб (на момент
розмови з кореспондентом «ОУ»),
доктор філософії каже, що знання
соціології, психології та інших наук
насправді допомогли йому. Проте
лише тоді, коли згасли емоції і вдалося приборкати его. Уточнює, що
армія змінює людину однозначно,
бо на передовій страх смерті тією

За загальними спостереженнями,
більшість людей останнім часом
дуже змінилися. Цікавимося у співрозмовника, що нового він помітив
у собі як людина, котра все життя глибоко цікавилася філософією.
– Закарпатці – великі традиціоналісти, тож цим усе сказано, – коментує Федір Федорович. – Наприклад, навіть будучи на передовій, на
Великдень ми пішли святити паску в місцевий храм. Священники,
м’яко кажучи, були здивовані. Але
ми сказали: не переживайте. Ми поклали зброю, все гаразд. Що стосується особисто мене… По-перше,
за ці 70 днів перебування у війську
я помітно схуд, бо тут дисципліна:
почав їсти таку їжу, на яку вдома і
не поглянув би. Отже, я став дис-

ЦЕ БОРОТЬБА ДВОХ СВІТІВ –
ЄВРОПЕЙСЬКОГО, ДЕМОКРАТИЧНОГО
ТА НЕВІГЛАСТВА, ЗАГНИВАННЯ
чи іншою мірою відчуває кожен...
Та вважає, що Україна переможе і
матиме все, чого прагне. Хоча, можливо, цей процес буде тривалим.
Аби вийти на більш оптимістичну ноту, цікавимося думкою професора про можливі нові туристичні
маршрути, які у нас можуть відкритися після перемоги. Як сказав
співрозмовник, відповісти на запитання щодо можливих туристичних
маршрутів найкраще допоможе паралель з оскароносним фільмом
Стівена Спілберга «Врятувати рядового Раяна», який розповідає про
події упродовж Нормандської операції під час Другої світової війни.
– У стрічці все починається з того, що сім'я американців
їде до Франції і проходить місцями бойової слави. Я, наприклад,
обов’язково повернуся туди, де
пройшовся з побратимами. І вже
точно знаю, що у Донецькій області допоможу кільком об'єктам соціальної інфраструктури. Тож (як мінімум) туристичний маршрут буде
для таких солдатів, як я. А воїнів
буде багато. Усі ми, узявши свої
сім’ї, просто пройдемося місцями,
де довелося воювати. Військовоісторичний туризм дуже шанований у всьому світі, – поділився
планами Федір Шандор.

циплінованішим. По-друге, навчився військової субординації та розвинув самодисципліну, яка вважається
одним із найлегших і доступних інструментів розвитку особистості.
Наприкінці розмови пригадуємо
її початок, а саме – що до вступу
до ТрО Федір Шандор не мав військового досвіду. Тож запитую, яку
оцінку він би собі поставив нині,
зважаючи вже на набуті навички.
У відповідь на це професор щиро
сміється і за мить досить коротко,
але позитивно відповідає: в рамках Болонської системи – «склав».
– Спочатку командир рази по
чотири нам наказував виправляти виконане – щодо риття окопів, бліндажів тощо. А тепер перевіряє й одразу каже: добре! Я уже
знаю, як потрібно копати, аби не
доводилося перекопувати. А також
– що робити зі зброєю. Тут я навчився більше слухати і менше організовувати творчий політ… Тож
за здобуті знання – 60 балів, інакше кажучи – «склав», тобто «задовільно». Як на мене, дуже красиво
звучить: не «добре», не «відмінно»,
а саме – «задовільно». Але, звичайно ж, удосконалення ще потрібне!
– резюмує Федір Шандор.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

СТУДЕНТИ – НА ПОСІВНІЙ

П

осівна кампанія цієї весни проходить у
надскладних умовах. Попри воєнні дії,
окупацію, заміновані території, блокаду морських шляхів, українські аграрії проводять посів стратегічних культур, адже питання продовольчої безпеки є надзвичайно важливим
не тільки для України, а й для усього світу.
Одна з найгостріших проблем, з якою
наша держава стикнулася цієї весни, – нестача робочих рук для проведення польових робіт. Адже багато працівників пішли на
фронт, записалися до тероборони, займаються волонтерством. Дехто виїхав із місць постійного проживання. Тому настав час максимально доєднатися до процесів не тільки
досвідченим фахівцям аграрного сектора,
а й студентам закладів вищої освіти відповідних профілів.
Згідно з наказом ректора Національного
університету біоресурсів і природокористування Станіслава Ніколаєнка студенти другого
курсу скороченого терміну навчання механікотехнологічного факультету проходять практичне навчання у ТОВ «Технічна компанія Вестер», де виконують посів зернових культур
у Тернопільській і Хмельницькій областях.
Хоча фахівці застерігали, що воєнні дії,
які росія веде проти українського народу,
негативно вплинуть на функціонування продовольчих систем, спільна наполегливість
аграріїв і студентства сприяє надійному забезпеченню населення України продовольством.
А здобувачі вищої освіти вдало використають
і висвітлять накопичену прикладну інформацію в дипломних бакалаврських проєктах.

ВОЛОНТЕРСТВО

Я МАЮ ДОПОМОГТИ!

С

туденти факультету іноземної філології та
соціальних комунікацій Сумського державного університету організували волонтерський рух, щоб у часи війни допомагати
всім, хто цього потребує.
«Я маю щось робити… маю допомогти» – саме така думка не раз з’являлася
у кожного з нас протягом останніх місяців.
Та студенти спеціальності «Соціальна робота», чия професія передбачає взаємодію з
людьми, які потребують допомоги, швидко зорієнтувалися. Один із перших проєктів полягав у забезпеченні ліками вразливої
категорії населення Сумської області. Студентка Юлія Якущенко розповідає, що початком усьому стала небайдужість до проблем і потреб інших:
– Усе розпочалося з того, що люди похилого віку, які мешкають поряд, скаржилися на те, що в них закінчуються ліки, а
придбати їх – ніде. Я поділилася проблемою з викладачками кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій, і
далі ми разом почали працювати над вирішенням питання.
Із часом перелік речей, які передбачала
волонтерська допомога, розширився. Росли
і згуртованість, і бажання самих волонтерів
допомагати іншим. До волонтерського руху
долучилися й випускники кафедри.
– Здавалося б, наша допомога – то лише
піщинка у полі, але нам самим це дозволило отямитися. Коли робиш щось із думкою
про те, що це допоможе комусь, а можливо, навіть урятує життя – це дуже заряджає. Адже для сильного фронту потрібен
сильний тил! – розмірковує студент Олександр Скляр.
За матеріалами ЗВО

Валентина ОЛІЙНИК
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МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

ПРО БЮДЖЕТ, ДОПОМОГУ ВІЙСЬКУ,
Як правильно виділити кошти з місцевого бюджету на потреби Збройних сил України?
Які механізми залучення шкільних автобусів для потреб війська? Як забезпечувати
харчування у закладах освіти, де перебувають біженці? На ці та інші запитання
під час вебінару від Швейцарсько-українського проєкту DECIDE відповідав експерт
із питань місцевого самоврядування Сергій ЯЦКОВСЬКИЙ.

ПРОГРАМА ПОТРІБНА
Одне з найпоширеніших запитань,
що надійшли до вебінару, – як правильно виділити кошти з міського
бюджету на підтримку Збройних
сил України і чи потрібно приймати для цього цільову програму.
Як нагадав Сергій Яцковський,
пункт 22-2 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу передбачає, що в умовах воєнного стану або для здійснення
згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі
збройної агресії рф проти України і гарантування національної безпеки, усунення загрози небезпеки
державній незалежності України,
її територіальній цілісності органи
місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть ухвалювати рішення про перерахування коштів із місцевих бюджетів до
державного бюджету.
– До другого читання вже подано зміни до законодавства про місцеве самоврядування – пропонується на період дії воєнного стану
надати право головам територіальних громад самостійно ухвалювати рішення про розподіл видатків
бюджету, – зауважив експерт. –
Але поки цього немає, в Україні
діє програмно-цільовий метод, якого воєнний стан не скасував. Це
означає, що в частині здійснення
видатків треба діяти в межах чинного законодавства.
Тому, як наголосив пан Сергій, виділення будь-яких коштів на територіальну оборону, підтримку ЗСУ, для
облаштування приміщень для біженців, на будь-які інші речі обов’язково
супроводжується
затвердженням
відповідної цільової програми або
внесенням змін до вже чинної. Зокрема, багато хто ще в січні приймав програму підтримки мобілізації, є програми надання допомоги
територіальній обороні тощо. Важливо також, щоб паспорт бюджетної програми був переданий до казначейства – це обов’язкова умова.

