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ЯКІСТЬ ОСВІТИ

СТОР.
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СУПРОВІД РЕФОРМИ: НАУКОВЦІ ДЛЯ НУШ
Про особливості впровадження Державного стандарту базової
середньої освіти, нове навчально-методичне забезпечення
предметів та інтегрованих курсів для 5-х класів розповіли
під час онлайн-семінару, який провів Інститут педагогіки НАПН

# 22
21-22
(1341)
(1734)
3 червня
6 червня
2013 року
2022 року

ПРОЩАННЯ З НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ
Традиційно наприкінці травня у школах
України пролунав Останній дзвоник.
Щоправда, цьогоріч враження від завершення
навчального року тьмяніють на фоні
воєнного сьогодення. Тож цей важливий етап
шкільного життя проходив без урочистої
лінійки, квітів і звичних промов

СТОР.

5

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ФПО
Фахівці Міністерства освіти і науки відповіли
на найпоширеніші запитання представників
закладів фахової передвищої освіти
щодо вступної кампанії 2022 року

ПРО РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ

6

ЮРИДИЧНИЙ ЛІКНЕП

Як укласти, змінити й розірвати трудовий договір
в умовах воєнного стану? Докладно про це
під час вебінару розповіла доктор юридичних
наук, в.о. проректора з наукової роботи
та рекрутації Університету державної фіскальної
служби Марина Пижова
8

7
До МОН надходять звернення
щодо особливостей застосування постанови
КМУ №481 «Деякі питання організації роботи
працівників суб’єктів господарювання державного
сектора економіки на період воєнного стану».
Міністерство надало відповідь
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ІЗ ВРУ

СВІТОВИЙ ВИМІР

НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ПТО

УКРАЇНА НА EWF-2022

М

іністр освіти і науки Сергій
Шкарлет виступив на Світовому освітньому форумі – 2022
(EWF), який відбувся у Лондоні.
Світовий освітній форум збирає представників урядів та департаментів освіти, найбільших
освітніх організацій і великого
бізнесу для обміну досвідом і вирішення важливих питань галузі. Цьогоріч у наймасштабнішій
і найвпливовішій освітній події
взяли участь 112 міністрів. Темою заходу 2022 року став заклик до міжнародної спільноти: «Будуймо майбутнє разом – сильне, сміливе, найкраще».
Сергій Шкарлет розповів про ситуацію в Україні й наслідки військової агресії рф, зокрема – про численні вбивства та поранення дітей,
переміщення українців як у межах країни, так і за кордоном, знищення закладів освіти і науки. Міністр зазначив, що, попри повномасштабне вторгнення, навчання в закладах освіти триває на всіх рівнях: від
садочків до університетів – скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. А
завданнями МОН є проведення прозорої і безпечної вступної кампанії,
гарантування кожній дитині права на освіту, а педагогічним працівникам – оплати праці.

УНОРМУВАННЯ РОБОТИ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРО СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАЗЯВО

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

www.pon.org.ua

овторне безоплатне навчання
в закладах професійної освіти,
можливість здобуття часткових
кваліфікацій і отримання професійної освіти незалежно від місця реєстрації – такими є ухвалені 22 травня 2022 року ключові
новації законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про
професійну (професійно-технічну)
освіту», який прийнято за основу.
«Запропоновані зміни освіжать систему професійної освіти, дозволять
наблизити її до реалій війни та сучасного ринку праці. Ми прогнозуємо, що новації сприятимуть зниженню рівня безробіття і забезпечать
швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу», – зазначив міністр
освіти і науки Сергій Шкарлет.
Щоб безоплатно здобути другу робітничу професію, потрібно мати страховий стаж, а у закладах освіти повинні бути вільні місця. Розпочати навчання потрібно не раніше ніж через 3 роки після здобуття попередньої
професії. Винятковими є ситуації, коли людина не може виконувати роботу за отриманим раніше фахом або існує невідкладна потреба держави
в підготовці робітників за конкретними професіями. Зміни передбачають
розподіл державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих
робітників, а і на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації.

В

П

ЦИФРОВІЗАЦІЯ

роєкт закону №7325
«Про внесення змін до
деяких законів України в
сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» прийнятий
ВРУ за основу. Як прокоментувала голова підкомітету з
питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Юлія Гришина, законопроєкт передбачає нововведення – під час воєнного стану не діятиме норма щодо тривалості освітнього процесу у школах не менш як 175 днів.
Також зупиняється дія норми про наповнюваність класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти. У період війни трудовий
договір із керівником закладу загальної середньої освіти може бути продовжений без проведення конкурсу – не більш ніж на шість місяців із
дня припинення чи скасування воєнного стану. Таке право отримає засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган.
«Усі ці зміни допоможуть адаптувати систему загальної середньої освіти до умов війни, а школам і їхнім засновникам – бути гнучкішими в
ухваленні рішень», – наголосила Юлія Гришина.

43 ТИСЯЧІ НОУТБУКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ВСТУП-2022

М

www.mon.gov.ua

іністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся з директором із маркетингу Google у сфері освіти Самантою Пітер, керівником програм з
урядових комунікацій у Європі, Близькому Сході та Африці Вільямом Флоренсом і підписав угоду про надання 43 тисяч девайсів для українських
учителів.
Документ передбачає надання комп’ютерного обладнання, програмного
забезпечення, контенту і проведення тренінгів із цифрової компетентності для українських педагогічних та науково-педагогічних працівників за підтримки ЮНЕСКО й інших світових партнерів.
Також Google допоможе школам оптимізувати налаштування за допомогою оновлення Chrome Enterprise і відкриває безоплатний доступ
до преміальних функцій Workspace for Education для українських університетів та коледжів до кінця 2022 року.
Нині МОН та ЮНІСЕФ проводять роботу щодо збору інформації про
потреби об’єднаних територіальних громад у забезпеченні комп’ютерною
технікою вчителів шкіл і закладів професійно-технічної освіти.
«Наразі ми маємо інформацію про потребу в понад 90 тисячах девайсів для освіти. Однак поза увагою не залишиться жодна ТГ, адже
партнерство з Google – це лише один зі спрямованих на цифровізацію
освіти проєктів. Ми кожного дня наближаємося до мети завдяки світовій підтримці й міжнародній співпраці», – розповів міністр.

www.mon.gov.ua
www.helsinki.org.ua

ерховна Рада України прийняла
за основу і в цілому як закон проєкт закону України «Про внесення
змін до розділу ІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо функціонування Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти»
(реєстр. №7361 від 10.05.2022 р.).
Як розповіли у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, цей документ передбачає продовження строку повноважень тимчасового складу НАЗЯВО на час воєнного стану та шестимісячний період після його скасування або припинення до обрання
нового складу Нацагентства.
Кабінету Міністрів України доручено протягом одного місяця із дня
припинення або скасування воєнного стану розпочати процедуру проведення конкурсу щодо обрання членів НАЗЯВО з урахуванням вимог
цього закону.

www.mon.gov.ua
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СКІЛЬКИ АБІТУРІЄНТІВ БУДЕ ЦЬОГОРІЧ?

З

а даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 1 червня
2022 року форму «Підтвердження участі в
НМТ» заповнили 187844 учасники. Бажання проходити національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних
центрах, створених в Україні, засвідчили
167820 осіб, а 20024 – у 23 країнах Європи. Перший етап підтвердження участі у НМТ триває до 7 червня.
В УЦОЯО нагадують, що в основний період реєстрації для участі у ЗНО майбутні вступники створили на сайті центру понад 492 тисячі карток. 346768 комплектів реєстраційних документів надійшло до
РЦОЯО, і їх було опрацьовано. Однак особи, які створили реєстраційні картки, ще не є учасниками НМТ. Для складання тестування вони
обов’язково мають підтвердити своє бажання проходити НМТ на своїх
інформаційних сторінках, вибрати із запропонованого переліку населений пункт, зручний для складання основної сесії НМТ, залежно від
того, де учасник перебуває – в Україні чи за кордоном.
На другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року, абітурієнти зможуть остаточно визначитися з вибором міста чи навіть країни і, за потреби, змінити населений пункт на один із запропонованих.
За матеріалами МОН, ВРУ, УЦОЯО, власних кореспондентів

www.facebook.com
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НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

ВІННИЧЧИНА

ЧЕРНІГІВЩИНА

ПОДЯКА ЗА КІБЕРЗАХИСТ ДЕРЖАВИ

ПОЗИВНИЙ «ПРОФЕСОР»

СПІВПРАЦЯ ЛНТУ І НАУ

ектор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович і ректор Національного авіаційного університету Максим
Луцький уклали меморандум про співпрацю. Зустріч очільників обох
вишів відбулася під час візиту до ЛНТУ міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
Відтепер ЛНТУ й НАУ співпрацюватимуть у напрямку розвитку і
зміцнення освітньої та наукової діяльності держави, спільно реалізовуватимуть перспективні проєкти й актуальні ініціативи. Ректори подякували один одному за можливості розширення партнерських відносин і висловили сподівання щодо плідної взаємодії на шляху до
утвердження української освіти і науки, особливо – після перемоги
України над російським ворогом.

Р

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

«БРОНЗА» ДЛЯ ВИНАХІДНИКА

ихованець Дніпропетровської МАН Олександр Стасовський завоював «бронзу» на Міжнародній виставці винаходів та інновацій
INTARG. Подія відбулася у польському місті Катовіце. Роботи представили 275 юних дослідників із 50 країн світу. Про це повідомили
в обласній військовій адміністрації.
Як розповіла директорка Дніпропетровської МАН Наталія Тягло,
попри усі труднощі, педагоги продовжують дистанційно працювати
з учнями.
Юнак, який навчається у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, долучився до змагань онлайн. Сашко представив власний
проєкт – конструкцію до установки, яку використовують у гірничій промисловості для розподілу копалин. «Запропонована конструкція є нескладною у використанні й не потребує переоснащення підприємства», – розповів юний винахідник.

В

СУМЩИНА

БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН

С

умський державний університет розпочав благодійний аукціон
«Важливо допомагати разом». Мета заходу – збір коштів на підтримку захисників України.
На аукціон було виставлено 25 унікальних лотів, це – різноманітні послуги від університету. Зокрема – від спортивного клубу СумДУ, університетської клініки, комплексу громадського харчування, культурно-мистецького центру, лабораторії віртуальної та доповненої реальності Ulab.
Один із особливих лотів – кава з ректором вишу. Доброчинець,
який виграв цей лот, зможе протягом години поспілкуватися з Василем Карпушею на теми вищої освіти й діяльності університету.
«В Україні вже понад три місяці триває повномасштабна війна, і
ми помітили, що людям стає дедалі важче робити благодійні внески
на підтримку ЗСУ й волонтерських організацій. Тому вирішили підтримати всіх доброчинців і обміняти наші унікальні лоти на благодійні внески», – зазначила організаторка заходу, начальниця медіацентру СумДУ Марина Осюхіна.

рофесор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, автор
понад 200 наукових праць, доктор історичних наук Сергій Лепявко перетворився на воїна з позивним «Професор».
Від перших днів герой ухвалив свідоме
рішення йти захищати рідне місто Чернігів. До лав ЗСУ пан Сергій долучився не сам, в українському війську воюють і обидва сини науковця.
«Мені було важливо стояти на вулицях свого міста і захищати його.
Особисто я боявся, що доведеться воювати серед руїн Катерининської церкви чи Спаського собору. Але знав точно, що звідти я вже
не піду. Це був би останній пункт мого життя», – повідомляє герой.
Сергій Лепявко присвятив безліч робіт і книжок історії українського
козацтва, військовій історії та історії Чернігова. Щодо перемоги України
він не має сумнівів, адже кожен невпинно наближає її на своєму місці.

КІРОВОГРАДЩИНА

ГУРТОЖИТКИ – ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

О

бласна військова адміністрація розглядає можливість ремонту чи реконструкції п’яти
гуртожитків Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира
Винниченка і Центральноукраїнського національного технічного
університету, які наразі не використовуються.
«Разом із керівництвом вишів обговорили надзвичайно нагальне
питання – облаштування тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб – і разом намітили алгоритм дій для реалізації цього
проєкту», – повідомив заступник начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Сергій Поліщук.
За його словами, керівники ЗВО ініціюватимуть перед Міністерством освіти і науки отримання згоди на передачу цих гуртожитків у
комунальну власність Кропивницької міської ради. ОВА відпрацьовуватиме питання джерел фінансування на проведення будівельних робіт.

