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ЮРИДИЧНИЙ «ЛІКНЕП»

УПРАВЛІННЯ В ГРОМАДАХ:
ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН?

СТОР.

6

Про те, як може вплинути на управління освітою
нещодавно ухвалений закон, що розширює повноваження
голів громад під час воєнного стану, розповідають юристи
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ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПІД ЧАС ВІЙНИ

СТОР.

8

ПРО ТРУДОВІ ДОГОВОРИ ВЛІТКУ

Профспілка працівників освіти і науки України
отримує звернення щодо призупинення дії
трудових договорів з педагогами під час літніх
канікул і дає юридичні роз’яснення
4

АКАДЕМІЧНИЙ РЕЙТИНГ ЗВО

ІСТОРІЯ ДИРЕКТОРА

Через місяць після початку окупації
директори шкіл Мелітополя написали заяви
про звільнення, не погоджуючись на відновлення
освітнього процесу «під диктовку» окупантів.
Чотирьох із них просто викрали
14

5
Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта»
в партнерстві з міжнародною групою експертів
IREG оприлюднили 16-й академічний рейтинг
українських закладів вищої освіти «Топ-200
Україна 2022». Які ЗВО визнали найкращими?
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.gestionet.net

Практики управління, особливості функціонування ЗВО
з різних регіонів України в умовах війни, презентація
проєкту Національного плану дій зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти України на період
2022–2023 років – таким був порядок денний
тематичного міжнародного онлайн-форуму

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

2
ДЕОКУПОВАНІ РЕГІОНИ

ІНІЦІАТИВИ

ВІДНОВЛЕННЯ ЛІКАРЕНЬ, ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ, ШКІЛ МОВА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ – АНГЛІЙСЬКА?

З

А

нглійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.
Уряд опрацьовує відповідну
законодавчу ініціативу. Про
це повідомив Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
За його словами, англійську
мову сьогодні використовують у діловому спілкуванні в
усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні
сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню
євроінтеграції України.
Профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та
оформити відповідні документи.

www.kmu.gov.ua
www.kolomyia.today

ІЗ КОМІТЕТУ ВРУ

РОБОТА НАД ЗАКОНОМ ПРО ПТО
режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.
Було розглянуто питання затвердження внесення змін до порівняльної таблиці проєкту закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» (реєстр. №7293 від 18.04.2022 р.) у частині окремих
ухвалених комітетом рішень щодо пропозицій народних депутатів та
профільного комітету до тексту порівняльної таблиці.
За результатами обговорення учасники засідання одностайно ухвалили рішення внести зміни до порівняльної таблиці пропозицій народних
депутатів – членів комітету до даного законопроєкту та розглянути і
затвердити їх у встановленому порядку.
Із затвердженим висновком можна ознайомитися на сайті Комітету ВРУ
з питань освіти, науки та інновацій або за посиланням: bit.ly/3mthENm.

УРЯДОВІ РІШЕННЯ

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

С

ВСТУП-2022

НМТ: ЕТАП ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАВЕРШИВСЯ

З

авершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Як повідомляє
УЦОЯО, з 20 травня до 7 червня 229 013 учасників заповнили
спеціальну форму, розміщену на
інформаційній сторінці.
Так,
бажання
проходити
національний
мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні,
підтвердили 201 089 осіб, а 27 944 – у 23 країнах Європи.
Для участі в основній сесії тестування важливо з 21 червня до 7 липня 2022 року пройти другий етап підтвердження участі у НМТ, остаточно визначатися з вибором міста/країни, де буде зручніше складати тестування.