Експерт також нагадав, що згідно
із Законом «Про основи національного спротиву» система територіальної оборони інтегрована в систему ЗСУ, тобто в будь-якому випадку
тероборона чи Збройні сили України – це видатки в держбюджет.
– Тому те, що ви плануєте надати допомогу в будь-який спосіб,
– це буде трансфертом місцевого
бюджету до державного, – конкретизував Сергій Віталійович. – Кошти мають передаватися за КПК
«Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання про-

ТЕ, ЩО БІЖЕНЦІВ РОЗМІЩУЮТЬ
У БУДІВЛЯХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,
НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО РОЗПОРЯДНИКОМ
КОШТІВ НА ХАРЧУВАННЯ НЕ МОЖЕ
БУТИ ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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О

станнім часом найбільше запитань надходило щодо використання товарно-матеріальних
цінностей у громаді для потреб і
ЗСУ, і тероборони, і добровольчих
підрозділів.
– Як один із прихильників упровадження реформи децентралізації можу сказати, що ми побачили, як швидко громади реагували
на виклики, подекуди не очікуючи якихось команд із боку військових адміністрацій, районних
адміністрацій тощо, а самостійно
ухвалюючи рішення і втілюючи їх
у життя, – констатував експерт. –
Але сьогодні потрібно ці рішення
належним чином оформити.

ріальної оборони за відповідним
погодженням, – додав він. – Нагадаю, що командир добровольчого підрозділу отримує зарплату з
державного бюджету, а учасники
цих підрозділів жодної зарплати
не отримують. Виїзди на навчання,
стрільби організовуються територіальним підрозділом із використанням, зокрема, транспорту органів
місцевого самоврядування. Але
безпосередньо добровольчий підрозділ не має відповідних рахунків у казначействі, в банках тощо.
Тобто якщо ви закупили, скажімо,
амуніцію, то треба передати її загону територіальної оборони. І вже
до завдань цього загону входить забезпечення добровольчих підрозділів. Отже, фактично підписати акт
і оформити передачу амуніції добровольчому підрозділу на сьогодні не є можливим.

грам соціально-економічного розвитку регіонів». Для спрямування
коштів виконавчому комітету необхідно затвердити місцеву програму підвищення обороноздатності й
підтримки військових формувань, у
якій передбачити заходи, що будуть
реалізовані за рахунок коштів місцевого бюджету. Або додати заходи до чинної програми відповідного спрямування.

ПІДТРИМАТИ ДОБРОБАТИ
Дуже багато запитань надходило
щодо фінансування добровольчих
підрозділів. Чимало громад, керуючись Законом «Про основи національного спротиву», створили добровольчі загони при органах місцевого
самоврядування. Сергій Яцковський
нагадав, що законодавство України
не містить вимог щодо обов’язкової
реєстрації як юридичної особи добровольчого підрозділу, тобто вони
не є юридичними особами.
– Командир добровольчого підрозділу призначається начальником військової частини терито-

У РАМКАХ ЗАКОНУ
На рівні районів та областей згідно
із Законом «Про правовий режим
воєнного стану» створено обласні
й районні військові адміністрації.
Тож органи місцевого самоврядування мають діяти в рамках законодавства, що полягає у виконанні
розпоряджень указаних суб’єктів.
– Були, наприклад, запитання:
«Нам зателефонували з військової
адміністрації і сказали, що ви маєте такий-то підрозділ ТрО забезпечити продуктами харчування, гарячими обідами або ще якимись
речами», – розповів Сергій Віталійович – Але, за логікою, повинно бути письмове розпорядження.
Якщо його нема, то за ним потрібно звернутися, щоб був розпорядчий документ, який підтверджував
би необхідність такої роботи з боку
органів місцевого самоврядування.
За словами експерта, військові адміністрації нині мають низку
повноважень, які стосуються права
видавати різні розпорядження. Зо-

крема, до таких можна віднести ті,
що зобов’язують органи місцевого
самоврядування забезпечити тимчасове розташування внутрішньо
переміщених та евакуйованих осіб,
у тому числі – в закладах освіти.
– Деякі громади почали приймати біженців ще наприкінці лютого
– тоді розпоряджень не було. Тому
якщо було розпорядження голови
щодо визначення переліку закладів освіти, то його варто доповнити або внести зміни, – зауважив
Сергій Яцковський. – Або якщо
було розпорядження військової адміністрації стосовно надання чи забезпечення продуктами харчування територіальної оборони. Якщо
це було оформлено, то варто було
затвердити таке розпорядження рішенням відповідної місцевої ради.
Також доцільно розробити сам
порядок, яким буде визначено механізм забезпечення й організації харчування, утримання вказаної категорії осіб. Такий порядок
може бути затверджений відповідним рішенням виконавчого комітету ради.
На запитання, чи можна передавати залишки продуктів харчування на приготування обідів
для тероборони, експерт відповів,
що з метою забезпечення центру
комплектування матеріально-технічними засобами доцільно використати можливість безоплатної
передачі комунального майна військовим формуванням згідно із Законом України №4765 «Про передачу, примусове відчуження або
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
– З ініціативою про безоплатну передачу комунального майна до
відповідної місцевої ради для задоволення потреб держави в умовах
воєнного стану звертається відповідний центр комплектування, як
це визначено законодавством –
військова частина, підрозділ територіальної оборони. Тобто це не
особиста ініціатива місцевої влади, – зазначив Сергій Яцковський.
– У будь-якому випадку має бути
якийсь лист-звернення щодо того,
чому це планується зробити.
Передача об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад відбувається
за рішенням міських, селищних,
сільських рад. У разі неможливості
ухвалення місцевою радою рішення
про передачу комунального майна
у державну власність таке рішення ухвалюється міським, селищним,
сільським головою з наступним затвердженням відповідною радою
згідно із законодавством.
– Передача такого майна оформляється актом прийому-передачі,
який підписується міським, селищним, сільським головою, – додав
пан Сергій. – В акті прийомупередачі зазначаються назва місцевої ради та військової частини
сил територіальної оборони, повне
найменування місцезнаходження
та ідентифікаційний код юридич-
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МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

ХАРЧУВАННЯ І «ШКОЛЯРИКІВ»
НОВІ ПОЗИЦІЇ
Відповідаючи на запитання, за яким
кодом бюджетної програми проводити харчування внутрішньо переміщених осіб, які розміщуються в
закладах освіти громади, Сергій
Віталійович нагадав, що з метою
здійснення видатків з місцевих
бюджетів для підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих
осіб у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні Мінфін вніс
зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, ухваливши
відповідний наказ №95.
Типову класифікацію доповнено
такими позиціями:
– 3230 – видатки, пов’язані з
наданням підтримки внутрішньо
переміщеним та/або евакуйованим
особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні;
– 8755 – допомога внутрішньо
переміщеним та/або евакуйованим
особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні за рахунок резервного фонду місцевого бюджету.
– Особисто я вважаю, що такі видатки як головний розпорядник має
здійснювати не відділ освіти, а відділ
чи управління соціального захисту,
адже це його повноваження, – наголосив експерт. – І те, що біженців розміщують у будівлях закладів
освіти, не означає, що розпорядником коштів на харчування не може
бути відділ соціального захисту.
Також, відповідаючи на запитання, Сергій Яцковський нагадав, що
згідно з постановою Кабміну №365
від 26 березня 2022 року залишки освітньої субвенції дозволяється спрямовувати на заходи територіальної оборони, задоволення
продовольчих потреб цивільного
населення, евакуацію/вивезення/
переміщення цивільного населення з місцевості, де ведуться бойові
дії, та небезпечних територій у безпечні місця. Зокрема – на оплату
транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування
місць розміщення громадян, які у
зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного
населення в умовах воєнного стану.

ВИКОРИСТАННЯ
ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ
Парк шкільних автобусів нині активно використовується для потреб
війська. У зв’язку із цим виникає
чимало запитань.

Як зауважив експерт, залучення
шкільних автобусів відбувається за
відповідним запитом із боку центру
комплектування або (якщо йдеться про військовий транспортний
обов’язок) підрозділом ЗСУ чи тероборони. Законодавство визначає,
що обов’язок підвезення шкільним
автобусом військових резервістів
та військових формувань покладається на органи місцевого самоврядування. Важливо також належно
оформити факт залучення транспорту (шкільного автобусу) для перевезення військових резервістів і
представників територіальної оборони.
– Бюджетний процес у період
воєнного стану слід організовувати
з урахуванням, зокрема, положень
статті 15 Закону «Про правовий режим воєнного стану», – наголосив
пан Сергій. – У цьому випадку
йдеться про правомірність використання шкільного автобусу для
інших цілей. А також – як трак-

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи й організації. У тому числі – на залізниці, порти, пристані,
аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства
та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів. А також – на громадян – власників
транспортних засобів.
Згідно з тією ж статтею 6 приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та
їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких
зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інша необхідна
інформація, що дає змогу ідентифікувати транспортні засоби.
Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів із моменту оголошення демобілізації.