ЛЬВІВЩИНА

«ПРОФТЕХИ» НАБЛИЖАЮТЬ ПЕРЕМОГУ

З

а майже 100 днів повномасштабної війни рф проти
України вже 35 транспортних засобів для потреб ЗСУ відремонтували
у Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва, Вищому професійному училищі №29
і Вищому професійному училищі
№20 м. Львова, Львівському вищому професійному політехнічному училищі, Львівському вищому
професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва.
Студенти спеціальностей «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Електрозварник ручного зварювання» спільно з майстрами виробничого навчання здійснюють техогляд і технічне обслуговування, переобладнання машин, проводять зварювальні й малярні
роботи.

www.dailylviv.com

ВОЛИНЬ
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В

ід початку повномасштабного вторгнення росіян вінницькі студенти згуртувалися в команду,
щоби стати на варті кіберзахисту нашої країни. Із
цієї команди подякою Департаменту кіберполіції
Національної поліції України відзначено студента
Івана Савчука. Він – третьокурсник кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету.
«Працювати було над чим – частота кібератак
ворожих хакерів зростала як мінімум утричі. Щодень студенти захищали та відбивали атаки ворогів на цифровому фронті, збільшували свою чисельність, яка з кількох десятків осіб зросла до кількох десятків тисяч
однодумців», – ідеться у повідомленні.
Відзначено студента «за проявлений професіоналізм, злагоджену
взаємодію з Департаментом кіберполіції, спрямовану на кіберзахист
державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури і вагомий внесок у справу протидії правопорушенням, вчиненим у кіберпросторі».
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ЗАКАРПАТТЯ

ХАБ ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

К

оманда київського ліцею Educator ініціювала створення освітнього хабу
Inspiration Cafe для навчання дітей-переселенців віком від 6 до 17 років і працевлаштування вчителів, які переїхали до Ужгорода через війну.
У хабі учні можуть продовжити шкільні заняття, а також знайти
натхнення, долучившись до різних активностей. Нині безоплатним навчанням на ліцензованій МОН платформі охоплено майже 100 школярів. Діти також відвідують спортивні заняття, реалізують цікаві
мініпроєкти й роблять перші кроки до волонтерства.
За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів

ПУЛЬС
ГАЛУЗІ
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ОФІЦІЙНО

СПІВПРАЦЯ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ

РЕКТОРСЬКІ КОНКУРСИ

www.mon.gov.ua

М

іністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із глобальним директором Світового банку з питань освіти Хайме Сааведрою, під час якої обговорили потреби
української освіти в умовах війни й у післявоєнний час.
Сергій Шкарлет запропонував провести оцінювання реальних та потенційних освітніх втрат у знаннях українських школярів. Відповідно до результатів цього аналізу
буде необхідна допомога у впровадженні навчання catch-up, яке передбачає додаткові уроки й заняття для учнів початкової та середньої школи.
Міністр повідомив, що наразі існує загроза психічному здоров’ю дітей і дорослих через війну. Тому важливо розробити комплексну систему психологічної підтримки в освіті.
Крім того, у розмові з Хайме Сааведрою посадовець обговорив необхідність продовжити впровадження масштабної реформи «Нова українська школа», яка має розпочатися на рівні базової середньої освіти у вересні 2022 року.
Також Сергій Шкарлет передав на розгляд Світового банку пакет проєктних пропозицій щодо відновлення галузі освіти України у післявоєнний період.

М

іністерство освіти і науки оголошує конкурс на зайняття посад ректорів:
– Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
– Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам’янець-Подільський державний інститут»;
– Одеського національного технологічного університету;
– Українського державного університету науки і технологій;
– Херсонського державного аграрно-економічного університету.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України,
які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого
або другого ступеня), мають учене звання та науковий
ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних
працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування
оголошення на офіційному вебсайті Міністерства освіти
і науки України.

ВІДЗНАКИ НАЙКРАЩИМ
www.old.loda.gov.ua

П

ершого червня 2022 року оголосили проведення конкурсу
на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України
за розроблення та впровадження інноваційних технологій.
До п’яти премій присуджуються щорічно за особливі
досягнення в розробленні та впровадженні інноваційних
технологій у виробництво і виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. На
здобуття премії можуть висуватися роботи, результатом яких є реалізовані інноваційні проєкти. Авторський колектив може складатися з десяти безпосередніх виконавців.
На розгляд комісії приймаються лише ті роботи, результати яких застосовані на
практиці (більш ніж за рік до висунення на здобуття премії).
Під час присудження премії враховується:
– практична цінність і перспективність результатів діяльності заявника для підприємства, галузей промисловості й національної економіки;
– кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології та
нових робочих місць у високотехнологічних галузях;
– наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання і ефективність
його використання.
Підприємства, установи й організації можуть направити клопотання про присудження
премії до 1 серпня міністерствам, центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук, які відбирають до 5 робіт і подають їх у МОН до 1 жовтня.

НАУКОВА РОБОТА

ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА
резидент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено Положення про Національну премію України імені Бориса Патона.
Вона присуджується:
– за видатні наукові дослідження, які сприяють
подальшому розвитку гуманітарних, природничих і
технічних наук, позитивно впливають на суспільний
прогрес та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;
– за розроблення і впровадження нової техніки,
матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
– за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони довкілля та гарантування екологічної безпеки;
– за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної
(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
Національної премії можна бути удостоєним лише один раз за життя, а також посмертно. Щороку за результатами конкурсу надається не більш ніж 15 національних
премій. Їх присуджують указом Президента України, який оприлюднюють зазвичай
до дня народження Бориса Патона – 27 листопада.

П
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ПРЕМІЯ КМУ

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають
такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в
якій зазначається про застосування або незастосування
до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
– особовий листок з обліку кадрів із фотографією
розміром 3 х 4 сантиметри;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь
та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до
Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465
(«Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки (у разі наявності) та/або
інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у встановленому порядку;
– копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
– засвідчену копію довідки про результати перевірки,
видану органом, у якому така перевірка проводилася, або
письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» («Офіційний вісник України»,
2014 р., №85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно претендента
відповідно до зазначеного закону.
Копії документів, які подаються претендентом/кою
(крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем
роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135,
01135. Телефон для довідок: 481-47-92.
За матеріалами МОН, ВРУ, УЦОЯО, власних кореспондентів
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травні у Франції відбулася визначна подія у світі шкільного спорту – Всесвітня гімназіада – 2022. Змагання об’єднали
3600 учасників. Незважаючи на
воєнний стан, українська збірна
у складі 93 учнів та учениць віком від 16 до 18 років змогла приїхати до Нормандії та гідно представити країну. І вона виборола
11 золотих, 18 срібних і 19 бронзових медалей, завдяки чому наші
спортсмени увійшли в десятку лідерів серед 63 країн.
Учнівська збірна України змагалася у таких видах спорту: бадмінтон,
баскетбол 3 х 3, бокс, вільна боротьба, греко-римська боротьба, пляжний волейбол, спортивна гімнастика, дзюдо, легка атлетика, плавання,
спортивне орієнтування, брейкінг, настільний теніс, тхеквондо (ВТФ),
регбі 7, стрільба з лука та фехтування. Юні спортсмени довели, що
українці – сильна і незламна нація!
Поїздка учасників на Гімназіаду-2022 відбулася за всебічної підтримки та сприяння міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, міністра освіти Франції Жана-Мішеля
Бланкера, президента Міжнародної федерації учнівського спорту Лорана Петринки, президента Української федерації учнівського спорту
Романа Греби, керівників усеукраїнських федерацій і тренерів із видів
спорту, відповідальних працівників Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН та його філій. Наступна Всесвітня гімназіада відбудеться
в Бахрейні 2024 року.

www.slovoidilo.ua

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

«ІНФОРМАЦІЙНА» ПРОФЕСІЯ

М

ВІСТІ ПРОФСПІЛКИ

Н

абрав чинності Закон України №2253-ІХ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 квітня
2022 року (опубліковано в газеті «Голос України» №111 (7861)). Про це
повідомляє юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.
Законом №2253-ІХ внесено низку змін до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, законів України «Про
колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про соціальний діалог
в Україні» та «Про зайнятість населення», які спрямовані на посилення захисту прав працівників із застосуванням механізмів колективнодоговірного регулювання.
Законом передбачається у сфері колективно-договірного регулювання:
– можливість укладення колективного договору фізичною особою, яка
використовує найману працю (на сьогодні – лише для юридичних осіб);
– обов’язок роботодавця ознайомлювати працівників із текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього;
– обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо зацікавлених у цьому суб’єктів;
– поширення дії галузевої угоди на усіх роботодавців відповідної
галузі;
– встановлення штрафу за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору, внесення до нього змін, а також дисциплінарну відповідальність;
– встановлення строку дії умов колективного договору не менш
ніж рік у разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи. Колективний
договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації роботодавця.

www.smr.gov.ua

ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ

іністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення
проєкт Державного освітнього стандарту
з професії 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».
Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься
дія: здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, підприємства, установи й організації незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що видають документи встановленого зразка за цією професією, регіональні
органи управління освіти.
Можливі наслідки запровадження Державного освітнього стандарту для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін: задоволення права здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
отримувати якісні освітні послуги і потреб ринку праці у кваліфікованих працівниках.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 16 червня 2022 року на електронну адресу:
lushyk@mon.gov.ua (Катерина Лущик).

НАДАННЯ ЛОГОПЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

М

іністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання логопедичних
послуг в системі освіти».
Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія: діти з особливими
освітніми потребами, батьки дітей
з особливими освітніми потребами,
вчителі-логопеди логопедичних пунктів і закладів освіти (крім спеціальних закладів освіти).
Можливі наслідки запровадження Порядку для різних соціальних груп
населення та зацікавлених сторін: формування нового підходу до забезпечення логопедичних послуг у системі освіти, функцій і завдань логопедичних пунктів, підходу до організації їх роботи, забезпечення осіб з
особливими освітніми потребами логопедичними послугами (допомогою).
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються у довільній формі до 13 червня 2022 року на електронну адресу:
nabochenko@mon.gov.ua, ol.nabochenko@gmail.com (Ольга Набоченко).

www.logoclub.com.ua

радиційно наприкінці травня у школах України пролунав Останній дзвоник. Щоправда, цьогоріч враження від
завершення навчального року тьмяніють на фоні воєнного сьогодення, в
якому опинилася наша країна. Тож цей
важливий етап шкільного життя проходив без урочистої лінійки, квітів, звичних привітальних промов. Останні три
місяці ми чуємо відлуння повномасштабної війни, яку невиправдано, раптово і жорстоко розпочали російські окупанти на нашій українській землі.
Через бойові дії не всі учні мали змогу продовжувати здобувати освіту, тому деякі діти завершать навчальний рік дещо пізніше – у червні.
– Багато з вас вимушено покинули рідні домівки: хтось виїхав за
кордон, хтось залишився в Україні. Але я вірю, що в цей день ви зберетеся зі своїм класом онлайн, запросите вчителів і подякуєте одне одному за вірну дружбу, щиру підтримку, здобуті знання та гідно пройдений навчальний рік, – звернувся до випускників міністр освіти і
науки Сергій Шкарлет.
А останнім, але по-справжньому актуальним та важливим можна назвати
Всеукраїнський інтерактивний онлайнурок із мінної безпеки, який відбувся
1 червня 2022 року. Адже під час заняття діти дізналися:
– як розрізнити вибухонебезпечні
предмети;
– де може чатувати небезпека та які знаки попереджають про неї;
– як зробити свої прогулянки та пересування безпечними і яких
правил украй важливо дотримуватися.
Наприкінці уроку учні мали змогу пройти цікаву інтернет-вікторину.
Її учасники, які набрали більш ніж половину правильних відповідей
і залишили свої контактні дані, отримають спеціальні подарунки від
ЮНІСЕФ. До речі, із цими заняттями можна ознайомитися на YouTubeканалі Unicef Ukraine та на Facebook-сторінці MOН.
– Шановні вчителі, ви – герої освітнього фронту України! Попри
неймовірно важкий для нашої Батьківщини час, ви вкотре проявляєте
витривалість, відданість, чесність до роботи і вихованців, – звернувся до педагогів міністр. – Низький вам уклін! Усупереч війні, Останній дзвоник пролунає обов’язково. Та його не почують ті діти і вчителі,
кого вбили російські окупанти. Ми завжди пам’ятатимемо вас. Світла
пам’ять і шана!

За матеріалами МОН, Профспілки працівників освіти і науки, власних кореспондентів

www.pkvfp.kiev.ua
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АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ФПО:
РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА

Фахівці Міністерства освіти і науки
відповіли на найпоширеніші запитання
представників закладів фахової
передвищої освіти щодо вступної кампанії
2022 року.
– Чи потрібно брати за основу
«Порядок прийому на навчання
до закладів фахової передвищої
освіти в 2022 році» й розробляти
на його основі нові Правила прийому? Чи потрібно у цьому випадку на титульному аркуші писати:
«Зміни до Правил прийому до закладу освіти відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в
2022 році»? Чи все ж таки треба
розробляти новий Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році?
– Відповідно до підпункту 21
пункту 2 розділу XIV Закону України «Про фахову передвищу освіту»
(далі – Закон), «у 2022 році прийом
на навчання до закладів фахової
передвищої освіти здійснюється в
особливому порядку, визначеному
центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки». Нові
Правила прийому цьогоріч розробляються згідно із цим Порядком, затверджуються педагогічною радою
закладу фахової передвищої освіти
(вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад
фахової передвищої освіти). Правила прийому, розроблені відповідно
до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти 2022 року,
визнаються такими, що втратили
чинність.
Правила прийому до закладів фахової передвищої освіти в
2022 році, які розробляються згідно із законодавством України та
Порядком прийому на навчання до
закладів фахової передвищої освіти
в 2022 році, є новим документом.
Ці Правила прийому не є змінами
або доповненнями до Правил, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році,
котрі мають бути визнані такими,
що втратили чинність. Після затвердження нових Правил прийому
педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової
передвищої освіти), Правила розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти і вносяться до

– Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти прийом заяв і документів завершується о 18:00 31 серпня
– для осіб, які вступають тільки на
основі сертифікатів національного
мультипредметного тесту (пункт 4
розділу V Порядку). А для абітурієнтів, які вступають за кошти
фізичних осіб лише за мотиваційним листом, терміном також є
18:00 31 серпня?
– Завершення прийому заяв
та документів для вступників на
основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які навчатимуться за кошти фізичних осіб,
не визначено прямо Порядком.
Це вказано у Правилах прийому
закладу освіти. При цьому необхідно враховувати, що зарахування таких абітурієнтів відбувається
не пізніше 12-ї години 16 вересня.