www.uipa.edu.ua

www.vseosvita.ua

ьомого червня 2022 року на черговому засіданні уряду ухвалено рішення щодо перерозподілу видатків у
галузі освіти.
Зокрема, затверджено розпорядження КМУ щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, що
передбачені Міністерству освіти і науки на 2022 рік для фінансового забезпечення модернізації Єдиної державної електронної бази з питань
освіти та забезпечення видання підручників для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти.
– Попри складну ситуацію в Україні через агресію російської федерації, нам вдалося завершити 2021–2022 навчальний рік. Сьогодні
працюємо над проведенням прозорої вступної кампанії та готуємося до
безпечного очного освітнього процесу в наступному навчальному році,
– зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, для успішного проведення вступної кампанії згідно
з Правилами прийому до закладів фахової передвищої та вищої освіти
питання модернізації програмного забезпечення ЄДЕБО було нагальним.
Також ухвалено рішення про видання унікальних у системі засобів
корекційного навчання та виховання підручників для осіб з ООП, що
є необхідною умовою для здобуття ними освіти.
– Коштом перерозподілу передбачено видання майже 5 тисяч підручників шрифтом Брайля і 50 тисяч – для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються у ЗЗСО, – повідомив Сергій Шкарлет.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄС

ПРО ВИЗНАННЯ ОСВІТНІХ КВАЛІФІКАЦІЙ

О

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
www.network.europa.eu

публіковано рекомендації Європейської комісії щодо визнання
українських освітніх кваліфікацій.
– Вдячний Європейському Союзу і Марії Габрієл, Комісару Європейської комісії з питань інновацій, досліджень, культури, освіти,
молоді та спорту, за підтримку сфери освіти України. Розроблення практичних інструкцій щодо швидкого визнання українських освітніх кваліфікацій – це черговий крок до
забезпечення права українців на освіту та працевлаштування, зокрема в Європейському просторі вищої освіти, відповідно до Лісабонської
конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти, – зазначив міністр
освіти і науки Сергій Шкарлет.
Документ розроблений із метою надання конкретної підтримки закладам вищої освіти і національним центрам визнання освітніх кваліфікацій під час оцінювання документів про освіту, виданих українськими закладами освіти, з урахуванням відповідних компетенцій (із ним можна
ознайомитися за посиланням: bit.ly/3xiVYIV). Значну увагу зосередили
на описі цифрових інструментів верифікації українських документів про
освіту, які здійснює Єдина державна електронна база з питань освіти.

www.pon.org.ua

У

ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙ

М

іністерство освіти і науки пропонує для
громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про особливості ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння
професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання». Із документом можна ознайомитися на офіційному сайті
МОН чи за посиланням: bit.ly/3aGPQCl.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту акта становить
1 місяць – до 7 липня 2022 року. Пропозиції та зауваження до проєкту акта й аналізу його регуляторного впливу приймаються на електронну адресу: mruga@mon.gov.ua.
За матеріалами КМУ, ВРУ, МОН, УЦОЯО

www.ogp.ua

а два місяці після звільнення від російського агресора чотирьох областей уряд виділив
2,3 мільярда гривень на відновлення критичної
інфраструктури і проведення першочергових некапітальних ремонтів. Про це повідомив Прем’єрміністр Денис Шмигаль під час засідання КМУ.
– Ми закликали місцеву владу за можливості так само виділяти кошти на відбудову. Бачимо, що тут є позитивна синергія. Наприклад,
керівництво Києва долучилося до програми відновлення, виділивши кошти з місцевого бюджету на відбудову зруйнованого житла й об’єктів інфраструктури, – зауважив Прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що наразі відбувається перший етап відбудови, на
якому оцінюються збитки, складається технічна документація проєктів,
ремонтуються критично важливі об’єкти.
– Завдання уряду – щоб до осені більшість пошкоджених критичних
об’єктів були відновлені. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. Там, де це можливо, ми відремонтуємо школи, дитячі садочки і лікарні. У чотирьох повністю деокупованих
областях нині готується відновлення 83 лікарень, 59 дитячих садочків,
122 шкіл, – відзначив Денис Шмигаль.
За словами очільника уряду, Міністерству розвитку громад та територій разом із Міністерством енергетики й Міністерством інфраструктури
доручено щотижня звітувати про прогрес у сфері їхньої відповідальності.

НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

3

ЛЬВІВЩИНА

РІВНЕНЩИНА

У ШКОЛАХ З’ЯВИЛИСЯ РОБОТИ

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ ОТРИМАЛА STARLINK

аклади загальної середньої освіти
Львівщини отримали від Міністерства національної освіти у справах молоді та спорту Франції роботів віртуальної присутності для
дітей, які не можуть навчатися очно.
Роботи необхідні для того, щоб госпіталізовані здобувачі освіти та
діти, які перебувають за кордоном або не мають можливості навчатися, отримали доступ до освіти, спілкування з однолітками та могли
підтримувати академічний і соціальний контакт із людьми. Пристрої
надані у межах французької програми TED-i, що дозволяє учням і
студентам залишатися на зв’язку з академічною спільнотою.
– Наразі Франція передала Україні 21 пристрій. Розподіл передбачає розміщення по 5 роботів у школах Київщини, Харківщини, Чернігівщини, а також 4 для Львівщини та 2 для Закарпаття, де нині перебуває велика кількість переселених із зон бойових дій дітей. Ми
вдячні за нові можливості для онлайн-навчання, – розповів директор департаменту освіти Олег Паска.

аціональний університет «Острозька
академія»
отримав
комплект супутникового інтернету Starlink виробництва компанії SpaceX, яку застосовуватимуть для забезпечення якісного
освітньо-наукового процесу.
Ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник зазначає:
– Ілон Маск подарував системи Starlink для 50 університетів України. Ми пишаємося, що Острозька академія потрапила до числа цих вишів. Насамперед це дає нам
свободу дій і, найважливіше, спокій під час проведення навчальних
занять, бо Starlink – це отримання інформації через супутники. Такий зв’язок є найнадійнішим.
Доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, керівник комп’ютерної лабораторії IT Hub laboratory
Ігор Зубенко зауважує, що завдяки комплекту цього обладнання працівники зможуть ознайомити студентів із його можливостями й забезпечити безперебійну роботу інтернет-зв’язку в разі російських
атак.

Н

www.oa.edu.ua

www.mon.gov.ua

З

ЗАПОРІЖЖЯ

ВОРОГ ОБСТРІЛЯВ САДОЧОК

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

З

ХАБ ЗАТРЕБУВАНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В

ЛУГАНЩИНА

НАУКА ПОПРИ ВІЙНУ
ідбувся ХХVІІІ обласний конкурсзахист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Луганської обласної
малої академії наук учнівської молоді,
який пройшов в умовах ведення активних бойових дій. Попри все, Комунальний заклад «Луганська обласна
мала академія наук учнівської молоді» знайшов можливість відновити
свою роботу на підконтрольній Україні території і провести конкурс.
Організаційний комітет розумів, що не всі конкурсанти зможуть
під’єднатися до інтернету, тому було запропоновано скористатися дистанційною формою або надіслати свої відеовиступи. Захист робіт проходив у 10 наукових відділеннях та 22 секціях. До складу журі обласного конкурсу-захисту увійшли провідні науковці луганських вишів. За
результатами змагань визначили 28 переможців у 22 секціях. Найкращі представлятимуть Луганщину на всеукраїнському конкурсі-захисті.

ВОЛИНЬ

ТРОЯНДОВЕ ЄДНАННЯ

Н

www.mon.gov.ua

а честь дня народження Донецького національного технічного університету, який уже четвертий місяць від
початку війни є вимушено переміщеним до «Луцької політехніки», висадили із троянд Алею перемоги.
– Щиро вітаємо вас зі 101-ю річницею від дня заснування університету. Ви є справжнім символом стійкості, незламності та патріотизму. Ваш колектив – згуртована у нелегких випробуваннях команда
однодумців. Сьогодні ми показуємо ще один приклад єдності: з вірою
у перемогу України закладаємо «Трояндовий сад єднання», – привітала колег ДонНТУ ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
101-й трояндовий кущ, який на території Луцького національного
технічного університету висадили представники університетів, є символом єднання, дружби та перемоги!

www.facebook.com

В

ідбувся перший випуск
слухачів
Освітнього
хабу Хмельниччини. Переселенці з Харківської,
Херсонської,
Чернігівської, Донецької, Луганської та інших областей
України набули базові
практичні навички за затребуваними професіями.
– Ми ініціювали створення мережі освітніх хабів у західних областях країни, куди тимчасово переїхали мільйони українців, а також за кордоном. Наразі
Освітній хаб Хмельниччини охоплює всю область, де внутрішньо переміщеним особам безоплатно надають можливість отримувати робочі
й IT-професії завдяки короткостроковим курсам у найкращих профільних державних і комерційних закладах освіти. За перший місяць
реалізації проєкту такою можливістю скористалися понад 16,5 тисячі
осіб, – повідомив Сергій Шкарлет.
Нині цікаву та корисну спеціальність можна обрати із 48 професій
різного напряму: графічний і web-дизайнер, розробник сайтів, кухар,
перукар, будівельник, електрик, швачка, флорист тощо.