ОБОВ’ЯЗОК ПІДВЕЗЕННЯ ШКІЛЬНИМ
АВТОБУСОМ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
ТА РЕЗЕРВІСТІВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ
НА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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ної особи, за якою було закріплено майно, відомості про документ,
що встановлює право власності на
майно (за наявності), опис майна,
достатній для його ідентифікації.
До акту прийому-передачі додається документ, що містить висновок
про вартість майна на дату його
оцінки. Як наголосив експерт, не
йдеться про те, щоб оформляти акт
за кожну передачу. Можна зробити підсумкову відомість – раз на
місяць чи тиждень.

тувати цей факт у господарській
діяльності закладу освіти і, відповідно, надалі відображати у бухгалтерському обліку і звітності: як залучення, передачу транспорту або
інше.
Деталі залучення (тимчасового
використання) транспорту органів місцевого самоврядування для
потреб ЗСУ та інших військових
формувань встановлено у Законі
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року.
– Стаття 6 цього закону визначає задоволення потреб ЗСУ та
інших військових формувань, зокрема з боку органів місцевого
самоврядування, як «військовотранспортний обов’язок», – пояснив Сергій Яцковський –
Військово-транспортний обов’язок
установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових
формувань на особливий період і
поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші

Щодо оформлення факту залучення шкільного автобусу для перевезення військових резервістів
та представників територіальної
оборони, як нагадав пан Сергій,
пункт 3 Положення про військовотранспортний обов’язок (постанова КМУ від 28.12.2000 р. №1921 (зі
змінами) передбачає, що під час мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється
шляхом безоплатного залучення
транспортних засобів і техніки
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після
оголошення демобілізації.
Сергій Яцковський акцентував,
що вилучення і залучення – це
різні речі: «Вилучення – це коли
у вас забрали шкільний автобус
для потреб ЗСУ, все – тепер вони
його заправляють. Другий варіант
– коли ОМС вирішив добровільно рішенням сесії передати якийсь
транспортний засіб. Знову-таки –
в цій ситуації змінюється власник.
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Третій – тимчасове безоплатне залучення на певний період часу або
для виконання певних завдань».
Експерт наголосив, що пункт 3
статті 3 Закону «Про основи національного спротиву» визначає перелік завдань, і там вказано заходи
з питань територіальної оборони.
Пункти 27 і 28 Положення про
військово-транспортний обов’язок
визначають, що залучення під час
мобілізації транспортних засобів і
техніки оформляється відповідним
актом приймання-передачі за встановленою формою.
З іншими положеннями постанови №1921 Сергій Віталійович також радить обов’язково ознайомитись, адже вони визначають вимоги
до підготовчих заходів, які слід провести органам місцевого самоврядування для забезпечення військовотранспортного обов’язку.
Також він нагадав, що акт приймання-передачі складається у трьох
примірниках і підписується керівником підприємства, установи й організації або його уповноваженим
представником, керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки або
його уповноваженим представником та командиром (начальником)
військової частини (підрозділу),
установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб або
техніка, і скріплюється печатками.
В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або
техніки, визначена відповідно до
даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на
останню звітну дату (останній день
кварталу (року).
Бувають випадки, коли згідно із
законодавством відбувається перевезення чи підвезення військових
резервістів і мобілізованих осіб до
місця служби. В такому разі, за словами експерта, залучення матиме
іншу форму.
– У більшості громад (але не в
усіх) є окремі порядки використання шкільних автобусів, – зауважив
Сергій Яцковський. – Якщо такий
порядок затверджено, то до нього
потрібно внести відповідні зміни і
надати відповідний дозвіл на використання шкільних автобусів для
потреб, не пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу.
Наприклад, у рішенні можна
прописати: «Дозволити використання автомобільних транспортних
засобів, що знаходяться на балансі закладів освіти (відділу освіти)
громади, для потреб, що виникають у зв’язку із забезпеченням згідно зі статтею 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану», і
для переміщення цивільного населення, військовозобов’язаних, як у
межах, так і за межами територіальної громади».
Дмитро ШУЛІКІН
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«МУЖНІСТЬ – У ТОМУ, ЩОБ
Ігор БІЛЕЦЬКИЙ – учитель трудового навчання і «Захисту України» із Чернігова.
Того ж дня, коли росія почала масштабний наступ на Україну, він перейшов від слів
до справ. Маючи підписаний кілька років тому контракт резервіста тероборони,
прибув до пункту комплектування і взяв до рук зброю, щоб обороняти своє місто.

Т

орік пан Ігор і його напарник почали проводити тренінги з домедичної допомоги.
Упродовж більш ніж двох місяців
повномасштабної війни ці навички
не раз ставали у пригоді і командирові взводу, і бійцям, яких він навчав у перервах між боями.

«ЯКИМ Я БУДУ В ЦІЙ ІПОСТАСІ?»
До 24 лютого Ігор Білецький працював у НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – інформаційнотехнологічний ліцей №16». Попри
те, що мав педагогічну освіту, вчителювати не планував – наперед
знав, що з багажем знань, здобутим на індустріально-педагогічному
факультеті, прямуватиме просто на
завод. Так і сталося. Вчорашній студент починав учнем слюсаря на котельному заводі, а за кілька років
уже був начальником дільниці. Незабаром відкрив фірму, що спеціалізувалася на газовому обладнанні.
До школи його привела цікавість.
«Я одружився з чудовою дівчиною,
яка на той час уже була педагогом. Дивувався тому, як вона горить своєю роботою. Стало цікаво – що ж там такого, щоб так
любити професію, – згадує пан
Ігор. – 2013 року я став викладачем трудового навчання в 16-му ліцеї. Від знайомих дізнався, що є вакансія, прийшов до директора. Ми
з ним поспілкувалися, він сказав:
давай спробуємо, чом би й ні? От,
спробували. Зачепило… Спочатку я,
звісно, хвилювався. Не про те, які
будуть діти, а про те, яким буду
я в цій іпостасі. Чи зможу робити все так, щоб у нас було добре.
Дітки – вони всі однакові. У тому
сенсі, що коли ти зміг зацікавити,
донести те, що хотів, то все буде

добре. Я теж був трохи хуліганистим у шкільному віці – але нічого, наче вибився в люди».
Новий учитель «трудового» виявився трохи «неформатним»: мав
вуса і бороду, носив чуприну, якою
дуже пишався. Не «грузив» учнів
теорією, натомість намагався організувати більше практики. І допомогти з виготовленням речей, які
їм справді цікаві. «Що таке трудове навчання без практики? Я вважаю, що довго розповідати, як зробити річ, і не зробити її, – це
неправильно, – каже Ігор Васильович. – Перше, що ми виготовляли з хлопцями у 8 класі, – це
розкладний туристичний стільчик.
Коли перші вироби були готові, я
побачив блиск в очах у дитини, яка
його створила сама… Тоді зрозумів,
що, напевно, роблю все правильно.
І тут моє місце. А стільчик цей, до
речі, я бачив торік. Хлопці – вже
дорослі, які давно школу закінчили, – запросили мене на риболовлю. Приїхали на місце, відкривають
багажник – і я бачу стільчики, які
ми виготовляли. «Це ті?». – «Так!
Використовуємо і школу згадуємо».
Було дуже приємно. Значить, матеріали якісні і хороша робота, в яку
вклали душу. Тому я намагався підібрати такі вироби, щоб учні могли
їх використовувати: підставку для
мобільного або планшета, вішак для
зарядного пристрою. Коли в моді
були дерев’яні метелики-краватки
– створювали їх».
Пан Ігор схвально відгукується
про чинну програму із трудового навчання – вона дає вчителю
більше свободи. Обирай варіативні модулі залежно від того, що вмієш робити, які маєш інструменти
та матеріали. «Коробочка із жер-

сті – вибачте, це не актуально,
– зауважує він. – Інша справа
– приміром, совочок із тонколистового металу, в 6 класі це всі виготовляють із задоволенням. Хоча
метал – досить складний матеріал,
це не дерево – «тепле» і «живе».
З ним складніше мати справу.
А тут, уявіть, школяр зробив, мамі
приніс – і вона користуватиметься тим, що дитина створила своїми
руками. Як зросте самооцінка… Не
так давно я побачив у свого батька
– йому 82-й рік пішов – підставку
під сірники, яку змайстрував ще в
5 класі. Він її донині зберігає і використовує. Думаю, вироби мають
бути з користю».
Деякі хлопці й дівчата після виготовлення «базових» речей мають натхнення вдома створювати
щось самостійно, за власними ідеями. Завдяки тому, що на уроках
вони зрозуміли властивості матеріалів, дізналися, яким інструментом
та як їх можна обробляти. «Якщо
чогось не знають – приходять, запитують, – продовжує педагог. –
Учні постійно дивують. Намагаю-