юридичних осіб у разі неотримання
рекомендації за цією конкурсною
пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)».

фільної) середньої освіти на місця
державного (регіонального) замовлення замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник
може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання
(2019–2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного тесту. У такому разі
конкурсний бал визначається як
середній бал із двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/
української мови, предмета на вибір вступника) з підвищенням на
25 відсотків, але не вище 200 балів,
або середній бал усіх трьох предметів національного мультипредметного тесту без використання вагових коефіцієнтів із підвищенням на
25 відсотків, але не вище 200 балів.

– Мотиваційний лист додається до
заяви й на основні, й на небюджетні конкурсні пропозиції?
– Так. Відповідно до абзацу
п’ятого пункту 5 розділу VI Порядку, до заяви «вступник додає
мотиваційний лист, який подається
в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі
для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією
закладу освіти електронній поштовій скриньці». Ця вимога стосується усіх конкурсних пропозицій –
як основних, так і небюджетних.
Мотиваційний лист є складовою
пакета документів, які вступник подає разом із заявою. У заяві він
указує конкурсну пропозицію із

– Чи враховуються додаткові конкурсні бали, отримані на підготовчих курсах, у тих, хто обирає платну форму навчання?
– Ні. До десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього може включати оцінка
індивідуальної усної співбесіди, яка
проводиться для вступників на місця державного (регіонального) замовлення. Для вступу на навчання
за кошти фізичних або юридичних
осіб рейтинговий список формується на підставі розгляду мотиваційних листів, бали за які не нараховуються.

ФОРМУ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
УСНИХ СПІВБЕСІД І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
ЗАКЛАД ОСВІТИ ОБИРАЄ САМОСТІЙНО

www.artka.ck.ua

www.megoldaskozpont.com

ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Ці
Правила прийому діють протягом
2022 року. Стара версія Правил залишається в ЄДЕБО.

Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти винятково
за кошти фізичних або юридичних
осіб та особливості його проведення заклад фахової передвищої освіти може самостійно передбачити
своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.
– Чи має право вступник одночасно подавати заяви та брати участь
у конкурсі на навчання за кошти
місцевого бюджету і фізичних осіб,
на платну та бюджетну конкурсні пропозиції?
– Так, має право. Перше: кількість заяв вступника на різні конкурсні пропозиції та до різних закладів фахової передвищої освіти
Порядком не обмежена. Друге: в
одній заяві на основну конкурсну
пропозицію така особа може зазначити (вибрати в меню) «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального
замовлення і на участь у конкурсі
на місця за кошти фізичних та/або

зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації,
освітньо-професійної програми) та
форми здобуття освіти. Для різних
конкурсних пропозицій абітурієнт
має подавати різні заяви і, відповідно, різні мотиваційні листи.
– Подання мотиваційного листа
в електронній формі передбачає
завантаження вступником файлу
певного формату чи вставлення
тексту у відповідне поле в кабінеті вступника?
– Текст мотиваційного листа в
електронній формі можна набрати
або скопіювати у відповідне поле в
кабінеті вступника.
– Коли абітурієнт подає результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019–2021 років) або національного мультипредметного
тесту, його конкурсний бал рахується як середнє арифметичне?
– Так. Відповідно до абзацу шостого пункту 5 розділу VII для вступу на основі повної загальної (про-

– Чи складається спільний рейтинг вступників на бюджет і на
контракт? І як його розраховувати, якщо у бюджетників є конкурсні бали за співбесіду, а в охочих
навчатися на контракті – тільки
мотиваційний лист? Чи це будуть
два окремі рейтинги?
– Рейтингові списки формуються окремо. Рейтинговий список осіб, які вступають на основі
вступних випробувань на навчання
за кошти державного або місцевого бюджету, формується на основі конкурсного бала за кожною
конкурсною пропозицією. Рейтинговий список тих, хто вступає на
навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, формується за результатами розгляду мотиваційних
листів.
– Коледж розташований за
10 кілометрів від кордону з Польщею, має можливість створити
безпечні умови для абітурієнтів.
Чи можливе проведення вступних
випробувань очно, у приміщеннях
закладу?
– Так. Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад освіти обирає
самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням
медико-санітарних вимог.
За матеріалами МОН
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ЗВЕРНЕННЯ ДО МОН

До Міністерства освіти і науки України надходять
звернення щодо особливостей застосування постанови
Кабінету Міністрів України №481 «Деякі питання
організації роботи працівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки на період воєнного
стану» від 26 квітня 2022 року в практиці роботи
закладів освіти державної форми власності й наукових
установ державної форми власності.

П

ередусім у міністерстві зауважують, що
МОН не є розробником або ініціатором
ухвалення постанови КМУ №481.
Відповідно до абзацу першого пункту 1 постанови КМУ №481 на період воєнного стану
для працівників суб’єктів господарювання державного сектора економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна
робота за наявності організаційної і технічної
можливості для виконання їхніх обов’язків.
Що стосується керівника суб’єкта господарювання, який перебуває на території України, за рішенням суб’єкта управління об’єктами
державної власності, а також наглядових рад
суб’єктів господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи
відповідного суб’єкта господарювання.
Пунктом 2 постанови КМУ №481 робота працівників та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі
службового відрядження, оформленого в установленому порядку.
У разі перебування працівників суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні без рішення, зазначеного
в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, або
перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути
застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону. У випадку, коли відповідні дії будуть вчинені керівником суб’єкта господарювання, крім дисциплінарного стягнення, може
бути припинено їхні повноваження в установленому порядку (пункт 3 постанови КМУ №481).
Відповідно до пункту 4 цієї постанови
обов’язок її виконання покладено на керівників суб’єктів управління об’єктами державної
власності.
Необхідно зазначити, що відповідно до статті
19 Конституції України органи державної влади

й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у
сфері управління об’єктами державної власності, є Міністерство економіки України, яке відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове регулювання питань,
що належать до його компетенції (пункт 1, підпункт 4 пункту 4 Положення про Міністерство
економіки України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України №459 від 20 серпня 2014 року).
Згідно з листом МОН від 03.05.2022 р.
№1/4777-22 Міністерство економіки України у
листі від 14.05.2022 р. №3211-07/24217-03 акцентувало на тому, що відповідно до частини
другої статті 22 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти,
державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, котра забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність
цих суб’єктів.
При цьому, згідно із Законом України «Про
Фонд державного майна України», Фонд державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, є його розпорядником.
Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання
державного сектора економіки (державних підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств
та господарських товариств, державна частка
у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків) з інформацією про суб’єкти управління розміщений на офіційному вебсайті Фонду державного майна України – spfu.gov.ua
(пряме посилання на сторінку на цьому сайті:
bit.ly/3PJUyiG).
Ураховуючи викладене у листі, можна дійти
висновку, що усі юридичні особи, інформація
про яких розміщена у зазначеному реєстрі, є
суб’єктами господарювання державного сектора економіки.
Також слід урахувати положення підпункту 3
пункту 1 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до якого ліцензіат – це суб’єкт господарювання, який має ліцензію.
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РОБОТА ЗА КОРДОНОМ: ПРО ПОСТАНОВУ КМУ

Щодо відрядження працівників та керівників, що згадується в постанові КМУ №481, то
відповідно до пункту 6 постанови КМУ №98
«Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого
2011 року, строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в
межах України 30 календарних днів, за кордон
– 60 календарних днів, окрім деяких випадків.
А саме – у разі направлення осіб до вищих
навчальних закладів або наукових установ за
кордоном із метою навчання або стажування
строк навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових (науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років. Строк
відрядження, пов’язаного із забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників державних органів, а також підприємств,
установ та організацій, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади,
не може перевищувати 180 днів.
У МОН відзначають, що відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і
кадрову автономію закладів освіти. При цьому статтею 26 згаданого закону визначено, що
керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність
за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і
обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.
Міністерство освіти і науки також зауважило, що це роз’яснення не є нормативно-правовим актом і не є керівництвом до будь-яких
дій, а має винятково інформаційний характер.

УРЯДОВІ РІШЕННЯ

РОЗШИРИЛИ ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ВИДАТКІВ

У

ряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України №590 «Про затвердження
Порядку виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 9 червня
2021 року, розширивши перелік
пріоритетних видатків бюджетів в
умовах воєнного стану.
Йдеться про постанову КМУ
№613 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 20 травня 2022 року. Фахівці Асоціації
міст України нагадують, що черговість відкриття асигнувань бюдже-

ту та здійснення платежів Казначейством і його територіальними
органами в особливому режимі в
умовах воєнного стану визначено
Порядком виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим
постановою КМУ №590.
Уряд вніс відповідні зміни до
пунктів 18 та 19 порядку в частині розширення переліку видатків,
за якими відкриття асигнувань із
загального фонду державного бюджету здійснюється у першочерговому порядку, й уточнення i розширення переліку видатків другої
черги, за якими проводяться платежі за дорученнями клієнтів з ураху-

ванням ресурсної забезпеченості
єдиного казначейського рахунку,
зокрема, видатками на:
– придбання та виготовлення
бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти;
– оплату послуг оренди електричного обладнання (генераторів);
– оплату послуг обслуговування
автомобільним транспортом;
– придбання пально-мастильних
матеріалів (талонів), запчастин та
матеріалів для ремонту й оренди
автомобільного транспорту;
– оплату послуг з поточного
ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, меха-

нізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції,
технічного обслуговування й утримання в належному стані внутрішніх і зовнішніх мереж тепло-, водо-,
електро-, газопостачання та водовідведення;
– виконання ремонтно-будівельних робіт із реконструкції та капітального ремонту приміщень для
розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
На думку експертів Мінрегіону, такі зміни сприятимуть ефективному й оперативному ухваленню
управлінських
рішень
органами місцевого самоврядування та дозволять забезпечити належне фінансування першочергових
потреб.

За інформацією Міністерства освіти і науки, Асоціації міст України

ЮРИДИЧНИЙ
ЛІКНЕП
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ТРУДОВІ ДОГОВОРИ ПІД ЧАС ВІЙНИ:

Як укласти, змінити й розірвати
рвати трудовий
договір в умовах воєнного стану? Ці питання
стосуються практично кожного
ого громадянина,
який перебуває у трудових відносинах.
Докладно про юридичні аспекти
пекти можна
було дізнатися під час вебінару,
інару,
який провела доктор юридичних
ичних
наук, в.о. проректора з наукової
укової
роботи та рекрутації Університету
рситету
державної фіскальної служби
би
України Марина ПИЖОВА.

ЗАГАЛЬНА РАМКА
Насамперед експерт нагадала, що
Кодекс законів про працю, а також
інші закони, які регулюють трудові
відносини, залишаються чинними.
Водночас нещодавно було ухвалено Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» №2136, що регулює деякі аспекти трудових відносин інакше, ніж КЗпП та інше
законодавство про працю. Норми
закону №2136 мають пріоритетне
застосування на період дії воєнного стану. «Це означає, що насамперед ми повинні керуватися нормами цього закону і застосовувати
їх, – наголошує Марина Пижова.
– Якщо в ньому не врегульоване
питання, яке стосується вашого випадку, то потрібно послуговуватися
КЗпП та іншим законодавством».

ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ
Які особливості влаштування на роботу під час воєнного стану? Як зауважила пані Марина, у цей період сторонам, тобто працівникові й
роботодавцеві, надано право самостійно визначати форму трудового
договору. Також вона нагадала: в
Кодексі законів про працю йдеться, що зазвичай використовується
письмова форма договору. Однак є
низка випадків, коли така форма
обов’язкова – наприклад, укладання трудового договору з неповнолітнім, масовий прийом на роботу
тощо. «Але закон №2136 дає сторонам право самостійно визначати
форму, і цей перелік обов’язкових
категорій не застосовується, – конкретизує Марина Олександрівна. –
В умовах воєнного стану не завжди
є можливість оформити договір у
письмовій формі. Тому спочатку
як варіант потрібно укласти його
в усній формі, а потім, коли буде
така можливість, – у письмовій».
Наступний нюанс, який варто
врахувати: КЗпП визначає низку категорій працівників, яким не
можна встановлювати випробу-
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ахід організували в
рамках проєкту «Відповіді на нагальні питання громадян у юридичній площині», який проводять Комісія з
питань юридичної освіти та обізнаності, Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого й Асоціація юридичних
клінік України за підтримки Міністерства освіти і науки та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
НОРМИ КЗпП ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРАЦІВНИКА ПРО ЗМІНУ ІСТОТНИХ
УМОВ ПРАЦІ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
вання під час прийняття на роботу. Наприклад – молодим фахівцям одразу після закінчення ЗВО
або неповнолітнім особам. Закон
№2136 визначає, що випробування
під час прийняття на роботу може
встановлюватися для будь-якої категорії працівників. «Тобто якщо ви
приходите влаштовуватися на роботу і роботодавець вам говорить,
що встановлює місячний термін випробування, треба розуміти, що в
умовах воєнного стану це законно», – наголошує пані Марина.
Значна частина наших громадян
була змушена виїхати за кордон,
частина мігрувала всередині країни. Усі ці переміщення призвели
до того, що підприємства не можуть нормально функціонувати –
бракує кадрів.
– Для оперативного залучення
до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої
сили роботодавці можуть укладати з новими особами строкові трудові договори на період заміщення тимчасово відсутніх фахівців,
– розповіла Марина Пижова. –
Наприклад, у ситуації, коли працівник перебуває у простої через
неможливість стати до роботи або
з ним призупинено трудовий договір. Так само ті, хто шукає роботу
в іншій місцевості, можуть улаштуватись, якщо є така потреба в роботодавця, на місце тимчасово відсутнього фахівця. Під час воєнного
стану це можна і потрібно робити, допомагаючи державі на своєму «маленькому фронті».

БЕЗ ЗГОДИ ПРАЦІВНИКА
Відповідаючи на запитання, Марина Олександрівна зауважила, що

у період воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його
згоди. Але є три обов’язкові умови.
– По-перше, це переведення
здійснюється винятково для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків
бойових дій, – конкретизувала
вона. – По-друге, що вкрай важливо, переведення не здійснюється в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові
дії. Якщо є необхідність перевести
працівника туди, де ведуться активні бойові дії, то це можна зробити
лише за його згоди, адже така ситуація загрожує здоров’ю та життю. По-третє, оплата праці за виконану роботу має бути не нижчою
за середню заробітну плату за попередньою роботою.
Пані Марина акцентувала на
тому, що у період дії воєнного стану норми КЗпП щодо повідомлення
працівника про зміну істотних умов
праці не застосовуються. До війни
роботодавець мав повідомити про
це за два місяці – для того, щоби
працівник погодився або знайшов
собі нову роботу.
– В умовах воєнного стану закон №2136 дає право роботодавцю повідомити працівника одразу
після того, як він ухвалив рішення
про зміну істотних умов праці, але
до того, як людина приступила до
роботи за цими зміненими умовами, – зауважує експерт. – Якщо
ж така особа не відмовилась, однак не має змоги фактично виконувати роботу, то в такому випадку
її звільнити не можуть. Альтернатива – простій або призупинення
трудового договору. Тобто це може

вирішити роботодавець, але якщо
працівник прямої відмови не дав,
то «за замовчуванням» його звільнити не можна.
Якщо відбувається зміна істотних умов праці, то повинна бути
законна підстава, зокрема – відповідний наказ. «Так, вас про цей
наказ можуть повідомити одразу,
– наголошує вона. – Ми всі прекрасно розуміємо, що воєнний стан
– це особливий період у житті нашої країни. Однак є недобросовісні роботодавці, які зловживають і
дають працівникові заяву, де він
добровільно пише про зміну істотних умов праці – наприклад, про
переведення на 0,75 чи 0,5 ставки.
Без відповідного наказу із правової
точки зору це означає, що людина
пішла на це добровільно. Звичайно, роботодавцю так вигідно, тому
працівникові треба бути уважним,
щоб його права не були порушені».

«КЛАСИЧНІ» ПІДСТАВИ…
Щодо
особливості
розірвання
трудового договору з ініціативи
роботодавця, то в цьому контексті найпоширеніше питання – чи
можна звільнити працівника під
час воєнного стану. Марина Пижова визнає, що відповідна стаття закону №2136 сформульована так, що
пересічні громадяни не завжди розуміють нюанси. Отже, звільнити
фахівця за ініціативою роботодавця під час воєнного стану можна,
однак – лише на підставах, визначених КЗпП.
Так, у статті 40 є одинадцять
підстав. Як зауважує експерт, це
«класичні», які діяли і до війни.
Наприклад: зміна в організації виробництва і праці (зокрема, скорочення чисельності або штату працівників), виявлена невідповідність
працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров'я, систематичне невиконання обов’язків працівником без поважних причин. Також серед причин може бути прогул.
– Але з прогулом треба бути
обережним, – зауважує Марина

ЮРИДИЧНИЙ
ЛІКНЕП
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА
Олександрівна. – Тому що людина
може просто не мати можливості
вийти на роботу, а може – і спеціально не виходити. Тому, застосовуючи цю підставу, роботодавець
має розуміти, що прогул справді
безпідставний. Порада роботодавцям: якщо не знаєте, що з працівником, не можете встановити з
ним зв’язок, то під час табелювання краще поставити позначку «з
нез’ясованих причин».
Також підставою для звільнення може бути те, що працівник
не з’являється на роботі більш
як чотири місяці поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності,
іншими словами – коли людина
перебуває на лікарняному більш
ніж 4 місяці. «Але це не обов’язок
роботодавця, а право», – наголошує фахівець.
Звільняти можна і через поновлення на посаді працівника, який
цю роботу виконував раніше, –
наприклад, за рішенням суду. Серед «класичних» підстав звільнення
– поява на роботі в нетверезому
стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. «Однак, якщо
ми звільняємо за цими підставами, в жодному разі не можна забувати про процедуру, – коментує
пані Марина. – Якщо це поява у
нетверезому стані, то обов’язково
повинен бути акт – усе має бути
зафіксовано. Тобто воєнний стан
не скасовує процедури».

…І ДОДАТКОВІ
Окрім уже зазначених, у статті 41
КЗпП є додаткові підстави для розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця. Як нагадала Марина Пижова, йдеться про
певне виняткове коло працівників,
зокрема керівників підприємств і
установ та їхніх заступників, головних бухгалтерів і їхніх заступників. Якщо це рядовий працівник,
то до нього таку підставу застосувати не можна.
Одна з підстав, які викладено у
цій статті, стосується дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або
в розмірах, нижчих від установле-

З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

ного законом розміру мінімальної
заробітної плати.
– Однак закон №2136 відтерміновує таку відповідальність, – зауважує експерт. – Ми всі розуміємо, що установи і підприємства
опинилися в таких умовах, коли
іноді фізично немає можливості
виплатити зарплату.
Також підставою можуть бути
дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні
або культурні цінності, якщо ці дії
можуть призвести для втрати довіри до нього з боку роботодавця.
Ще одна підстава, але винятково
для працівників, які виконують виховні функції, – аморальний проступок.
– У законі №2136 указано, що
можна звільнити працівника під
час воєнного стану в період його
тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для

Експерт розповіла і про особливості розірвання трудового договору з
ініціативи працівника. Якщо резюмувати все зазначене, то звільнитися – можна.
– Закон №2136 визначає, що у
зв’язку з веденням бойових дій у
районах, де розташовані підприємство, установа, організація, та
існуванням загрози для життя і
здоров’я працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у термін, зазначений у
його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, до виконання робіт на об’єктах
критичної інфраструктури), – розповіла Марина Пижова.
Нагадаємо, що в КЗпП зазначено: якщо працівник звільняється за
власним бажанням (стаття 38), то
він має повідомити роботодавця за
два тижні. Або є винятковий пере-

ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ НЕ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ
ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку), – наголошує
Марина Олександрівна. – Проте
звільнити можна лише за підстав,
які є у статтях 40 і 41 КЗпП, а
не через власне непрацездатність
або перебування працівника у відпустці.
Також, за словами експерта,
треба пам’ятати, що в період воєнного стану може закінчитися
термін трудового договору і можна буде звільнити за пунктом 2
статті 36 КЗпП. Окрім того, можна
звільнити за умов, які передбачені контрактом, якщо це контрактні
відносини. «Тобто варто розуміти:
ті підстави, які були у довоєнний
період, залишились і працюють, –
резюмує пані Марина. – Єдине,
що встановив закон №2136, – через них можна звільнити працівника у період відпустки або лікарняного.

лік обставин, які дозволяють працівнику не дотримуватися цього
двотижневого терміну: наприклад,
стан здоров’я або переїзд в іншу
місцевість (стаття 38 КЗпП).
– У законі №2136 недарма є ці
необхідні умови, адже якщо ви працюєте на підприємстві чи в установі, які розташовані на території, де
бойові дії не ведуться, і у вас немає
підстав звільнитися за КЗпП, то ви
повинні дотримуватися двотижневого терміну, – констатує експерт.

АКТУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ще одне актуальне питання – чи
можна зупинити трудові відносини
під час воєнного стану. Як зауважила Марина Олександрівна, призупинення дії трудового договору, трудових відносин – це новела в нашому
законодавстві. «Раніше у КЗпП або в
інших законах такого не було, – додає вона. – Ми могли досліджувати

це питання лише в наукових роботах. Отже, виникає чимало питань».
Як прописано у статті 13 закону
№2136, призупинення дії трудового
договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи
за укладеним трудовим договором.
– Звичайно, ми розуміємо: це те,
що викликано воєнним станом, –
зауважує пані Марина. – Є важливі
моменти, які мають бути дотримані і враховані під час застосування
призупинення трудового договору.
Зокрема, головною умовою є абсолютна неможливість надання роботодавцем і виконання працівником
відповідної роботи.
Також експерт нагадала, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин і виконання інших обов’язків,
передбачених трудовим договором.
Марина Пижова акцентувала і на
тому, що ініціатором призупинення
трудового договору можуть бути як
роботодавець, так і працівник.
У цьому контексті вона надала
низку рекомендацій. Зокрема, сторонам варто повідомляти одна одну
про призупинення трудового договору письмово або в електронній
формі з використанням технічних
засобів електронних комунікацій.
«Має бути певна фіксація, адже
потім, якщо працівник стикнеться
з недобросовісністю з боку роботодавця (наприклад, якщо звільнив
за прогул – формально), то коли
цей працівник піде до суду, йому
буде простіше захищати свої права,
– розповіла фахівець. – Аргументом працівника буде заява про те,
що він просив призупинити трудові
відносини, адже не міг виконувати
свою трудову функцію».
Роботодавцям Марина Пижова
порадила продовжувати ведення
обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які мали б виплачуватися працівникові, якщо б
такого призупинення не було, –
це дозволить уникнути порушення прав працівників.
Дмитро ШУЛІКІН

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА

www.toutiaoimg.com

НОВІ ПІДСТАВИ Й УТОЧНЕННЯ УМОВ
Д

ванадцятого травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (№7251).
Зокрема, пропонується декілька нових підстав для звільнення працівника в умовах воєнного стану. Наприклад, ідеться про ситуацію, коли
неможливо забезпечити умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. Пропонується запровадити особливу процедуру звільнення таких кадрів.
Ще однією підставою передбачено зробити відсутність працівника
на роботі та інформації про причини такої відсутності більш ніж чотири місяці.
Крім того, законопроєкт уточнює порядок та умови застосування
механізму призупинення дії трудового договору, враховуючи виявлені
непорозуміння щодо підстав та мети його впровадження. А також –
уникнення можливих ризиків зловживань із боку роботодавців і забезпечення трудових гарантій працівникам в умовах воєнного стану.
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ЯКІСТЬ
ОСВІТИ

СУПРОВІД РЕФОРМИ:
НАУКОВЦІ ДЛЯ НУШ
З

а словами заступниці директора ІП НАПН Тетяни Засєкіної, з участю фахівців цієї
установи розроблено понад 20 модельних навчальних програм з усіх
основних предметів і інтегрованих
курсів для 5 класу, які до того ж
цілісно охоплюють обов’язкові результати, визначені на весь цикл
навчання (5–6 класи).

СТРАТЕГІЧНА УНІКАЛЬНІСТЬ
Пані Тетяна нагадала, що у керівників ЗЗСО є багато можливостей
на основі типової програми закладу освіти створювати свій унікальний стратегічний документ із будьякими варіативними підходами,
водночас залишаючись у рамках типовості. (Детальніше про створення
освітньої програми закладу освіти
ми розповідали в позаминулому номері «ОУ».) Найцікавішим тут є те,
що можна робити, скажімо, для 5-а
класу один розподіл годин, в для 5-б
– інший, тобто уже тепер закладати майбутню профільність.
Для допомоги заступникам директора і вчителям Інститут педагогіки НАПН розробив конструктор
для створення навчального плану
закладу освіти.
– Ви маєте уважно дивитися,
які предмети обираєте у 5 класі,
– з тим, щоб вони продовжилися
за цією ж програмою, за цим же
підручником і в 6-му, – звернулася до слухачів Тетяна Засєкіна. – І
тільки після 6 класу ви зможете за
бажанням змінити траєкторію. Наприклад, якщо в 5–6-му вивчали інтегрований курс мови й літератури,
потім можете перейти на їх предметне засвоєння окремо. Те саме
стосується природничих наук. Якщо
5–6 класи – це цілісний інтегрований курс, то 7–9-й – це окреме
вивчення певних предметів (програми будуть розроблені згодом).
Також Тетяна Миколаївна звернула увагу на те, що педагогам
необхідно враховувати оновлені
рекомендації до оцінювання навчальних досягнень учнів. Вони є
на сайті МОН, затверджені наказом міністерства №289 від 1 квітня
2022 року. З кожного предмета будуть нові вимоги – які саме групи
результатів мають бути оцінені у
5 класі. Щоб учителі могли зорієнтуватися, як визначати результати
навчання, Інститут педагогіки розробив цілий комплекс навчальнометодичного забезпечення, ознайомитися з яким можна на сайті цієї
установи.