ВІННИЧЧИНА

ЛІДЕРСТВО МАЙБУТНІХ АВТОМЕХАНІКІВ

С

туденти Барського фахового коледжу транспорту та будівництва
НТУ, які здобувають
фах техніка-механіка за
освітньо-професійною
програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», завжди
беруть активну участь і
виборюють яскраві перемоги у конкурсах автотранспортного спрямування. 2022 рік також мав бути «врожайним» на здобутки майбутніх
автомеханіків, але війна враз усе перекреслила.
Однак за результатами відбіркового етапу Всеукраїнського спеціалізованого конкурсу професійної майстерності SERVICE MASTER
JUNIOR 2022 UA, що відбувся за тиждень до війни і в якому взяли участь понад 300 майбутніх автомеханіків, було складено рейтинг
«ТОП-100 кращих студентів України автомобільного спрямування». У
списку найкращих лідирують студенти Барського фахового коледжу
– Андрій Синиця, Роман Василенко, Дмитро Собко та інші. А коли
Україна здолає ворога, майбутні автомеханіки обов’язково візьмуть
участь у конкурсі SERVICE MASTER JUNIOR 2023 UA!

www.bktbntu.com.ua

www.zoda.gov.ua

апорізька обласна військова адміністрація повідомляє: військові рф ракетами обстріляли смт Степногірськ, що у Василівському районі. Одна з ракет поцілила у двір
дошкільного навчального закладу, осколками вибито близько 100 вікон.
Загалом у Степногірську вибухнуло 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд 3-го мікрорайону, одна людина поранена.
Ворог майже щодня обстрілює селище міського типу. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини розташовані за 15 км від смт, на тимчасово
окупованій території. Через постійні обстріли тут бувають перебої з
електропостачанням.

www.osvita.adm-km.gov.ua
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За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів
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АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ПРОФСПІЛКА ІНФОРМУЄ

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України на звернення
з місць щодо призупинення дії трудових договорів із педагогами під час літніх
канікул повідомляє, що частиною першою статті 13 Закону України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. №2136-IX (набрав
чинності 24.03.2022 р.) встановлено, що дія трудового договору може бути
призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість
надання та виконання роботи.

З

гідно з коментарем Мінекономіки до статті 13 закону №2136
головною умовою для призупинення дії трудового договору є
абсолютна неможливість надання
роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.
Водночас частиною першою
статті 57-1 Закону України «Про
освіту», що доповнена Законом
України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від
15.03.2022 р. №2126-IX (набрав чинності 20.03.2022 р.) працівникам закладів та установ освіти гарантується збереження місця роботи та
середнього заробітку, а також інших виплат, передбачених законом.
Згідно із частиною другою статті
57-1 Закону «Про освіту» забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті,
в умовах воєнного стану в межах
своєї компетенції здійснюють: органи виконавчої влади, військові
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, керівники, органи управління у сфері освіти, заклади освіти, установи освіти, їх
засновники.
Відповідно до частини третьої
статті 57-1 Закону «Про освіту» зазначені вище органи ухвалюють у
межах своєї компетенції рішення,
обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах
воєнного стану.

Відповідні зміни щодо забезпечення цих гарантій внесено законом №2126 до Закону України «Про
правовий режим воєнного стану».
Зокрема, частину другу статті 15
доповнено такими повноваженнями військових адміністрацій, як
забезпечення ними в умовах воєнного стану реалізації державних гарантій, визначених законами України (пункт 44).
Наказом МОН від 28.03.2022 р.
№274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої
освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування
зобов’язані забезпечити й організувати оплату праці працівників
закладів освіти та установ освіти
незалежно від їх поточного місця
проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому числі шляхом ухвалення рішення про
оголошення простою у закладах
освіти, що не можуть здійснювати
освітню діяльність унаслідок збройної агресії російської федерації.
Частиною чотирнадцятою статті
10 Закону України «Про відпустки», який встановлює державні гарантії права на відпустки працівників, передбачено, що керівним,
педагогічним працівникам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період
літніх канікул незалежно від часу
прийняття їх на роботу.
Статтею 2 Закону «Про відпустки» встановлено, що право на

відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на
її період місця роботи (посади), заробітної плати у випадках, передбачених цим законом.
Тобто, педагогічним та іншим
працівникам закладів освіти в умовах воєнного стану гарантується
збереження як місця роботи, так
і середнього заробітку з усіма виплатами, передбаченими законом,
що має бути забезпечено відповідними органами та закладами освіти.
Щодо фінансового забезпечення
оплати праці працівників закладів
загальної середньої освіти, зокрема й під час літнього відпускного
періоду, то згідно з додатком 5 до
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2022 рік» обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджено на рівні 108,0 млрд грн.
З урахуванням постанови КМУ
від 01.04.2022 р. №401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» її річні обсяги зменшено на 10%, які
становлять у місцевих бюджетах
96,6 млрд грн, тобто у середньому
на місяць 8,0 млрд грн.
При цьому залишки невикористаної освітньої субвенції в місцевих бюджетах станом на 1 січня 2022 року становили 5,7 млрд
грн, а на 1 травня збільшилися до
8,1 млрд грн.
Щомісячний обсяг освітньої субвенції на січень-квітень затверджено на рівні 8,3 млрд грн, на травень, який не є місяцем відпусток,
збільшено до 10,4 млрд грн. На червень, з урахуванням оплати відпусток, її обсяги становлять 17,0 млрд
грн, тобто з розрахунку тривалості
щорічної основної відпустки 56 календарних днів. Освітню субвенцію
на липень і серпень передбачено
на рівні 3,5 млрд грн, а на наступні вересень-грудень – 7,0 млрд
грн, 7,1 млрд грн, 7,2 млрд грн,
7,8 млрд грн відповідно.

www.redtram.com

ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ПРИЗУПИНЕННЯ
ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ З УЧИТЕЛЯМИ ВЛІТКУ
Щодо зайнятості педагогічних
працівників улітку, то статтею 12
закону №2136-ІХ передбачено надання працівникам щорічної основної оплачуваної відпустки у період дії воєнного стану тривалістю
24 календарні дні.
На звернення ЦК Профспілки
26 квітня до профільного Комітету ВРУ з приводу законопроєкту «Про внесення змін до деяких
законів України щодо оптимізації
трудових відносин» від 5.04.2022 р.
№7251 щодо відновлення тривалості щорічної основної відпустки педагогічним, науково-педагогічним
працівникам надійшла відповідь із
комітету з питань соціальної політики, що законопроєкт №7251 готується до розгляду у другому читанні. З метою забезпечення його
належної підготовки створено робочу групу, яка на сьогодні продовжує свою діяльність.
ЦК Профспілки знову звернувся до народних депутатів України
з обґрунтуваннями необхідності
прискорення прийняття законопроєкту щодо надання щорічної
відпустки педагогічним і науковопедагогічним працівникам у літній період встановленої законодавством тривалості до 56 календарних
днів.
Згідно зі статтею 15 Закону
України «Про правовий режим
воєнного стану» військові адміністрації на визначеній території
мають повноваження скасовувати акти виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають
Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, ухваленим
у межах її повноважень.

ПЕДАГОГАМ

www.teachersoftomorrow.org

СЕРТИФІКАЦІЯ-2022: ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

М

іністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних
працівників у 2022 році.
Цьогоріч незалежне тестування вчителів початкової школи відбудеться 10 вересня. Тест міс-

титиме 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено
180 хвилин. Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань.
До 28 вересня в кабінетах учасників сертифікації буде розміщено результати тестування
та інформацію про допущення/недопущення їх
до участі в наступному етапі.
В УЦОЯО нагадують, що сертифікація складається із трьох етапів:
– незалежне тестування учасників сертифікації (УЦОЯО);
– самооцінювання учасниками сертифікації
власної педагогічної майстерності (ДСЯО);

– вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (ДСЯО).
Реєстрація для проходження сертифікації
триватиме упродовж 1–15 серпня 2022 року і
проходитиме двома етапами:
– основний (1–8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
– додатковий (9–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 учителів).
Реєстрацію вчителів початкових класів
для проходження сертифікації у 2022 році
достроково буде припинено у разі, якщо
2500 осіб сформують бланки реєстраційних
карток-заяв.
За матеріалами ПОН, УЦОЯО

НА
ЧАСІ
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ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР

ВИЩА ШКОЛА

ОНЛАЙН-ХАКАТОН ДЛЯ ВИНАХІДНИКІВ

АКАДЕМІЧНИЙ РЕЙТИНГ ЗВО

з 27 червня до 2 липня 2022 року
буде проведено інтенсивний онлайнхакатон для науковців, винахідників
та підприємців як з інноваційними
ідеями, так і з уже наявними інноваційними проєктами подвійного спрямування. Програма заходу передбачає
проведення інтенсивного хакатону з
участю найкращих іноземних та українських експертів, а також індивідуальне менторство й багато іншого.
Sсience&Business
Startup
Hackathon
є
продовженням
серії
Sсience&Business, його проводять для розвитку проєктів, що спрямовані на післявоєнне відновлення України. Головним критерієм відбору
ініціатив є вплив на відновлення нашої держави за такими напрямами: безпека; гуманітарна та соціальна підтримка; інноваційна медицина; відновлення економіки, підтримка SME; освіта; відбудова інфраструктури; культура.
До участі у заході запрошують учасників із інноваційними пропозиціями, технологічними продуктами, модернізованими послугами або бізнесмоделями, які мають інноваційні рішення для повоєнного відновлення
України та прагнуть отримати новий досвід, знання й навички у провідних сферах діяльності стартапів для комерціалізації своїх напрацювань.
Узяти участь у Sсience&Business Startup Hackathon free of charge можна за умови попередньої реєстрації (за посиланням: bit.ly/3mr0gbV) та
проходження відбору до 20 червня 2022 включно. Хакатон триватиме
5 днів і міститиме 5 вузькогалузевих сесій із маркетингу, продажів, фінансів, формування команди, стратегії.

ентр
міжнародних
проєктів
«Євроосвіта»
у
партнерстві
з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence оприлюднили 16-й академічний рейтинг
українських закладів вищої освіти
«Топ-200 Україна 2022».
– В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками
для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України, – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-19 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.
Рейтинг університетів України базується на таких принципах:
– забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності й незалежності ранжування університетів;
– урахування всебічної діяльності університетів;
– пріоритетність євроінтеграційних процесів.
Десятка лідерів закладів вищої освіти України:
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
– Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
– Національний університет «Львівська політехніка»;
– Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»;
– Сумський державний університет;
– Львівський національний університет імені Івана Франка;
– Національний університет біоресурсів і природокористування України;
– Харківський національний університет радіоелектроніки;
– Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Ц

www.sgarches.fr
www.maanimo.ua

І

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

МОЖЛИВОСТІ MITACS

М

іністр освіти і науки Сергій
Шкарлет і Генеральний директор і старший науковий директор Mitacs Джон Хепберн у
режимі онлайн підписали Меморандум про співпрацю.
В 2019 році Міністерство освіти і науки України приєдналося
до програми Mitacs з огляду на
її популярність серед студентів України й ті унікальні можливості, які
вона надає здобувачам освіти та молодим ученим.
– У межах меморандуму 600 вмотивованих студентів, аспірантів і
дослідників України зможуть відвідати Канаду та долучитися до реалізації провідних наукових проєктів та досліджень. Участь у таких стажуваннях є прекрасним досвідом для будь-якого студента або молодого дослідника, – зазначив Сергій Шкарлет.
Міністр висловив вдячність канадським партнерам за пропозицію розширити перелік українських учасників, долучивши туди не лише представників університетської спільноти, а й молодих учених з установ
Національної та галузевих академій наук України. У МОН сподіваються, що перші обміни будуть відкриті вже цього року.