ті. Займаються цим на волонтерських засадах. «Я був на подібних
тренінгах і потрапляв у ситуації,
коли такі знання справді необхідні,
– пояснює він. – Платний курс
іще півтора-два роки тому коштував мінімум 700 гривень з особи.
А це не кожен може собі дозволити. Тому я подумав: чому б не
зробити тренінги безкоштовними?
Тим паче що є така чудова програма, як Бюджет участі. Я не будую фонтани, не облаштовую дитячі майданчики, у мене – свій
напрям. Аби займатися цією справою, потрібні знання (вони у мене
були, але я ще довчився, пройшов
курси першої невідкладної допомоги) та матеріали. Матеріали придбали – усе, я готовий. Два рази
на тиждень ми з напарником проводили заняття – для учнів моєї
школи, також нас запрошували в
інші заклади освіти, на підприємства. По суботах навчали тероборонівців. Однієї-єдиної локації в нас
не було. Усе мобільно: є дві великі коробки з матеріалами, закидаємо їх у машину і веземо туди, де

Я РОЗУМІЮ, ЧОМУ ВОЮЮ. БО У МЕНЕ
ЗА СПИНОЮ – МОЄ МІСТО, У ЯКОМУ МОЇ
БАТЬКО І СЕСТРА, КУМИ І ПОХРЕСНИКИ.
І ЩЕ БАГАТО ІНШИХ ЛЮДЕЙ –
НЕЗНАЙОМИХ, АЛЕ ДУЖЕ БЛИЗЬКИХ
ся бути сучасним, але за всіма не
встигнеш. Тим паче в теперішньому
світі технології розвиваються дуже
швидко, з’являються нові захоплення, ігри. Пам’ятаю, була така гра…
типу Warcraft, але сучасніша. Ми
тоді виготовляли фігурки персонажів, а вони їх декорували. Або
самі створювали шаблони і робили фігурки такого вигляду, щоб
вони були схожі на дійових осіб
цієї гри. Чом би й ні? Моє завдання – навчити, пояснити, як виконати якісно, швидко і безпечно.
Якщо дитина хоче бачити певну річ
саме такою – навіщо її зупиняти?
Моє завдання – слідкувати, щоб
не було порушень правил безпечної праці. І, якщо є певні питання,
відповідати, пояснювати, підказувати: ти класно робиш, але спробуй
трошки інакше – вийде швидше
і якісніше».

ЗНАННЯ, ЩО РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ
Торік в Ігоря Білецького з’явилася
«позаурочна» робота – він почав
проводити тренінги з домедичної
допомоги. Кошти на обладнання
вони з напарником отримали завдяки перемозі свого проєкту на
місцевому Громадському бюдже-

людям зручно. Бо привезти кудись
одного – легше, ніж тридцятьох.
Це було безкоштовно. На мою думку, ми все в цьому житті робимо
для себе. Так і тут: не дай боже, зі
мною щось станеться, поряд буде
той, хто зможе вчасно надати допомогу – мені, близькій людині,
ще комусь».
У «великих коробках» були манекени для серцево-легеневої реанімації, кровоспинні джгути і
турнікети, ізраїльський перев’язувальний бандаж, клапани для штучної вентиляції легень, декомпресійні голки, оклюзійні пов’язки. «Це
те, що ми зібрали на власний розсуд, – продовжує пан Ігор. – Дізналися, почули, зробили висновки,
що обов’язково має бути в рюкзаку або сумочці. А також – в
автомобільній аптечці й в аптечці для бійця. Якщо брати військову справу, це трохи інше, але все
іде по «базі». Насамперед ідеться
про надання допомоги за критичної кровотечі, перевірку прохідності дихальних шляхів, моніторинг
дихання і серцебиття й огляд постраждалого в очікуванні кваліфікованої допомоги. Також ми навчали, як діяти при інфаркті та
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ПЕРЕБОРОТИ СВІЙ СТРАХ»
інсульті, під час судом… За ці два
з половиною місяці такі знання не
раз ставали у пригоді. Особливо –
навички зупинки кровотечі. Було
дуже багато поранень, які пов’язані
з кровотечами, зокрема критичними. Хлопцям, яких ми навчали, це
теж знадобилося. Вони переконалися, що такі знання рятують життя. А я зробив для себе певні висновки, що можна змінити у своєму
курсі, – практика підказала».
Про командира цього взводу і
його підлеглих ходить «легенда»,
що саме вони надавали першу допомогу пораненим чернігівцям із
розстріляної черги за хлібом. Однак ця інформація не відповідає
дійсності, наголошує співрозмовник. «Коли біля черги впала міна,
я був метрів за 70 від того місця,
– згадує він. – Ця міна пролетіла у мене над головою. Але протягом найближчого часу неподалік
був іще один мінометний обстріл, і
от уже при ньому – тоді дуже багато «сипали» по нас, а наші медики були на виїзді, жодної «швидкої»
не залишилося – ми надавали допомогу і евакуювали поранених до
лікарні. Трапляється дуже багато
кровотеч, а вони часу на роздуми
не дають: нема коли розмірковувати, кудись «піддивитись», у когось перепитати. Тут треба діяти.
Головне – зупинити. Тому що за
пів хвилини людина може втратити стільки крові, що не зможе відновитись і помре».
У підрозділі Ігоря Білецького кожен боєць має по два кровоспинні
турнікети. На початках ними забез-

печила армія, а потім стали привозити волонтери. За що командир
їм дуже вдячний – бо це, каже,
найкраще, що сьогодні є для зупинки кровотечі. «Джгути теж є,
але джгут не настільки якісний, –
пояснює Ігор Васильович. – І для
того, щоб його застосовувати, потрібно мати певні навички. Бо можна і нашкодити ненароком. А взагалі – згодиться все, що є під рукою:
ремінь, шматок тканини, хустка або
бандана… У своєму підрозділі ми
викроювали час і проводили навчання. Тому що хлопці – добровольці, хтось уже має бойовий досвід, а хтось – ані найменшого.
Серед моїх побратимів – електрик,
механік СТО, підприємець, менеджер, учитель, стоматолог, пенсіонер, дизайнер, адміністратор готелю. Вони гадки не мали, що таке
армія, що і як тут має відбуватися… Домедичної допомоги навчалися у процесі: хтось виконує бойове завдання, а хто на відпочинку
– опановує і медицину, і тактику, і користування радіостанцією.
Жодних питань не було, втомлений
ти чи не втомлений, – усі збирались і слухали. І не по одному разу.
Для того, щоб як щось станеться –
чітко розуміти, що треба робити».

ЩО ТАКЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
БЕЗ ПРАКТИКИ? Я ВВАЖАЮ, ЩО
ДОВГО РОЗПОВІДАТИ, ЯК ЗРОБИТИ РІЧ,
І НЕ ЗРОБИТИ ЇЇ, – ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО
ВАЖКО. СТРАШНО. КРУТО
На строкову службу Ігор Білецький був призваний 2003-го, наступного року – звільнений у запас у званні молодшого сержанта.
2014-го хотів іти добровольцем
на схід, але у військкоматі пояснили, що спеціальність, отримана під час строкової служби, тепер не затребувана. «Упродовж
2016–2017-го мене почали призивати на військові збори, і
2017 року я підписав контракт
із військовою частиною територіальної оборони Чернігова, –
каже пан Ігор. – На зборах ми
проходили спеціальну й інженерну підготовку, вогневу, тактичну,
вивчали правила користування
радіоефіром, тактичну медицину.
Але до війни готові не були – бо
до цього не можна бути готовим.
На мою думку, найбільше нам
бракувало бойового злагодження. Нас хотіли зібрати у грудні
минулого року – і це треба було
зробити. Копати фортифікаційні
споруди, обладнувати, знайомитися, щоб розуміти сильні і слабкі
сторони одне одного. Розібратися, кому краще стати на кухню,
а кому – безпосередньо виконувати бойові завдання… Але зараз
ми це все надолужили. Коли плічо-пліч спали (хоча «спали» – це
гучно сказано) по підвалах, під

обстрілами, їли з одного казанка.
І ділилися всім, що маємо. Тепер
ми – велика родина. Було важко
і страшно – але круто. Відчувати, що ми всі разом робимо одну
справу і не кинемо одне одного».
До цієї родини Ігор Васильович
влився у день початку війни. Свою
сім’ю готував до гіршого варіанту
розвитку подій: одяг і документи
були зібрані заздалегідь. 24 лютого залишилося докласти лише дитячі іграшки і трохи речей. «За
півтори години дружина з доньками – старшій 15 років, меншій
рік і три місяці – сіли в машину і
поїхали, – згадує співрозмовник.
– А мене знайомий підвіз до збірного пункту, десь о 8-й ранку я
вже був там. Отримав призначення у військову частину, познайомився з командиром, із хлопцями.
Й отримав бойове розпорядження. Чим ми займалися – можу
говорити тільки в загальних рисах. Займались обороною Чернігова. Деякий час стояли на позиціях, де від нас до орків було
метрів 400 через поле. Було реально страшно. Але іншого виходу немає. Росіяни прийшли сюди,
щоб мене знищити. Я можу боятися – і вони це зроблять. А можу
– чинити опір і намагатися знищити їх. Тоді, можливо, залишуся
живий і цілий… Я розумію, чому
воюю. Бо у мене за спиною –
моє місто, у якому мої батько і
сестра, куми і похресники. І ще
багато інших людей – мені не
знайомих, але дуже близьких. Боятися – це нормально. Але сміливість і мужність – у тому, що
ти можеш свій страх перебороти».
(Закінчення на стор. 12)