Про те, як отримати комплект
навчально-методичних матеріалів
від авторів – розробників модельних програм із Інституту педагогіки, зокрема підручники, котрі
створив Видавничий дім «Освіта»,
розповіла головна редакторка цього видавництва Ольга Коршунова.
Вона поінформувала, що відтоді,
як улітку 2021 року була анонсована НУШ у 5–6 класах, фахівці Інституту педагогіки НАПН України
долучилися до підготовки типових
програм, модельних навчальних
програм і методичних матеріалів.
Упродовж року, поки тривав Усеукраїнський інноваційний освітній проєкт «Розроблення і впровадження навчально-методичного
забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», науковці
розробляли і подали на конкурс
12 підручників і 2 посібники для
міжгалузевих інтегрованих курсів.

www.naurok.com.ua

«Організація освітнього процесу в 5-х класах закладів загальної середньої освіти»
– так називався онлайн-семінар з питань науково-методичного супроводу реформи
НУШ, проведений нещодавно Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних
наук України. Йшлося про особливості впровадження Державного стандарту
базової середньої освіти, про нове навчально-методичне забезпечення предметів
та інтегрованих курсів для 5-х класів ЗЗСО й результати його апробації у пілотних
школах, і загалом про те, чим і як може допомогти Інститут педагогіки вчителям
і учням Нової української школи.

різні автори по-своєму реалізували
змістове наповнення. Але в будьякому разі кожна модельна програма забезпечує вихід на одні й
ті самі обов’язкові результати, які
мають бути досягнуті учнями.
– Інтегрований курс «Природничі науки» в 5 і 6 класі не передбачає вивчення окремо географії – весь географічний матеріал
включений у нього в 6 класі. А у
5-му ми закладаємо значну пропедевтику фізичних знань. Ми завжди говорили про те, що наші діти
втрачають мотивацію вивчення
цього досить складного предмета.
Тому його рання пропедевтика необхідна. Саме цей підхід є новацією
для нашого інтегрованого курсу.
Після 6 класу будуть окремі предмети: фізика, хімія, біологія, географія. Ми працюватимемо, щоб у
7–9-му продовжити саме міжпредметні зв’язки між цими науками.
У 5 класі важливо, щоб природничі знання узгоджувалися з матема-

ПЕДАГОГАМ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ
ОНОВЛЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ФОРМАТ «3Д»:
ДОСЛІДЖУЙ, ДІЗНАВАЙСЯ, ДІЙ
Фахівці Інституту педагогіки не
лише навчають завтрашніх учителів 5 класу, а й працюють над новим
навчально-методичним забезпеченням для 6-го – щоби продовжити
у 136 школах України апробацію
модельних програм.
– Дуже добре, що відбувається
апробація, – каже Тетяна Засєкіна вже не як заступниця директора
інституту, а як учителька, котра цілий рік викладає курс «Природничі
науки» у пілотному закладі. – Сподіваюся, цей предмет буде визнаний цікавим і таким, що забезпечує
якісну природничу освіту й реалізує ідею Нової української школи «навчання через дослідження».
За її словами, у багатьох чомусь
виникає певне застереження саме
щодо цього курсу, й абсолютно даремно. Бо всі навчальні програми
щодо природничої освіти, як і підручники до них («Пізнаю природу»,
«Довкілля», «Природничі науки»),
розроблені за єдиними вимогами.
Звичайно, в державному стандарті
чітко не прописаний зміст галузі
– є лише перелік базових знань, і

тикою, інформатикою, технологіями. Саме цей підхід узгодженості
програм між собою був закладений
в основу роботи фахівців Інституту педагогіки. З тим, аби знання
з однієї галузі доповнювали знання з іншої.
Підручник із цього курсу, каже
пані Тетяна, побудований за форматом «3Д»: «досліджуй, дізнавайся, дій». Кожен розділ починається описом тих результатів, яких
має досягнути учень: він сам повинен бачити, які знання, уміння
і навички може здобути (а науковці у своїх методичних рекомендаціях, які даватимуть учителям – і
під час курсів, і в конкретно розробленому календарно-тематичному плануванні, – розкажуть, чого
варто вимагати від дітей у 5 класі,
а що – треба залишити на ознайомлювальному рівні).
Кожен параграф підручника починається з рубрики «Досліджуй».
Автори ставлять проблемне завдання, і в такий спосіб мотивують дитину вчитися. Адже їй поки що
бракує досвіду і знань, щоб пояснити те чи інше природне явище.
Цей спонукальний підхід розроблено так, що будь-які запропоновані

досліди можна робити як індивідуально, так і у групах, на обладнанні, яке є у кожній школі. Ба
більше: діти можуть їх повторити
вдома. Потім іде рубрика «Дізнавайся», не обтяжена зайвою інформацією: лаконічне запитання – і
пошук відповіді на нього. Рубрика
«Дій» – це закріплення матеріалу, і вона теж побудована нетрадиційно. Дитину одразу спонукають навести приклади, проявити
свої знання, пояснити їх і застосувати. Завдання (на дослідження,
на моделювання) відповідають тим
вимогам, які ставляться сьогодні до
нової системи оцінювання. Пані Тетяна продемонструвала результати
деяких досліджень, котрі проводила разом зі школярами. І вдома, і
в класі, каже вона, учні із задоволенням відтворювали або створювали власні моделі. Найбільше любили конструювати прилади, радо
складали електричні кола. Тим більше що нічого складного там не потрібно: лише батарейка, світлодіод
і фольга, яка є на кожній кухні.
Також є багато прикладів, як
можна застосувати електронні додатки, котрі є в смартфонах, –
щоб виміряти, наприклад, освітленість або рівень шуму. Ці завдання
виявляють уміння працювати з інформацією – зокрема у цифровому форматі. Своєю чергою робота
з інформацією передбачає вміння
читати й аналізувати її у вигляді
графіків і діаграм. І звичайно, має
значення STEM.
– Фахівці Інституту педагогіки
анонсували можливість принаймні
за рахунок певних годин «вставляти» окремий STEM-курс, – каже
фахівець. – Це, так би мовити,
«горизонтальне» проявлення. Але
більшого ми очікуємо від «вертикального». Коли проєкти виконуватимуться спільно з учителями природничих предметів, математики,
інформатики, технологій і справді
вимагатимуть від учнів формування навичок інженерного мислення,
конструювання, яке має закладатися з 5 класу. Ми вчимо дітей бути
не просто спостерігачами, а й учасниками творення власного майбутнього – саме ці ідеї якраз апробували під час пілоту.
Ще цікава деталь: аби складний
підручник був зрозумілий дітям,
у його адаптації саме для вікових
особливостей п’ятикласників брав
участь дитячий письменник Кузько
Кузякін, який обробив тексти так,
щоб вони були легшими і сприйма-
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лися органічно. Окрім того, до підручника розробляється електронний додаток. У ньому задіяні не
лише автори підручника і програми, а й автор порталу «Фізика – це
просто» Максим Гвоздецький, котрий готує до кожного уроку відеопрезентації. Там є тестові завдання,
діагностування контрольної роботи,
за необхідності можна буде роздрукувати інструкції або робочі аркуші
для виконання певного навчального
проєкту чи практичного завдання.

РЕАЛІЗАЦІЯ
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Відомо, що для кожної освітньої
галузі в НУШ запропонована низка модельних програм, і це є безумовним позитивом, позаяк значно
збільшує можливості навчального
закладу вибрати саме ту програму,
яка найбільше підходить до його
концепції і ресурсів. Водночас тут
є й ризики, оскільки зміст цих навчальних програм іноді сильно змінено. Тому коли директор, завуч або
вчителі вибирають модельні програми, потрібна досить тісна співпраця,
щоб не порушилися міжпредметні
зв’язки між галузями. Інститут педагогіки від початку цей ризик розумів, і оскільки в його стінах працюють фахівці з різних галузей знань,
то вирішили створити пакет модельних програм, які були б узгоджені
між собою. А за основу взяли реалізацію STEM-освіти.
Як реалізовувалися міжпредметні зв’язки, показала старша наукова співробітниця Інституту пе-

дагогіки Дарина Васильєва, яка є
співавтором модельної навчальної
програми з математики, що створювалась у відділі математичної та
інформатичної освіти ІП НАПН.
– Найперше ми зі співавтором
Михайлом Бурдою проаналізували
програму початкової школи НУШ,
українські програми з математики,
які були до 2017 року, і зарубіжні
– котрі нині діють у різних країнах.
А також – зміст міжнародних моніторингів, провели опитування серед учителів математики та інших
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5 класу. Раніше вважалося, що він
має засновуватися на знаннях про
систему координат. Але оскільки в
початковій школі й у перших двох
чвертях 5 класу учні ще не знайомі із цим поняттям – цей підхід
був змінений. Тепер у 5 класі початок програмування повністю заснований на знаннях про геометричні фігури і їхні властивості, які
учні на цей момент уже мають. Відповідно закладається пропедевтика
до вивчення системи координат.
Сама ж координатна площина ви-

МИ ВЧИМО ДІТЕЙ БУТИ НЕ ПРОСТО
СПОСТЕРІГАЧАМИ, А Й УЧАСНИКАМИ
ТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО
предметів, ознайомилися з уже розробленими модельними програмами
з інших галузей, – розповіла вона.
– Опитали 122 учителів інформатики – з приводу того, яка математична база є бажаною для початку
систематичного курсу програмування. Спираючись на їхні відповіді, побудували ланцюжки тем, які
лягли в основу модельної програми.
І оскільки в нашому відділі створювалися дві модельні програми – з
математики та інформатики, – почали узгоджувати їхній зміст.
Науковиця наочно продемонструвала зв’язок між темами цих
двох дисциплін. Наприклад, в інформатиці є блок програмування,
який вивчається у третій чверті

вчається в математиці у четвертій
чверті 6 класу і тоді ж підсилюється блоком програмування, яке викладатимуть на уроках інформатики вже на основі цих знань.
Крім того, у четвертій чверті
5 класу в математиці й інформатиці фактично паралельно вивчаються діаграми. Це – не новий матеріал для учнів, каже фахівець, у
початковій школі вони вже навчилися їх читати. А у 5 класі вчаться будувати: на уроках математики
– за допомогою олівця і лінійки,
а на уроках інформатики – використовуючи програмні засоби.
У 6-му в інформатиці засвоюватимуться електронні таблиці: для цього потрібні знання про формули,

відсотки, середнє арифметичне –
тобто матеріал, який школярі проходять у 5 класі.
Це – лише один приклад реалізації міжпредметних зв’язків у
модельних програмах, каже Дарина Володимирівна, хоча така робота проводилася з кожною парою
предметів. Так, можна простежити
тісне переплетіння модельних програм і підручників з математики та
природничих наук у плані завдань
на моделювання, обчислення швидкості руху, прочитання і добудови
тих самих діаграм (які активно використовуються в усіх галузях) тощо.
Скажімо, в математиці вивчаються
кути та їхні види, а тижнів за два
цей матеріал вже використовується у природничих науках для дослідження і пояснення певних явищ. Є
навіть міжпредметний зв’язок математики і української мови.
Підсумовуючи, Дарина Васильєва зазначила, що зміст модельної
програми і підручника з математики не лише враховує наявні в учнів
компетентності, здобуті у початковій НУШ, забезпечує наступність у
вивченні предмета і дає можливість
посилити міжпредметні зв’язки, а
і зважає на тренди в математичній освіті та пропонує ідеї для вчителів щодо урізноманітнення видів
навчальної діяльності учнів. А у методичних рекомендаціях до підручника є пропозиції від авторів, як
правильно підійти до введення того
чи іншого поняття.
Наталія КУЛИК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»
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ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Яким має бути чек-лист підготовки вчителя НУШ у базовій школі?
Й що взагалі це таке? Авторка однойменного вебінару Наталія ЗИМА
поділилася своїм баченням сучасної підготовки учителя з учасниками цього заходу.
Також вона навела аргументи щодо переваг використання чек-листів у різних
сферах діяльності людини та розповіла, чи взагалі можливо створити ідеальний
і універсальний освітянський чек-лист.