12

ГЕРОЇ
НОВІТНЬОЇ ДОБИ

(Закінчення. Початок на стор. 10)
Чоловік пояснює, що означає цей
дивний вираз – «незнайомі, але
близькі». Військові завжди намагаються мати при собі щось солодке, а побачивши дитину – підійти, привітати, погладити по голові,
дати снікерс, цукерку, ведмедика
«Барні». Якщо волонтери привезли
памперси і харчування для немовлят – бійці шукають поблизу родини, яким це необхідно, і везуть їм.
«А вони варять юшку – і пригощають нас, – розповідає пан Ігор. –
Повз позиції йшли люди – побачили військових, дістали з торбинки
шматок сала: «Їжте, хлопчики, щоб
ви голодні не були». Не знаю, як
підібрати слова, щоб описати ці
емоції… Є волонтери, які одразу
почали нами опікуватися і постійно допомагали. Причому до повномасштабного вторгнення люди взагалі нічим подібним не займалися.
Але скооперувалися, створили ГО
– і почали везти все, що треба.
Я щасливий, що у нас так багато
неймовірних людей. Є такі, яких
я вважав ледь не сепаратистами,
але з перших днів війни докорінно
змінив думку про них. Те, що вони
робили в плані волонтерства… Це
справжні чарівники».
Боєць розповідає, із чого нещодавно сміявся разом із побратимом:
сиділи вони утрьох із напарником
та волонтером, близьким товаришем пана Ігоря. Останній не чув,
про що балакали бійці, а вони говорили про те, що волонтери роблять
дива: що не скажи – всі дістануть.
Командир каже: навіть якщо треба буде звідкись до нас танк перевезти, все одно зможуть. Волонтер
кладе слухавку і питає: «Що зробити треба?». Побратим йому відповідає: «Танк привезти. Сам він не доїде, треба машину шукати». Волонтер одразу запитує: «Звідки, куди,
скільки важить?» – «50 тонн». –
«Ого! Ну нічого, зараз щось придумаємо». І починає в телефоні шукати контакти людини, яка могла
би із цим упоратися.
«Ми тоді добре посміялися, –
каже Ігор Васильович. – Це ж наші
люди. У нас немає того, що не можна виконати, якщо це всім треба.
Є поняття саме українського волонтерства, коли кожен щось своє
віддає. Узяти дівчинку зі Славутича, яка збирала кошти на ноутбук
– а віддала на потреби армії. Вона
наче і не волонтер, але як іще її назвати? Вона це зробила добровільно, щоб підтримати нашу спільну
справу… А вийшло так: мав розмову з волонтером, він запитував,
що потрібно. Я відповів, щоб допомагав хлопцям на сході – там
нині найбільша потреба. А взагалі, кажу, якщо що – прилад нічного бачення нам би не завадив.
За кілька днів він повідомляє: все
буде. І потім викладає пост на фейсбуці: 12-річна славутичанка збирала кошти на ноутбук, а потім купила на них прилад нічного бачення
для ЗСУ. Саме для нашого підрозділу. Мені стало так ніяково, наче
я у дитини взяв гроші з рук… Хоча
розумію, що вона все одно віддала б їх і вони комусь згодилися б.
Але разом із волонтерами і хлопця-

Є ПОНЯТТЯ САМЕ УКРАЇНСЬКОГО
ВОЛОНТЕРСТВА, КОЛИ КОЖЕН ЩОСЬ СВОЄ
ВІДДАЄ. УЗЯТИ ДІВЧИНКУ ЗІ СЛАВУТИЧА,
ЯКА ЗБИРАЛА КОШТИ НА НОУТБУК –
А ВІДДАЛА НА ПОТРЕБИ АРМІЇ
ми зі взводу ми вирішили, що маємо – жартома кажу – «помститися» за такий вчинок. І купити їй
ноутбук. Так і зробили».

«ІДЕМО ТІЛЬКИ ДО ПЕРЕМОГИ»
Попри всі нестатки армійського
життя найбільш цінним вантажем
із того, що привозять волонтери,
є… дитячі малюнки і вироби. Це
– перше, що бійці роздивляються і
чому радіють. «2014 року – я тоді
теж трішки волонтерив – ми купили бронежилет і відправили моєму товаришу, – згадує вчитель.
– А за три роки він нам його повернув, у школу. Мені як учителю
«Захисту України». Щоб я показував учням, що це таке, як його використовують. Я і показую: ось жилет, ось пластини, які захищають
від куль і осколків. І в чохлі пластини знаходжу файлик, у якому –
дитячі малюнки ще з 2014-го. Їх малювали моя старша донька і донька
товариша, якому я це відправляв.
Мені в очах защипало. Від розуміння того, що найбільший захист
для наших вояків – це саме розуміння того, що там тебе чекають,
що підтримують… Нині біля мене
лежить лялька-мотанка. Я дивлю-

ся на дитячі малюнки: хтось гарно
малює, цілу картину може створити, а хтось ще тільки почав тримати олівець у пальчиках. Є малюнок – я його називаю «кукумбер»
(він англійського cucumber – огірок): овал, жирний червоний контур, усередині просто замальований зеленим. Але він висить на
стіні, бо дитинка старалася, хотіла, щоб поїхав до військових».
Де би бійці не зупинилися,
якщо це прихисток на два чи більше днів – на стінах обов’язково
з’являються прапори і дитячі малюнки. Навіть якщо це нежитлове
приміщення – там прибирають, замітають і намагаються створити затишок. «Цим ми відрізняємося від
орків, – каже Ігор Білецький. –
Де б не були – намагаємося зробити так, щоб це було максимально схоже на людське житло, куди
хочеться прийти. Байдуже – підвал це, бомбосховище, актова зала,
покинута, напівзруйнована хата чи
бліндаж. Зайшли, приміром, у хату,
побачили квіти не политі – хтось
уже пошукав воду, приніс, полив.
Коли перестали мотатися туди-сюди
– стали більш-менш обживатися, у
нас уже затишно, тепло, красиво».

Сьогодні Чернігів не фігурує у
щоденних зведеннях, орки відступили – хоч і залишивши на його
тілі рани і шрами. Таких обстрілів,
які були під час облоги, уже не чути,
але вибухи лунають: тут собака підірвався на розтяжці, там ДСНСники
зібрали нерозірвані снаряди і знищують їх. «Ці вибухи тримають у
тонусі, – зізнається пан Ігор. –
А ще подивишся новини: дитинка
загинула, знов «прилетіло» по цивільному населенню… Усе, цього
достатньо для того, щоб воювати
далі. Я не хочу, щоб це повторилось у нашій області, у моєму місті. І не хочу, щоб продовжувалося
на сході та півдні. І для цього робитиму все можливе. Ідемо тільки
до перемоги! Я колись давно казав, що хочу побачити крах російської імперії. А нині це бажання
незрівнянно сильніше. Після війни
я хочу, щоб у нас із дружиною
була третя дитинка, мені ще хлопчик потрібен. Дуже шкодую, що не
бачу своїх дівчат. Менша донечка
наразі почала гратися з м’ячиком,
у неї перші враження від лопатки і відерця в пісочниці – а я це
все пропускаю. Так, дружина фотографує, знімає відео, ми спілкуємось по відеозв’язку – але цього мало. Я хочу це відчувати, бути
поруч: діти ростуть дуже швидко…
Іще хочу посадити на дачі вишневий садочок. Зустрітися з побратимами, друзями – всіх побачити,
поспілкуватися. І помовчати – бо
є про що».
Хочеться також повернутися до
школи, до учнів, які пишуть, запитують «як ви?» і переживають.
Продовжувати викладати «Захист
України», що – як не крути – набув іншої ваги. І напевно матиме
в учнів набагато більший «попит»,
ніж раніше. «Програма у нас доволі сучасна й актуальна, я входив
до складу творчої групі, яка вносила до неї зміни. У нас не було великих суперечок і численних пропозицій, – додає Ігор Білецький.
– Ми трішки видозмінили програму відповідно до сучасного озброєння. Набагато більше запитань
було до наповнення кабінетів –
забезпечення макетами, муляжами
тощо. У програмі є розділ «Тактична медицина», ми маємо вчитися
зупиняти кровотечу. Що для цього потрібно? Сучасні кровоспинні
турнікети. Один коштує близько
пів тисячі гривень – а на клас треба мінімум 10. Де взяти 5000 гривень? Ніхто не знає… Якби моя
воля – я б додав до переліку засобів навчання прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Бо цим
теж треба вчитись користуватися. І що ще додав би – мінімум
тижневий вишкіл на базі військової частини. З обов’язковим відпрацюванням «у полі». Щоб була
інженерна підготовка, стрільба –
і не по 10 набоїв із «калаша», а
трохи більше».
Ну що ж, війна вже показала, що
це не те питання, з приводу якого
можна сперечатися. Чекаю перемоги, Ігоре Васильовичу, іще поговоримо, коли будуть хороші новини із
цієї теми. Неодмінно поговоримо!
Валентина СОРОКА
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
ПРО ПОСТУП,
ЦІННОСТІ
Й ІДЕНТИЧНІСТЬ
Російсько-українська війна, що вже протягом трьох місяців руйнує нашу країну, поставила перед українською шкільною освітою
не лише виклики організаційного характеру (з якими, до слова, більшість наших учителів, загартованих двома роками карантинних
обмежень, успішно впоралися), а і більш глибинні питання. Чи не найважливішим з них є переосмислення принципів викладання
предметів соціогуманітарного циклу, і передусім – історичних дисциплін. Про те, як навчати історії у нових реаліях, ішлося
на онлайн-нараді «Шкільна історична освіта в часи російсько-української війни», що відбулася у рамках Восьмого Всеукраїнського
методичного семінару для освітян «Нова українська школа: навчання/знання про Голодомор та інші геноциди». В обговоренні
взяли участь фахівці МОН, представники наукових і громадських інституцій, викладачі закладів вищої освіти і вчителі шкіл.

В

ітаючи учасників зустрічі, міністр освіти і науки Сергій
Шкарлет зауважив, що тема
шкільної історичної освіти у часи
російсько-української війни є надактуальною, тому що саме історичне підґрунтя є тією ознакою, котра
визначає нас як націю. «Це – наша
відповідальність і подальша робота
над поглибленням і розширенням
системних контекстів висвітлення
нашої з вами історії. Міністерство
освіти і науки чекає ваших пропозицій щодо того, як викладати історію російсько-української війни і
як узагалі змінювати парадигму викладання історії у закладах освіти.
З тим – щоб на серпень-вересень
мати відповідні методичні рекомендації. Вчителі історії мають сьогодні особливу місію», – наголосив
міністр.
На необхідності перегляду деяких аспектів викладання історії
акцентувала і директорка освітнього напряму Науково-освітнього
консорціуму вивчення Голодомору Канадського інституту українських студій Альбертського університету Валентина Курилів,
яка започаткувала вивчення історії Голодомору в Україні й у світі.
«Сьогоднішні події вимагають негайних дій від освітян, – підкреслила вона. – А саме – проаналізувати події минулого і поглянути
на них у іншому ракурсі, не боятися називати загарбниками тих,
хто протягом десятиліть утискав
Україну та українців, їхнє право
знати власну історію і культуру».
А доктор історичних наук Станіслав Кульчицький, якого справедливо називають «патріархом
української історичної науки та
підручникотворення»,
наголосив
на тому, що гуманітарні предмети
загалом підлягають суцільній зміні.
«Наприклад, у літературі можна залишити Пушкіна, але зробити так,
щоб російські письменники були
на такому ж рівні, як англійські,
французькі, німецькі тощо, – зазначив він. – Тобто урівняти це
зі світовими стандартами. І забрати у росіян нашу історію. Бо вона

привласнена росією. Тільки тепер
ми починаємо розуміти все значення десятитомника Грушевського…».

МАЄМО БУТИ ІНШИМИ
Історія як шкільний навчальний
курс завжди перебуває у фокусі
суспільної уваги, бо те, як ми бачимо минуле, по суті, характеризує
сьогодення і визначає перспективи на майбутнє – у цьому переконаний доцент кафедри новітньої
історії Львівського національного університету імені Франка, автор програм і підручників Мар’ян
Мудрий.

го курсу історії України є ігнорування багатьох контекстів, без яких
складно визначити місце України
у світі. Наприклад, просто констатувати напрями зовнішньої політики нашої держави сьогодні замало.
Передусім треба розуміти, чому ті
чи інші відносини є саме такими.
А це вимагає глибшого знання світової історії. Таким чином остання
стає частиною історії України, і нинішні події це добре ілюструють.
– Я прихильник єдиного
україноцентричного курсу історії,
– продовжує спікер. – Водночас
вважаю, що чинні навчальні про-

СУЧАСНІ ПОДІЇ ВПЛИНУТЬ
НЕ ТІЛЬКИ НА МАЙБУТНЄ, А Й ЗУМОВЛЯТЬ
ГЛИБОКЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО
– Я підтримую ініціативи,
спрямовані на переосмислення
змісту і завдань шкільного курсу
історії. А надто – у світі подій
нинішньої війни, яка більш ніж
імовірно визначить напрям світової історії на десятиліття, – каже
фахівець. – Водночас треба зважити на кілька обставин. Насамперед: будь-який навчальний курс
(і історія – не виняток) має будуватися з дотриманням принципу науковості. Він не може бути
зведений до набору імперативних
тверджень, якими б доцільними і
навіть привабливими вони не здавалися. Що ж до шкільної історії, то поліпшити навчальні програми можна, лише вдаючись до їх
системного переосмислення. Зокрема – з урахуванням взаємодії
з іншими навчальними курсами.
Жодною мірою ми не можемо ставити перед собою завдання створювати якісь «дзеркальні» версії
історії. Ми маємо навчитися розуміти себе, маємо підкреслювати свою самобутність, бути іншими. І в цьому буде наша перевага.
То що сьогодні не так зі шкільною історією? На думку вченого,
очевидною проблемою традиційно-

13

грами, про які ми зараз говоримо,
після оновлень 2017–2019 років є
відносно якісними: вони витримують випробування часом, роблять
ті наголоси, котрі потрібні сьогодні. Але життя все одно йде вперед, з’являються нові виклики, не
лише політичні, а й інтелектуальні. Наразі працює робоча група
МОН, яка поставила за мету проаналізувати чинні навчальні програми з історії. Ідеться не тільки
про те, щоб доповнити матеріал
останніми подіями, а і про глибше переосмислення шкільної історії загалом. На перший план у
цих міркуваннях виходить питання про зміст і сутність самого поняття історії України як навчального предмета. Очевидно, що воно
потребує суттєвого контекстуального розширення.

РЕАГУВАТИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ
Фахівець розповів про деякі із запропонованих і підтриманих робочою групою змін до програми
інтегрованого навчального курсу «Історія: Україна і світ», який
2018 року був запроваджений як
експериментальний у 10–11 класах і, на думку автора, «можливо,

найкраще дає змогу реагувати на
виклики часу».
Зокрема, пропонується включити у програму погляд на Радянський Союз як на державу імперського типу (замало сказати, що
це була імперія, треба її схарактеризувати, визначити тип, поєднати
з такими поняттями, як «тоталітарний режим»). Говорячи про українські революції, варто перенести
наголос на події 1917–1918 років.
(По суті, тоді революція виконала
своє завдання: утворення держави,
Української Народної Республіки
було логічним завершенням тривалого етапу українського національного руху ХІХ століття.) Усі ж
наступні події треба розглядати
через призму не революційних,
а вже міждержавних відносин,
де знайдеться місце для поняття
«окупація».
Варто також включити до програми постать В’ячеслава Липинського і посилити наголос на поняття «українська політична нація».
(Перший сюжет стосується українського державотворення і питань
національних меншин під час Української революції 1917–1918 років,
далі питання політичної нації виникає в контексті шістдесятництва
і дисидентського руху і, врештірешт, досягає кульмінації сьогодні, під час російсько-української
війни.)
«Розширити» треба і тему Голодомору. А точніше – його
передумови.
Зокрема,
внести
до програми сюжет про голод
1928–1929 років, який став своєрідною прелюдією 1932–1933-го.
(Адже саме наприкінці 20-х років
радянська влада вповні апробувала
масове голодування людей як знаряддя для приборкання села.)
Ще пропонується додати сюжет
про національне державотворення
у ХХ столітті у країнах Балтії, Білорусі й Закавказзі. (Особливо це потрібно зробити у контексті розпаду Російської імперії та Української
революції.) Нині зрозуміло, каже
науковець, що історія цих регіонів також може бути пізнавальною
з українського погляду, так само,
як історія Польщі та Фінляндії.
І, зрештою, необхідно передбачити повний розгляд сучасної російсько-української війни з акцентом
на геноцид щодо українців із боку
російського війська і політичного
керівництва рф.
(Закінчення на стор. 14–15)
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(Закінчення. Початок на стор. 13)
– Уже сьогодні видно, що сучасні
події не тільки вплинуть на майбутнє, а й зумовлять глибоке переосмислення минулого, – резюмує Мар’ян
Михайлович. – Вони актуалізують
історичні теми, які до сьогодні частогусто були другорядними. Натомість
чимало подій, до яких шкільна історія останнє десятиліття традиційно
була прив’язана, відійдуть на другий план, втратять значення ключових маркерів. Деякі відтинки історії
треба суттєво скоротити, а на інших
– наголосити. Водночас наявні чинні програми не повинні бути єдиним
і винятковим об’єктом уваги. Наразі, на мою думку, треба зосередитися на розробці навчальних програм
відповідно до Державного стандарту
базової середньої освіти, ухваленого
2020 року, йдеться про Нову українську школу. Але розпочати, мабуть, треба з розроблення концепції історичної освіти для 12-річної
школи, яка б визначила цілісність,
структуру, спосіб організації матеріалу. Тут найбільшим викликом у
галузі історичної та громадянської
освіти є досягнення потрібного балансу між змістом навчання і ключовими компетентностями, які повинні
бути сформовані в учнівства відповідно до потреб майбутнього. А життєві перспективи в Україні, думаю,
пов’язані з поняттями свободи, демократії, можливістю для кожної людини реалізувати себе в професії і громадській діяльності. Тому шкільний
курс історії має плекати дух цієї свободи, зокрема інтелектуальної. І, що
ще важливіше, готовність цю свободу захищати.