ПРО СТВОРЕННЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ
Зрозуміло, що чек-лист надзвичайно важливий там, де необхідні
точність, пунктуальність і послідовність. Сьогодні галочковими списками послуговуються у своїй роботі
тестувальники, які шукають помилки у програмі, в будівництві, роботі бізнес-тренерів тощо. А одними
з перших чек-листи почали використовувати у медицині. Згідно зі
статистичними даними, це привело до того, що, наприклад, у хірургії число інфекцій після втручання скоротилося вдвічі, а смертність
– на 47%. Тобто чітке виконання певних послідовних інструкцій
дозволяє людям бути максимально
ефективними.
Резюмуючи аспект важливості
складання списків узагалі, спікерка вебінару порівняла, чим відрізняються звичайний список завдань
і чек-лист. Так, пані Наталія наголосила: у звичайному списку завдань ми можемо їх перенести і
навіть скасувати. А от усе, що зазначено у чек-листі, – обов’язкове
до виконання.
– У списку завдань послідовність не має значення – або має,
проте не визначальне. У чек-листі
важливо дотримуватися чіткого порядку виконання. При цьому список завдань ніколи не повторюється, а от чек-листи, і це дуже добре,
можна повторно використовувати
для однієї і тієї самої процедури,

– наголосила вона під час вебінару, який відбувся на освітній платформі «На урок».

ЯКИМИ БУВАЮТЬ?
Існують різноманітні види чеклистів. Перевірка – коли перевіряється власне факт виконання
завдання. Наприклад, ним зручно
послуговуватися, готуючи конференцію чи захід із дітьми. У цьому
випадку освітяни чітко розуміють,
які пункти мають бути виконані
(підбір аудиторії, відповідне розміщення парт, забезпечення роздаткового матеріалу, залучення до
роботи медіа тощо). Ще один вид
чек-листів – побудова послідовності процесу. Його краще створювати тоді, коли потрібен певний алгоритм, який допоможе зрозуміти,
куди рухатися далі. Щоб ліпше усвідомити особливість цього виду чеклиста, авторка навела приклад із
рецептом торта. Вона сказала, що
саме цей вид чек-листа слід обирати тоді, коли «задля досягнення
конкретного результату ми повинні виконати певні дії послідовно».
Є ще такий вид чек-листів – оцінка. Він застосовується для визначення відповідності необхідним параметрам. До речі, ці чек-листи,
як вважають експерти, є найціннішими саме для вчителів, адже дають змогу ефективно здійснювати
самооцінювання і взаємооцінювання. І четвертий вид – моніторинг.
Їх створюють для виявлення будьяких закономірностей у певних ситуаціях.
– Мені здається, що виховання дитини є надскладним завданням, – каже спікерка. – А таке
моніторингове дослідження – визначення рівня вивчення хімії (чи
якоїсь її окремої теми), української
мови, фізичного розвитку тощо –
може слугувати дієвим засобом відстеження їхнього прогресу. Власне,
зазвичай саме для цього і призначені такі чек-листи.
Отже, головними перевагами
чек-листів є те, що вони систематизують процес і поліпшують
виробничий рівень, максимально унеможливлюючи помилки. А
ще – полегшують делегування і
знижують необхідність контролю.
Більше того, чек-лист – це також
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ек-лист – це список, алгоритм або перелік із чекбоксами (квадратики, у яких
ми ставимо галочки). Його ще називають «галочковий список» (не
звичайний), коли важливо рухатися покроково і не можна виконувати «напрацьоване» у довільному
порядку. Такі списки придумали в
авіації. Кажуть, що передумовою
їхньої появи стала аварія нової моделі «Боїнга» під час його випробування у 1934 році. Після однієї
помилки пілота стало зрозуміло, що
такий літак був набагато складніший у керуванні за всі попередні
літальні апарати, а тому екіпажу
виявилося складно запам’ятати і
проконтролювати усі процеси. Через рік для льотчиків були створені
спеціальні деталізовані інструкції.

ЧЕК-ЛИСТИ МОЖНА ПОВТОРНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ОДНІЄЇ
І ТІЄЇ САМОЇ ПРОЦЕДУРИ
дієвий інструмент особистої ефективності, бо він дисциплінує і мотивує. Людина (чи команда) розуміє,
скільки із запланованого зроблено,
а скільки – ще залишилося. Усе
це додає чимало сил для нових досягнень.

ВИМОГИ ДО СПИСКІВ

Наталія Зима, викладач хімії із Хмельницького,
найкращий учитель хімії за версією Global Teacher
Prize Ukraine – 2020, учитель-методист, тренерка
НУШ, авторка дистанційних курсів, вебінарів, посібників, майстриня гри «Світ громад», тренерка
з фінансової грамотності для підлітків, а також
із використання антикорупційних інструментів в
освіті, натхненниця «Території вільного доступу».
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Які ж вимоги існують для чеклистів? Насамперед у них має бути
чіткість формулювань. Наприклад,
якщо створюємо чек-лист безпечної поведінки вдома, то пункт «перевірити, чи вимкнені електроприлади» не є чітким формулюванням.
Натомість, як наголосила Наталія
Зима, таким слід вважати ось яке:
«переконатися, що вилка праски не
в розетці». Також, складаючи чеклисти, ми не маємо подавати інформацію розгорнутими абзацами.
Все, що слід прописати, повинно
бути простим і лаконічним, розбитим за тематичними категоріями.
Отже, писати потрібно коротко і
зрозуміло. Один пункт – одне завдання.
Якщо говоримо про зручність
структури, важливо пам’ятати, що
ніхто не буде читати чек-лист, розміщений більш ніж на сторінку. Також, оскільки чек-листи використовуються повторно в подібній
ситуації, у кожній наступній роботі з ними можна зрозуміти, що не
було враховано, що занадто деталізували, а що – навпаки. Власне,
якщо якісь нюанси з’ясовуються,
важливо чек-лист відразу корегувати. У цьому випадку говорять про
гнучкість чек-листа.
– Я тричі проводила конференцію EdCamp Ukraine у навчальному закладі. Й можу вам із власно-

го досвіду сказати, що перший і
останній чек-листи підготовки відрізнялися суттєво, – наголосила
Наталія Володимирівна, зауваживши, що тим не менш основна структура все ж була збережена.

РЕСУРСИ
Якщо раніше чек-листи створювали на папері, то сьогодні, зважаючи
на засилля гаджетів, вони можуть
навіть не потребувати роздруковування. Тепер зробити чек-лист найпростіше з допомогою програм: у
онлайн-календарях, таблицях у
Word та Excel, замітках у телефоні тощо. Також, як є бажання створити чек-лист, котрий буде візуально привабливим, в інтернеті на
спеціальних сервісах можна знайти
дуже багато шаблонів (безкоштовних і платних).
– Зверніть увагу, чек-лист може
бути оформлений дуже просто,
якщо передбачається рутинна ситуація для вас особисто. Або може
бути яскравим, коли ви його робите для учнів. Пам’ятайте: наші
учні є візуалами, тож для них дуже
важливо, щоб картинка була гарною. Відповідно, якщо ми маємо
візуально привабливий чек-лист,
це збільшує зацікавленість учнів
– отже й рівень вивчення самого предмета, – зауважила Наталія Зима.
Можна з упевненістю сказати,
що чек-лист – дуже потужний інструмент. Але насправді він працює
лише тоді, коли до його складання
підходять серйозно: дотримуються
правил і рекомендацій, радяться з
експертами і, звісно, тестують різні його варіанти, вишукуючи саме
«свій».

«ОЦІНЮВАННЯ» ВЧИТЕЛЯ
Як із допомогою чек-листа оцінити готовність учителя (або взаємооцінити) до реалізації концепції
НУШ у базовій школі? Як зауважила спікерка, учителям початкової школи – простіше. Вони уже
пройшли цей перший етап і добре
розуміють, на що звертати увагу,
а що не є таким суттєвим.
– Для нас важливо, що робити нам, адже перше вересня –
не за горами. Крім того, ми наразі
перебуваємо у часі, коли все змінюється дуже швидко. І нам важливо якимсь чином систематизувати наші роботу. Зважаючи на все,
я б «Чек-лист підготовки вчителя
НУШ у базовій школі» умовно розділила на три блоки: блок 1 (документи), блок 2 (організаційний),
блок 3 (операційний), – сказала
пані Наталія.
За її словами, у першому блоці міститься інформація про те,
із чого потрібно починати. Тож у
цій частині чек-листа варто зробити акцент на початок деталізації
концепції НУШ у базовій школі.
Перше, що учителі повинні вивчити, – це концепція Нової української школи, адже треба не фрагментарно поміняти свої підходи до
навчання, а змінитися концептуально. Це потрібно для того, щоб
освітяни реально побачили розвиток НУШ у базовій школі. Також,
звичайно, треба детально ознайомитися з Державним стандартом
базової середньої освіти. Порівняти «вивуджену» інформацію зі
звичними для освітян речами, подивитися, що збігається, чим відрізняється…
– Це – досить великий документ, і я радила би пройтися ним,
реально використовуючи маркер…
Узагалі, основною відмінністю
впровадження концепції НУШ у
базовій школі є модельні навчальні програми, їхня варіативність, –
зауважила спікерка. – Ми з вами
– фахівці різних предметів. Отже
– кожен і кожна з нас, напевно,
вже ознайомилися з модельними
навчальними програмами. У чому
відмінність? Раніше ми з вами
мали одну навчальну програму і
відповідно до неї – різні підручники. А тепер у нас зовсім інший
підхід. Ми маємо різні, принципово різні модельні навчальні програми. Усі ці модельні навчальні програми є предметні, є інтегровані.
Важливо вивчити їх усі, порівняти
й обрати ту, яку ви концептуально
бачите найкращою… Зверніть увагу, якщо раніше говорилося, що у
5 класі ми обирали одну модельну
навчальну програму і далі принципово (до 9 класу) ми не можемо її змінювати, то сьогодні у нас
нові роз’яснення, за якими програму можна буде поміняти.
Також Наталія Зима наголосила: щодо особливостей методичних
рекомендацій організації освітнього процесу в першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів
загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»,
то вони іще мають істотно допов-
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нюватися, зважаючи на те, що
вчителі-пілотники саме доповідають, що вдалося, що ні, що потрібно змінювати у підходах.
– Усе це ми будемо бачити наразі дуже активно. Крім
того, іще не узгоджено до кінця, як у 5 класі оцінюватимемо.
Нині із цього питання ще чекаємо роз’яснювальних документів…
Узагалі я б вам радила свій галочковий список доповнювати у процесі. Наступного року вам буде
уже простіше… Та дуже вас прошу, не починайте свій похід у НУШ
без детального вивчення документів, – резюмувала вона.
Другий, організаційний блок запропонованого чек-листа передбачає, що саме освітяни мають
встигнути виконати до 1 вересня.
Зважаючи на це, авторка принагідно зауважила, що, входячи в,
умовно кажучи, нову школу, варто мати й інші, нові підходи. А
отже, насамперед має бути створена освітня програма навчального закладу (це справа всього колективу). Важливим у цьому блоці
є також те, чого освітянство фактично ніколи не робило раніше:
має бути організоване умовне ме-
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цювати з модельними програмами.
Як зауважила авторка вебінару,
ті, хто вже добре ознайомився з
ними, побачили, що практично не
зазначено кількості годин, як усі
вже звикли. Більше того, освітяни не бачать у тих модельних програмах і якихось «вузьких шор».
Так, на основі модельної програми
є можливість розробити навчальну
програму «під себе», а вже на її
підґрунті – свої календарні плани.
Чи варто очікувати на помилки, і
якими вони можуть бути? Ось що
про це сказала пані Наталія:
– Звісно, наразі – перший рік
реалізації НУШ у базовій школі, й
у освітян, можливо, будуть помилки. Але варто пам’ятати, що помилка – це точка зростання. Для
того, щоб їх було менше, варто
йти до вчителів початкової школи, радитися з педагогами, які вже
пілотували НУШ. Лише спільними
зусиллями можна уникнути більшості помилок.

НАПИСАНЕ Й… ІДЕАЛЬНІСТЬ
То все-таки – чи можливо створити ідеальний чек-лист? Оскільки у сфері освіти усі працюють
із живими людьми, зрозуміло, що

ЗРАЗОК ЧЕК-ЛИСТА

ПІДГОТОВКА
ВЧИТЕЛЯ НУШ
У БАЗОВІЙ ШКОЛІ
БЛОК 1 (ДОКУМЕНТИ)
– Концепція Нової української школи.
– Державний стандарт базової середньої школи.
– Типові освітні програми.
– Модельні навчальні програми, їх варіативність.
– Кодекс безпечного освітнього середовища.
– Лист МОН «Методичні рекомендації щодо особливостей
організації освітнього процесу в
першому (адаптивному) циклі /
5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним
стандартом базової середньої
освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» №4.5/2303-21 від 6 серпня
2021 року.

ПОМИЛКИ – ЦЕ ТОЧКИ ЗРОСТАННЯ.
АЛЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЇХ БУЛО МЕНШЕ,
ВАРТО РАДИТИСЯ З УЧИТЕЛЯМИ,
ЯКІ ВЖЕ ПІЛОТУВАЛИ НУШ
тодичне об’єднання вчителів, які
з 1 вересня будуть працювати у
5 класі. Так, упровадження нового
концепту НУШ потребує командної роботи, а тому дуже важливо,
щоб у його рамках були узгоджені позиції, вироблені одна поведінкова лінія, спільні як критерії, так і шкала оцінювання тощо.
Якщо цього не зробити, ефективність роботи учителів буде істотно меншою.
– Ми настільки звикли до предметних методичних об’єднань, що
забули, що вчителі, які працюють
в одному класі, можуть допомогти
одне одному. Часто буває, коли ми
говоримо про одного і того ж учня
у класі (наприклад, спілкуються
учителі хімії і української мови),
то виникає відчуття, що йдеться
про різних дітей. А все тому, що
не ділимося якимись нюансами, не
відстежуємо, як відбуваються зміни у їхньому навчанні. Іноді саме
через це втрачаємо момент, коли
потрібно буде допомогти, підтримати конкретну дитину. Та зараз
ми можемо зробити усе це разом.
Тому дуже важливо створити спеціальний алгоритм… Звичайно, він
не буде стовідсотково правильним
для використання. Але ми – реальні вчителі, будемо його змінювати, бо працюємо із реальними дітьми, – наголосила Наталія Зима.
Третій блок у запропонованому чек-листі – операційний, той,
який починається перед самим початком нового навчального року
й охоплює перші його тижні. Що
передусім мають виконати працівники закладу освіти – це попра-

весь час щось змінюється і, відповідно, ніколи не можна бути переконаним, що певний чек-лист є
ідеальним. Якщо, послуговуючись
конкретним чек-листом, працювати декілька років, весь час його
корегуючи, можна, напевно, досягти якоїсь ідеальності. Однак, як
слушно висловилася авторка вебінару, часом бажання пошуку ідеального гальмує у здійсненні реальних справ.
– Можливо, він спершу буде
далеко не ідеальний, але ж буде
корегуватися. Водночас, можливо,
так ніколи і не стане ідеальним,
адже змінюються самі діти: учні,
які наразі приходять у 5 клас, –
це вже інші діти, ніж ті, хто заходив до школи у 5 клас чотири
роки тому. Отже, якби ми навіть
і створили ідеальний чек-лист
кілька років тому, сьогодні він не
спрацював би. А нам важливо розуміти, що чек-лист має бути робочим: у конкретній команді вчителів, конкретно з їхніми дітьми, у
конкретному навчальному закладі.
Це – головний його критерій, –
резюмувала Наталія Зима. – Дуже
ймовірно, що, впроваджуючи концепцію НУШ у своєму навчальному закладі, освітяни, які «пілотували» цю систему в 5 класі, серйозно
допоможуть. Нам важливо відпрацювати ці вміння і навички тепер, у час адаптивного періоду. Для
того, щоб для 7–9 класів, коли
предмети вивчатимуться більш поглиблено, ми були вже «озброєні»
і знали, як нам працювати.
Валентина ОЛІЙНИК

www.demandstudios.com
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БЛОК 2 (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ)
– Освітня програма навчального закладу.
– Методичне об’єднання вчителів, які працюють у 5 класі.
– Ознайомлення із системою
роботи у 1–4 класах.
– Ознайомлення із системою
оцінювання у 1–4 класах.
– Розроблення власних критеріїв і шкали оцінювання.
– Розподіл ролей у команді
вчителів.
– Створення кейсу інструментів формувального та сумативного (підсумкового) оцінювання.
– Визначення наявного рівня
наскрізних умінь в учнів класу
після початкової школи.
– Узгодження переліку наскрізних умінь, для формування
яких потрібна особлива увага в
цьому семестрі/півріччі.
– Алгоритм відстеження змін
у навчанні учнів.

БЛОК 3 (ОПЕРАЦІЙНИЙ)
– Розробка навчальних програм.
– Розробка чек-листів для самооцінювання та взаємооцінювання.
– Розробка календарних планів з урахуванням горизонтальної інтеграції.
– Розробка алгоритму реалізації діяльнісного підходу.
– Взаємовідвідування уроків.
– Відстеження змін у навчанні учнів.
– Корегування алгоритмів і
кейсів оцінювання.
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«СЬОГОДНІ В ПІДВАЛАХ МАРІУПОЛЯ
МАЮТЬ НАРОДИТИСЬ ІНШІ ЛЮДИ»
Олена ДЬОМІНА – вчитель української мови та літератури. Ремарка «колишній»
тут недоречна. Вона є і буде педагогом незалежно від того, де перебуватиме
і чи буде числитися «на службі». Навчатиме і намагатиметься сіяти українське
«зерно», навіть якщо нива не обіцяє бути родючою.

Ш

істнадцятого березня пані
Олена із чоловіком виїхали з оточеного Маріуполя,
який уже бомбили вдень і вночі.
Нині вона – за більш як тисячу
кілометрів від міста, де навчалася
і навчала, вела безкоштовні курси
української мови й від того почувалася неймовірно щасливою. Хоч не
завжди людині з проукраїнською
позицією, що часто не збігалася з
настроями оточення загалом, і колег зокрема, велося легко. Зі школи, приміром, довелося піти. Та це
не означало, що вчителька «склала зброю». Вона знайшла продух у
діяльності товариства імені Олени
Теліги, відтак долучилася до організованих місцевим осередком «Просвіти» курсів – перших у місті,
що 2014 року дало чітку відповідь
«русскому міру»: Маріуполь – це
Україна. Хоч відповідь ця, на жаль,
не була одностайною. Після восьми років, що відтоді минули, і сотень снарядів, які рівняють місто із
землею, прозріли далеко не всі його
мешканці. І це, на думку Олени
Дьоміної, – не випадковість, а закономірність. Далі – її пряма мова.
– Я виїхала з України, але підтримую зв’язки з людьми, які лишилися в «тому» житті. Це сусіди,
колеги, однокласники й одногрупники – словом, моє оточення, з
яким було цікаво і тривожно, траплялися піднесення і розчарування.
У них було своє ставлення до дійсності, багато хто був залежним
від телевізора – але я з почуттям обов’язку просувала проукраїнську позицію. Ми дискутували, і
я начебто виконувала якусь, мною
надуману, місію – щоби проукраїнських і проукраїнського було
більше. А тепер зрозуміло, що все
це розбилося, як скло. Прикро. Але
життя ставить інші задачі.
У підвалі я вела щоденник. З нами
сидів хлопчик років 10–11. Він весь
час повторював: «Беларусь, россия
– это же братья». А його мама аж
кричала: «Как так? Они нас загнали в подвал, лишили дома, работы!
Ты понимаешь?». І це наштовхнуло мене на думку, що з підвалу має
вибратися інша людина. Тобто сьогодні в підвалах Маріуполя народжуються інші люди. Я записала
це в щоденник – і ця думка мені
сподобалася. Сподівалася, що люди
якось почнуть прозрівати. Ми жили
в тому районі, над яким саме проходив повітряний маршрут літаків
з Єйська – тих літаків, що кидали
бомби. Хтось із сусідів казав, що навіть бачили, коли відділялася бомба
– вона блищала на сонці. Я дума-

ла, ну люди ж розуміють, що не з
Києва летить. А з Єйська – Азовським морем до нього по прямій
72 кілометри. І ці літаки літали постійно, за п’ять хвилин могли три
пролетіти. У ясну погоду добре видно. Ну точно вже, думаю, містяни,
навіть ті, що були проросійськи налаштовані, будуть іншими. І ви знаєте – я помилялася. Є ще над чим
працювати.
Відповідальність за те, що зараз
відбувається, на мою думку, лежить
на багатьох: і на державі в цілому,
і на місцевій владі, і на локальних
ЗМІ та журналістах, чия риторика
підігрівала і зрощувала антиукраїнські настрої. До речі, й на школі –
також. Школа теж виконувала «соціальне замовлення» суспільства. У
той час, коли я працювала, здавалося, що вся патріотична робота
була більш формальною. Рекомендації надавали – але часто-густо
вона проводилася «задля галочки»…
За першою освітою я інженер,
а до школи потрапила несподівано. 1992 року в нас на Східному

навчатись на українську філологію,
я б усе своє життя по-іншому побудувала. Тому що мені настільки
приємно було прочитати програмні
твори… Це було не навчання, а насолода. Оскільки в мене вже була
вища освіта, університет закінчила
швидко, за рік два курси проходила. І вже мала задоволення працювати як дипломований спеціаліст.

ЦЕ БУЛИ КУРСИ РОЗМОВНОЇ МОВИ, ВОНИ
НЕ ГОТУВАЛИ ДО ЖОДНИХ ІСПИТІВ, ЛЮДИ
ПРИХОДИЛИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СПІЛКУВАТИСЯ
І ЗУСТРІЧАТИСЯ З ОДНОДУМЦЯМИ
мікрорайоні відкривалася українська школа, новобудова, і там катастрофічно бракувало вчителів. Жіночка записує моїх дівчат, і я питаю
– чи є класи, де класний керівник більш вимогливий? Вона відповідає: «Вот здесь есть классный
руководитель, а в третьем классе –
нету, учителей нет» (школа українська, проте відповідає вона російською). «Незабаром уже перше
вересня, – кажу, – як же – нема
вчителів?». – «Ну а кто пойдет на
эту зарплату? Вот вы бы пошли?».
– «Я, може, і пішла б, але у мене не
та освіта. Та й роботу маю…». Вона
веде мене до директора. І мене беруть на початкову школу. Я ходила по уроках, училась, а потім вела
заняття у себе в 3 класі.
Згодом я отримала другу вищу
освіту. Могла іти на математичний факультет педуніверситету,
але вступила на українську філологію. І в 38 років отримала другий диплом про вищу освіту – за
спеціальністю «Українська мова
та література». Вчилась у Бердянську. Одного разу приїхала додому і кажу: от якби я раніше пішла

Коли відкрилася наша школа,
першачків набирали тільки в українські класи. А другі, треті тощо
були різні – й українські, й російські. В українських було до 15 учнів
у класі. Людей, які бажали для своїх дітей освіти українською мовою,
було небагато. Я була класним керівником в українському класі,
який у повному складі прийшов з
іншого закладу. Провела анкетування батьків. Мене вразило, що
90% із них здобули вищу освіту.
Тобто це були освічені люди, які
свідомо віддавали дітей в українські класи. В російських класах таких було 20, 30, 40%. Тож першими своїх дітей в українські класи
повели люди освічені.
Але престиж української мови…
на жаль, у Донецькій області був
не на тому рівні, на якому хотілося б. Показовий такий випадок.
2014 року я вже не працювала. Одного разу йшла з магазину, а зі
школи виходять діти. Судячи з їхнього віку – випускний клас. І говорять між собою, що вчителька історії їм сказала (а це ж революція
в розпалі, березень місяць – ду-

маю, Крим тоді вже відійшов) –
«Донбасс был и будет русским». Я
іду додому і думаю: боже, який морок… Телефоном розповіла доньці:
уявляєш, що коїться? Війна неминуча, якщо вчителі таке говорять.
Донька питає: «І що, мамо, ти так
усе залишиш?». Я до ранку про
це думала. І наступного дня поїхала у відділ освіти. Мерія оточена:
«ДНР» повстала. Багато людей, прапори майорять: «россия, приди!». Я
не можу зайти в будівлю – довкола стоїть поліція. Підхожу: «У відділ освіти можна пройти?». А «маладой чєлавєк» із мітингарів і каже:
«Только бандеровцев пускают». –
«То це я», – відповідаю. Знайомий
журналіст просто «за шкибарки»
мене висмикнув із того натовпу і
постукав пальцем по голові: ти що,
тебе ж розірвуть зараз!
Він і підказав мені, що можна
зайти з іншого боку. Я йду у відділ освіти, звертаюся до працівниці:
може, стандарт освіти змінився, і
це нормально – дітям на уроці таке
казати? Вона тут же телефонує методисту. І я чую їхню розмову. Методист каже: «Вам легко говорить,
а дети задают вопросы, учительница что-то должна отвечать». –
«Что отвечать? Будет референдум
– тогда будет понятно». Я їй: «Та
ви що? Який референдум? Конституцію відкрийте!». Вийшла звідти
дуже розчарована…
Безкоштовні курси української
мови в Маріуполі відкрилися за
шість років до початку війни, тобто 2008-го. Організувала їх «Просвіта», яка й надавала приміщення. Охочих було достатньо, група
з 30 людей набиралася одразу. Ми
проводили анкетування, вивчали,
для чого людині в Маріуполі потрібні ці курси. До нас приходили і молоді люди, зокрема студенти нашого університету, філологи,
і ті, кому по 50, 60, 70 років. Зустрічалися ми раз на тиждень, у
вихідний день – суботу або неділю. А коли почалася війна, до нас
приїхали волонтери з проєкту «Безкоштовні курси української мови».
Після того, як сепаратизм у Маріуполі придушили, ми відновили заняття вже під егідою цього проєкту.
І ось тут був шалений бум. У кожному із чотирьох районів працювали групи. Я вела дві: по суботах
займалась у бібліотеці зі «звичайними» громадянами, а по неділях
– із полком «Азов». Здається, щасливішого вчителя бути не могло. Я
так чекала вихідних! У бібліотеці
мене якось запитали: «Елена Ивановна, как вы можете работать бесплатно?». Це, кажу, така насолода,
що, здається, ще я вам мушу доплачувати. Це були курси розмовної
мови, вони не готували до жодних
іспитів, люди приходили для того,
щоб спілкуватися і зустрічатися з
однодумцями.
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КНИЖКИ УКРАЇНСЬКОЮ –
НАЙМЕНШИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
Працюючи над проєктом «Книжки без кордонів», який ініціювала дружина Президента
України Олена ЗЕЛЕНСЬКА, вже 11 країн Європейського Союзу друкують і поширюють
серед дітей українських вимушених переселенців книжки рідною мовою. Незабаром до
ініціативи приєднається низка інших держав. Про це повідомляє Офіс Президента.