АКТУАЛЬНА
ТЕМА
жиму» (саме совєтського, наголошує
науковець, бо з реальними радами
нічого спільного там не було).
На прикладі навчальної програми
«Всесвітня історія» для 10–11 класів Ігор Якович показав, як відбуваються перегляд і доповнення чинних шкільних програм (до слова,
участь у цьому процесі може взяти
кожен освітянин і науковець), що
звідти пропонується прибрати, а що
– додати, починаючи з пояснювальної записки. У найперших її рядках
треба зазначити, що метою повної
загальної середньої освіти є розвиток і формування патріотів України – «щоб людина «не помилилася з військкоматом», коли виникне
така потреба».
Звісно, скороченню підлягають
події суто російської історії, для нас
важливіше, що відбувалося в Європі
й в Україні. Скажімо, якщо в передумовах Другої світової раніше була
просто «Судетська проблема», то тепер пропонується розширити й актуалізувати це так: «Судетська проблема та наслідки політики «захисту

– це справді ціннісний вибір, і саме
тому весь світ підтримує Україну. Тут
пропонована тема практичних занять
може звучати так: «Рашизм і перегляд основ сучасного світоустрою».

ШКОЛЯРАМ – ПРО ВІЙНУ
Про те, як можна висвітлювати війну
росії проти України, розповіла координаторка освітнього напряму Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору,
вчителька історії гімназії «Діалог»
Жанна Гаврилюк. Вона представила концепт «Російсько-українська
війна – імперський геноцид в Україні», який складається із трьох уроків.
Перший – присвячений передумовам війни і підготовці геноциду. Основною передумовою є відродження імперської політики в росії.
Тому в межах цього уроку пропонується розглянути декілька питань:
путінська ідеологема про розпад Радянського Союзу (диктатор, як відомо, на всіх каналах говорить, що
це стало глобальною катастрофою);
доктрина «русского міра» як ідео-

ШКІЛЬНИЙ КУРС ІСТОРІЇ МАЄ ПЛЕКАТИ
ДУХ СВОБОДИ, ЗОКРЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ.
І ГОТОВНІСТЬ ЦЮ СВОБОДУ ЗАХИЩАТИ

Тему перегляду і доповнення шкільних програм з історичних дисциплін
(ідеться про курси «Історія України», «Україна і світ», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Громадянська освіта») продовжив директор
Українського інституту вивчення
голокосту «Ткума», керівник авторського колективу УОВЦ «Оріон» і
член робочої групи МОН з удосконалення чинних державних навчальних програм з історії Ігор Щупак.
Зокрема, він розповів, що основними напрямами цієї роботи є оптимізація обсягу й актуалізація історичного матеріалу, скорочення тем,
що стосуються історії росії. Натомість – збільшення уваги до країн,
з якими нас пов’язує минуле і сьогодення: Польщі, Великої Британії і
США (тобто розгляд історії України
у глобальному контексті), уточнення
й уніфікація понять.
– Дуже важливо, щоб у всіх
курсах коректно вживалися певні терміни і в навчальних матеріалах була уніфікована подача їхнього тлумачення, – каже Ігор Щупак.
– Варто спільно розробити словничок, де було б єдине пояснення,
що таке «українська політична нація» і коли вона постала, що таке
«імперія», «геноцид», «колабораціонізм»… Важливим є також уточнення характеристик – «імперська сутність СРСР», «цивілізаційна війна»,
«українська національна війна», «тоталітарний характер совєтського ре-
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НЕ «ПОМИЛИТИСЯ
З ВІЙСЬККОМАТОМ»

співвітчизників» в інших країнах».
Там, де йдеться про співпрацю між
совєтським і фашистським режимами, можна говорити про реальну
колаборацію. У розділі про світову
війну треба додати ленд-ліз, бо це,
каже вчений, певною мірою є символічним і показує, як світова спільнота єднається проти абсолютного
зла. Звісно, слід розширити тему
геноциду – додати його прояви у
2022 році під час російсько-української війни. Варто також «оновити»
персоналії, які розглядаються в історії ХХ–ХХІ століть.
Для навчальних проєктів пропонуються такі теми – «Моделі історичної пам’яті та їх роль у формуванні
сучасної ідеології та сучасного суспільства», «Роль тоталітарної пропаганди в суспільстві від гітлерівської
Німеччини до путінської росії». У
розділі «Міжнародні відносини» варто детально розглядати російськоукраїнську війну, починаючи з
2014 року. Діти мають уміти аналізувати ціннісний вимір цієї війни,
каже фахівець. Тому важливо наголошувати, що це не просто війна великої (з географічного погляду) імперії і країни, яка прагне незалежності,

логічної основи геноциду (руйнації
і нищення національних спільнот
– насамперед українців); посилення антиукраїнської пропаганди (в
основу якої покладено дегуманізацію українців як політичної нації)
і її роль у підготовці, так би мовити, психологічного тла для вчинення злочину геноциду; особливості міжнародної політики російської
федерації у контексті підготовки
геноциду (принцип «розділяй і
володарюй»).
Другий урок – один із найважчих. Це характер російсько-української війни – військові злочини рф
в Україні. Перше питання, яке тут
варто розглядати, каже пані Жанна,
вміщує приводи (реальний – Революція гідності та приводи-симулякри
– курс України до НАТО і «переслідування російськомовних»), загальну характеристику трьох етапів
або фаз російсько-української війни, спрямованої на нищення частини, а то й усієї національної групи
(Крим, Донбас і широкомасштабна агресія проти України), колабораціонізм і дуже болючу тему воєнних злочинів. Наступне питання
– руйнація структури економічно-

го існування національної групи (росіяни вивезли з Луганської області трирічні запаси зернових, що, по
суті, є прелюдією до політики новітнього голодомору), використання гуманітарної катастрофи як елементу ведення війни і приниження,
створення загрози голоду на міжнародному рівні (уже зросли ціни на
продовольчі товари в Європі). Третій
пункт – це ідеологема «денацифікація України» як інструмент геноциду
(приціл на знищення ідентичності та
всього того, що її формує, – мови, історії, культури, освіти, релігії, національної символіки). Окреме питання присвячується проблемі біженців,
примусовому переселенню дітей та
русифікації окупованих територій.
Нарешті, третій урок охоплює такі
теми, як-от спротив геноциду, наслідки російсько-української війни
й уроки на майбутнє. Питання, які
пропонується на ньому розглянути:
консолідація зусиль влади, ЗСУ, ТрО,
громадянського суспільства в обороні України (тут, каже пані Жанна,
можна говорити про Чорнобаївку,
про крейсер «Москва», про містагерої. А особливо – звернути увагу
на персоналізацію, оскільки персональні історії мають, мабуть, найбільший виховний потенціал); міжнародна підтримка України (основна
ідея – переосмислення міжнародною спільнотою загроз і викликів із
боку рф); очікування наслідків війни і перспективи притягнення злочинців до відповідальності (декларація Верховної Ради про геноцид
Росії в Україні, реакція міжнародної
спільноти тощо); уроки на майбутнє
(важливість збереження національної держави, розбудова її як демократичної, зміцнення української політичної нації, місце нашої держави
у світі).
Також педагог наголошує на важливості методичного супроводу цих
уроків. Треба навчати учнів мислити
критично, при розмові з ними розуміти складність проблеми й уникати
спрощення, водночас зважаючи на
вік дитини, звертати увагу на коректність і точність висловлювань, вчити відрізняти правдиву інформацію
від фейків.