Я

Після 2016-го впродовж навчального року я вела курси в Маріуполі, а влітку – на батьківщині, у
Красногорівці. Там ситуація була
істотно гірша. А в Маріуполі настільки активізувалися проукраїнські сили! Саме з 2014 року ми
намагалися демонструвати свої настрої якомога більше. У День Соборності, коли відзначається річниця Акту злуки УНР та ЗУНР,
ставали у живий ланцюг довкола
Драмтеатру – із жовто-блакитними прапорами і повітряними кульками, також люди шикувались у
формі тризуба. У День вишиванки я піднімала всіх сусідів, видавала їм вишиті сорочки, ми разом
фотографувалися.
У 2014-му, через місяць після
звільнення міста, у нас пройшов
мітинг, люди приходили у вишиванках і з плакатами «Маріуполь
– це Україна», розгорнули жовтоблакитний прапор завбільшки
40 на 60 метрів. Того року вчителі, директори шкіл, викладачі університету фарбували мости
через річку Кальміус. Копали траншеї довкола міста. Це був дуже
масштабний процес. Тоді дорогою
до Красногорівки ми скрізь, у великих і маленьких селах, бачили
українські військові частини. І це,
безумовно, загальмувало прихильників «русского міра». Та вони не
зникли, а зачаїлися.
Тоді було організовано цікаве
соцопитування в інтернеті. Питання – якщо війна прийде до вас
завтра, що ви робитимете? Варіанти відповіді: а) піду в самооборону,
б) буду партизанити, в) виїду, залишу Маріуполь. Один із варіантів, добре пам’ятаю, був таким: зустрічатиму росіян хлібом-сіллю… Я
завжди думала, що патріотично налаштованих людей у нас – відсотків 30, а решта 70... І була дуже

здивована, коли побачила результати: близько половини збиралися
партизанити або формувати самооборону. Я не очікувала побачити
таку картину.
Нині маю багато прикладів
того, що двомовні люди переходять на українську мову. Принципово відмовляючись від російської – з думкою про те, щоб
сусід не прийшов їх «звільняти».
Якби не кровопролиття, путіну
можна було би подякувати: він навчив нас Державності. Я думаю,
якщо буде зроблено правильні висновки, розвиватиметься саме гуманітарний аспект нашої державності. На жаль, сьогодні ідуть із
життя розумні люди і справжні лідери. Пам’ятаєте, я говорила про
зріз – які батьки віддали своїх дітей в українську школу? То сьогодні кількість і якість наших лідерів має бути така, щоб гуманітарні
питання в суспільстві були на належному рівні. Щоб ніхто і не заїкався – «какая разніца, на каком
язикє?». Мовляв, головне – економіка, відбудова промисловості.
Тепер нам дуже добре показали,
що є різниця. І я сподіваюся, усетаки справдяться мої надії на те,
що сьогодні в підвалах народжуються інші люди.
P.S. Переїхавши до іншої країни, пані Олена залишила в центрі допомоги переселенцям свій
номер телефону. Днями їй зателефонували з питанням, чи
згодна проводити кілька разів на тиждень заняття для дітей. Олена Іванівна відповіла
ствердно. Незабаром навчатиме української малюків від 3 до
6 років. Звісно, безкоштовно.
Повертається на свою ниву.
Валентина СОРОКА

www.president.gov.ua

МИ ДИСКУТУВАЛИ, І Я НАЧЕБТО
ВИКОНУВАЛА ЯКУСЬ, МНОЮ НАДУМАНУ,
МІСІЮ – ЩОБИ ПРОУКРАЇНСЬКИХ
І ПРОУКРАЇНСЬКОГО БУЛО БІЛЬШЕ

к розповіла перша леді, вітчизняні видавництва за посередництва
посольств України й із залученням місцевих фондів та організацій надають друкарням різних країн Європи макети дитячих книжок українською.
Видані в такий спосіб книжки розповсюджують серед маленьких громадян України через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки і посольства.
– Дітки, які полишили домівки через війну, не брали із собою книжок. Їхні сім’ї часто евакуювалися взагалі без нічого. І тепер дитяча
книжка рідною мовою може стати частинкою дому, миру, хвилинкою
спокою, – наголосила Олена Зеленська.
Загальний наклад таких видань – 80 тисяч примірників.
Так, у Болгарії надруковано 6 тисяч примірників шести дитячих книжок українських видавництв – «Кошеня і Сонечко», «Мій супердідусь»,
«Птах-рибалочка і Весна», «Таке велике слоненя», «Хто обійме бабусю»,
«Їжачок і кленовий листок».
У Латвії вийшли друком п'ять книжок загальним накладом 1160 примірників, на черзі – ще два видання, це тисяча книжечок. У цій країні маленькі українці зможуть прочитати книжки «Колосок», «Веселкова доріжка», «Кошеня і Сонечко», «Птах-рибалочка і Весна» тощо.
В Естонії надруковано 1000 книжок-розмальовок, у Швеції – 29 видань
із малюнками для дітей віком від двох до семи років (126 примірників).
Для маленьких українців у Норвегії видано 600 примірників казки «Рака така, або Риба, яка співає» і 800 двомовних, українськонорвезьких, книжок.
У Чехії незабаром побачать світ близько 7 тисяч примірників дитячих книжок.

У Польщі Міністерство культури та національної спадщини й Інститут книги виділили кошти на друк 120 тисяч примірників української
дитячої літератури. Також у цій країні фонд Metropolia Dzieci збирає
кошти для закупівлі книг в українських видавництв для «українських
поличок» у бібліотеках.
За сприяння Посольства України в Республіці Польща до бібліотек середніх загальноосвітніх закладів Варшави, де навчаються діти – громадяни України, які знайшли тут прихисток, тікаючи від війни, передали
20 тисяч примірників підручників, методичних посібників і художньої
літератури українською мовою. Їх надано в межах благодійної волонтерської акції «Українським дітям – українську книгу», яку започаткували Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України і Міністерством культури та інформаційної політики.
Посольство України в Польщі працює над друком двох тисяч примірників дитячих видань «Самчиківський Їжачок» Василя Куровського і «Веселі ангелята» Марічки Крижанівської (спільно з видавництвом
Wielka Litera), його планують завершити до 1 червня.
За словами Олени Зеленської, друк дитячих книжок українською мовою організовують також у Франції, Нідерландах, Італії, Румунії, Фінляндії, Великій Британії, Туреччині.
Дружина Президента подякувала Українському інституту книги, Міністерству закордонних справ і посольствам України за плідну роботу
щодо забезпечення маленьких переселенців літературою рідною мовою.
«Це – тисячі примірників. Тисячі сімей прочитають на ніч чудові
казки. Переглянуть разом чудові малюнки. Перенесуться у створений
із любов’ю світ», – зазначила перша леді.

ВАРТО
ЗНАТИ

16

ǽǳǾǳǲǽǹǮȀǮ²
ɒȺɇɈȼɇȱɄɈɅȿȽɂɉɈɉɊɂɁȾɈɊɈɀɑȺɇɇəȾɊɍɄɍ
ȼȺɊɌȱɋɌɖɉȿɊȿȾɉɅȺɌɂȽȺɁȿɌɂ©ɈɋȼȱɌȺɍɄɊȺȲɇɂª
ɇȺɊȱɄɁȺɅɂɒȺȯɌɖɋəɇȿɁɆȱɇɇɈɘ
ɆɂɐȱɇɍȯɆɈɄɈɀɇɈȽɈɇȺɒɈȽɈɑɂɌȺɑȺ
ǥțȒȓȘȟ

ǽȓȞȳȜȒȖȥțȳȟȠȪ
ȐȖȣȜȒȡ țȎ ȞȳȘ

ǻȎȕȐȎ ȐȖȒȎțțȭ

 Țȳȟ

 Țȳȟ  Țȳȟ

 Țȳȟ

 Țȳȟ

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)*

40123

Газета «ОСВIТА УКРАЇНИ»

50 р. на рік

200

400

600

1200

2400

30670

ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА УКРАЇНИ

6

—

150

—

450

900

68832

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ДЛЯ ОСВІТЯН

12

200

400

600

1200

2400

68836

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

12

400

800

1200

2400

4800

68829

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6

—

150

—

450

900

68830

ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6

—

150

—

450

900

68838

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6

—

150

—

450

900

68833

ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

6

—

150

—

450

900

68834

МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

6

—

150

—

450

900

68831

ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

6

—

150

—

450

900

68828

БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

4

—

—

200

400

800

68839

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

4

—

—

200

400

800

68840

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

4

—

—

200

400

800

68837

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

4

—

—

200

400

800

23823

ВИЩА ОСВIТА УКРАЇНИ
(HIGHER EDUCATION OF UKRAINE)

4

—

—

200

400

800

68835

ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

4

—

—

200

400

800

48764

ПРОФЕСIЙНА ОСВIТА

4

—

—

200

400

800

400

800

1200

2400

4800

–

–

–

10750

21500

–

–

–

5650

11300

–

–

–

7550

15100

ǸǼǺǽǹǳǸȀǶ
98966
89381
08353

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

Газета «Освіта України», журнал «Інформаційний збірник для освітян»

ВСЯ ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА
Всі видання

ВИЩА ШКОЛА

Газети: «Освіта України», «Cпецвипуск газети «Освіта України», «Педагогічна газета України».
Журнали: «Інформаційний збірник для освітян», Вища освіта України (Higher education of Ukraine)

ШКІЛЬНИЙ

98964

Газета: «Освіта України», «Педагогічна газета України».
Журнали: «Інформаційний збірник для освітян», «Біологія і хімія в рідній школі»,
«Географія та економіка в рідній школі», «Історія в рідній школі»,
«Іноземні мови в школах України», «Математика в рідній школі»,
«Фізика і астрономія в рідній школі», «Українська мова і література в школах України»,
«Всесвітня література в школах України», «Фізичне виховання в рідній школі»,
«Трудова підготовка в рідній школі», «Особлива дитина: навчання і виховання»

*Вартість послуги «приймання передплати» – згідно із затвердженими тарифами ДП «Преса», залежно від того, на скільки місяців оформлено передплату.

ǮǲǾǳǿǮǰǶǲǮǰǻǶȄȀǰǮ
ɦɄɢʀɜɜɭɥɉɨɩɭɞɪɟɧɤɚ
RI¿FH#SHGSUHVDXD
  



ǾȓȒȎȘȤȳȭȔȡȞțȎșȳȐ
  
#XNUQHW

ȾɈɄɅȺȾɇȱɒȿ±ɇȺɋȺɃɌȱ
SHGSUHVDXD

ǾȓȒȎȘȤȳȭȑȎȕȓȠȖ©ǼȟȐȳȠȎȁȘȞȎȴțȖª
  RVYLWDBXNUDLQ\#XNUQHW

Газета

В. о. директора видавництва

О Ф І Ц І Й Н Е В И Д А Н Н Я М І Н І С Т Е Р С Т В А О С В І Т И І Н АУ К И У К РА Ї Н И

«Педагогічна преса» –
# 21-22
22 (1341)
(1734)
3 червня
6 червня
20132022
рокуроку

Аліна ЧЕРНОМОРОВА

Наклад у червні:
1 650 примірників
Реєстраційне свідоцтво:
КВ 24575-14515Р від 09.10.2020 р.

Редакція не завжди поділяє
позицію авторів публікацій.

Валентина ОЛІЙНИК

Рукописи не повертаємо.

Оглядач –

виходить щопонеділка

Передплатний
індекс: 40123

Валентина СОРОКА,

Журналісти –

Головний редактор –

Наталія КУЛИК

Максим КОРОДЕНКО

Літературний редактор –
Олена ЄСІПОВА

Відповідальний секретар –
Світлана КУШПІЙ

Верстальник –
Віталій СІГНАТУЛІН

Листування з читачами –
тільки на сторінках газети.

Засновник: ДІВП Видавництво «Педагогічна преса»
Видавець:

Адреса редакції:
02094, м. Київ, вул. Попудренка, 54
Тел.: (068) 150-10-50
e-mail: osvita_ukrainy@ukr.net

При використанні наших публікацій
посилання на газету обов’язкове.

Рекламний відділ:
Тел.: (044) 498-10-28, e-mail: info@pedpresa.com.ua

Відповідальність за достовірність
опублікованої інформації несуть
автори та рекламодавці.

Газету видрукувано у друкарні «Від і До»
ФОП Ключук Сергій Михайлович:
м. Чернівці, вул. Заводська, 37в
Друк офсетний. Зам.

540