ІСТОРІЮ ПИШУТЬ ПЕРЕМОЖЦІ
Розповідаючи школярам про цю
війну, невдовзі можна буде користуватися
новим
виданням
«Воєнно-історичний опис бойових дій російсько-української війни
2022 року», яке анонсував керівник
експертної групи військових зв’язків
із громадськістю директорату інформаційної політики в сфері оборони і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Василь
Павлов. Видання стало результатом
роботи створеної рішенням головнокомандувача ЗСУ воєнно-історичної комісії, до складу якої увійшли
представники наукових установ
Збройних сил України та військовонавчальних закладів.
– Це буде відкрите видання, адже
у суспільстві є величезний попит на
оперативне отримання об’єктивної
інформації, – повідомив експерт.
– Нині вирішили, що воно виходитиме щомісяця. І раз на 3–6 місяців будемо видавати узагальнений
матеріал.

№ 20, 23 травня 2022 року
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Розділи видання: воєнно-політична обстановка на початок бойових
дій; опис бойових дій по оперативних напрямках; досвід бойового застосування, тобто – що конкретно робили наші війська; історії про
героїв. На даний момент видано
100 примірників, але, зважаючи на
попит, тираж, імовірно, зросте. Незабаром у публічному просторі буде
розміщено офіційний лінк.
– Я виступаю за розширення сюжетів, які нам дозволять включити
цю війну у світовий контекст, – додав Василь Павлов. – І, оскільки ми
отримуємо від вас тих, кого маємо
готувати до складних рішень, скажу абсолютно неполіткоректну річ:
за Україну не треба гинути – за
Україну треба вбивати, бо інакше
ніякої перемоги у нас не буде. І це

точно не прийнятих в академічному середовищі. Але іншого виходу
немає, чекати не можна. Принагідно згадавши тезу Отто фон Бісмарка стосовно того, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі й
парафіяльні священники, професор
додав: «У росії це взяли на озброєння – їхні попи та вчителі історії
й підготували оцих вбивць у Бучі, і
зробили це дуже ефективно. Чи маємо ми діяти симетрично? Безумовно, ні. Ми всі дійшли висновку, що
маємо на наукових засадах виховувати мислячих людей, які б не ненавистю були просякнуті, а свідомо
використовували історичні знання
як патріоти, котрі захищають свою
Батьківщину».
…Є тут, щоправда, одне поки що
не вирішене питання. Річ у тім (і про

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС НЕ МОЖЕ БУТИ
ЗВЕДЕНИЙ ДО НАБОРУ ІМПЕРАТИВНИХ
ТВЕРДЖЕНЬ, ЯКИМИ Б ДОЦІЛЬНИМИ І НАВІТЬ
ПРИВАБЛИВИМИ ВОНИ НЕ ЗДАВАЛИСЯ
це казали слухачі й учасники семінару), що включення до навчальних
програм доповнень і нових сюжетів, пов’язаних із нинішньою війною,
спричинить відчутну проблему елементарного браку навчального часу.
І тоді або вчителі «сушитимуть мізки», як встигнути викласти весь обсяг запропонованого матеріалу, або
профільне міністерство матиме клопіт, за рахунок яких предметів додати години на вивчення шкільної
історії. Але нехай це буде найбільшою проблемою освітянського
сьогодення.
Наталія КУЛИК

www.obozrevatel.com

також вимагає певної ревізії сюжетів, які містяться у шкільних програмах. Тож прохання долучати Збройні сили до рецензування підручників
і самих програм.
Як зауважив наприкінці обговорення провідний науковий співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені
Івана Кураса НАН Владислав Гриневич, цей семінар став унікальною
подією: «Ми певною мірою біжимо
поперед потягу, бо війна ще не закінчилася, а ми вже плануємо, як будемо про неї говорити». До того ж
у шкільній програмі будуть застосовані багато концептів, ще оста-

апевно, багато хто з нас, маючи знайомих, друзів чи родичів «за
порєбріком», свого часу зірвав голос чи то стер пальці об клавіші, намагаючись відкрити їм очі на природу російсько-української
війни. Багато хто запитує себе: чому начебто розумним на перший погляд людям і не закінченим негідникам (що вже казати про
інших) не можна нічого довести. Пропаганда пропагандою, але ж
є факти, логіка, елементарний здоровий глузд. Між тим, відповідь – на поверхні. А точніше – у російських підручниках історії.
Проаналізувавши їхній зміст, старша наукова співробітниця лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Юлія Малієнко показала, як формуються у тамтешньої молоді
великоімперські ідеї.
Сутнісною ознакою всіх російських підручників історії є пострадянський консерватизм – поєднання стандартного радянського наративу з детальним викладом царських реформ і висновком, що росія
«була імперією у найкращому й позитивному сенсі слова». Сюди ж
– використання диктаторської термінології («Десять сталінських ударів», запозичені з підручників 50-х років минулого століття); величезна
увага російській православній церкві; пояснення (наче виправдання),
чому радянська влада була змушена застосовувати репресії до жителів «національних окраїн», представники яких «служили у німецьких
військах за обіцянку незалежності». А між тим, у білорусах і «малоросах» уряд бачив «ісконную і живую часть русского народа». Загалом, українська тема в російських підручниках, каже Юлія Малієнко,
є наскрізною. І ставлення до України формується навіть не так змістом, де все лаконічно, чітко і вивірено (щоб ані учень, ані вчитель
не заходилися щось шукати між рядків), як риторикою історичного
контексту, окремими однозначними наскрізними словами-маркерами
(«антирадянський», «націоналіст»), які свідомість сприймає як «фас».
До того ж визначення, хто такий націоналіст – принаймні у підручниках для 9–11 класів, – немає.
Якщо додати, що окремі історичні факти фальшуються і перекручуються, подаються спотворено і неправдиво, маємо повну картину
того, як поволі, з дитинства, у кожній школі й ледь не на кожному
уроці історії у юних громадян російської федерації формується негативне ставлення до України.
А потім у цей просякнутий великоросійським шовінізмом ґрунт
умілі руки кидають «потрібні» зерна. Те, що виросло і заколосилося, викликає жах у всього цивілізованого світу. Але жодним чином
– не в сіячів. Провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН, директорка Українського науково-дослідного та освітнього
центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) Людмила Гриневич
у своїй доповіді «Ідеологема «денацифікація України» як інструмент
геноциду» розповіла і показала наочно, як довго і ретельно опрацьовувався цей ідеологічний конструкт. Починаючи з публікацій в «РИА
Новости» з назвами на кшталт «Какая Украина нам не нужна» чи
«Что Россия должна сделать с Украиной» і закінчуючи монографіями агресивних путінських пропагандистів «Обыкновенный фашизм»
та «Денацификация Украины».
Аби вповні усвідомити, з ким ми маємо справу і що вони для нас
приготували, ось кілька складових цієї «денацифікації»: ліквідація суверенітету, відмова від назви «Україна», створення «народних республік», знищення політичних інститутів, арешт і показові суди над
«злочинцями», тотальний контроль росії над економікою, «перевиховання» населення шляхом ідеологічних репресій, впровадження жорсткої цензури тощо. І, звісно, вилучення «навчальних матеріалів, що
містять нацистські ідеологічні установки», кардинальна зміна смислових акцентів в історичній політиці, запровадження цензури у сферах культури і освіти.
Власне, те, що нині відбувається на окупованих територіях, – це
спроба втілення в життя цього конструкту. У Волновасі вже вилучили підручники – після місцевої наради «Українські підручники –
це інструмент мови ненависті», де, зокрема, критикувалася реформа
НУШ, що «відриває нас від тіла росії».
У ключі ідеологеми денацифікації України написана і стаття путіна
«Об историческом единстве русских и украинцев». Протягом 24 годин після появи цього «шедевру» путінський міністр шойгу розпорядився поширити його у російських військах як обов’язкову складову політнавчання. Тобто можна з упевненістю сказати, що відтоді
підготовка російської влади до вчинення злочину геноциду в Україні
перейшла у практичну площину, каже Людмила Гриневич. Російські
солдати, які прийшли в Україну, як мінімум із літа минулого року
«накачувались» доктриною «денацифікації».
Сьогодні, завдяки діям Збройних сил України, в росії оптимізму поменшало, але наміри залишилися попередніми. Їх не приховати, навіть якщо поняття «денацифікації» зовсім зникне з офіційної риторики. «Тому ми, науковці й освітяни, будемо тут, у тилу робити все,
аби захистити наші цінності й ідентичність, – каже дослідниця. –
І викладання історичних дисциплін у школах у цьому контексті має
першорядне значення».
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