www.mon.gov.ua

КРАЩЕ – РАЗОМ

СПІЛЬНІ ПРОЄКТИ З ЛАТВІЄЮ

І

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА

У

країнський фонд стартапів за підтримки Міністерства освіти і науки України розпочинає реалізацію
програми грантової підтримки проєктів подвійного призначення задля підвищення обороноздатності країни та
поствоєнної відбудови.
Фонд надає грантову підтримку проєктам, які здійснюють діяльність
у таких сферах: оборона, кібербезпека, освіта, інфраструктурна відбудова й охорона здоров’я. Для участі проєкт мусить мати практичне підтвердження можливості реалізації.
Безповоротна фінансова допомога задовольняє три потреби:
– закриває витрати на розвиток;
– надає доступ до найкращих менторів і експертів;
– підвищує обороноздатність країни і сприяє швидкій післявоєнній
відбудові.
Ознайомитися з деталями та подати заявку можна на сайті usf.com.ua
чи за посиланням: bit.ly/3NzPqwb.
Грант надається розміром до 35 тисяч доларів США, з яких 25 тисяч
спрямовуються на діяльність заявника, а до 10 тисяч – на оплату послуг акредитованого акселератора.

www.kalakkalcinema.com

ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ ПЕРЕМОГИ

з 6 червня до 2 вересня 2022 року Міністерство освіти і науки України та
Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських
науково-дослідних проєктів для реалізації у 2023–2024 роках.
Пріоритетні напрями:
– енергетика й енергоефективність;
– екологія та раціональне природокористування, включаючи морські дослідження, зокрема дослідження
забруднення акваторій морів хімічними речовинами і мікропластиком;
– нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, дослідження в галузі біотехнології, біоінженерії та генетики;
– нові матеріали;
– суспільні й гуманітарні науки.
Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ обох країн.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи: супровідний
лист, заявку на участь у конкурсі (заповнюється послідовно українською
та англійською мовами в одному файлі), лист-підтвердження від латвійського партнера-керівника проєкту, акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за обраною темою, CV українського та латвійського
наукових керівників проєкту.
Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають
відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження
фінансування наступного року ухвалюється після розгляду звіту за попередній рік роботи.
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку
до Латвійської ради науки.
Контакти української сторони: МОН, сектор реалізації міжнародних науково-інноваційних проєктів головного управління із
реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій, тел.: +38 (044) 287-82-39, shevtsova@mon.gov.ua,
Шевцова Тетяна Володимирівна.
За матеріалами МОН, власних кореспондентів

www.vin.gov.ua
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ЮРИДИЧНИЙ
«ЛІКНЕП»

ОСВІТА У ГРОМАДАХ: ЧОГО ЧЕКАТИ
ВІД ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН?

Д

ванадцятого травня цього року
Верховна Рада після кількох редакцій ухвалила Закон №2259-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого
самоврядування у період дії воєнного стану». Зокрема, цим документом
були внесені зміни до низки статей
Закону «Про правовий режим воєнного стану». Про найцікавіші з них,
які можуть стосуватися управління
освітою, і йшлося на вебінарі.

ПРО ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Експертка проєкту DECIDE Яна
Брусенцова розповіла про зміни до
статті 4 («Військові адміністрації»),
частина третя якої тепер викладена
так: «Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах
територій територіальних громад, у
яких сільські, селищні, міські ради
та/або їхні виконавчі органи, та/або
сільські, селищні, міські голови не
здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим законом».
Таку військову адміністрацію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї
Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних
сил України або відповідної обласної державної адміністрації. А найголовніше – це те, що начальником
військової адміністрації населеного
пункту може бути призначений відповідний сільський, селищний або
міський голова.
Тією ж статтею 4 Закону «Про
правовий режим воєнного стану»
тепер передбачається, що військові адміністрації населених пунктів
формуються з військовослужбовців, правоохоронців, осіб зі служби
цивільного захисту. А також «працівників, які уклали трудовий договір з обласними військовими адміністраціями (у разі їх утворення)
або з Генеральним штабом Збройних сил України (якщо у відповідній області не утворено обласну
військову адміністрацію)».
Як зазначає Яна Брусенцова, не
зовсім зрозуміло, як у такій ситуації (у разі утворення військо-

www.decide.in.ua

Про те, як може вплинути на управління
освітою нещодавно ухвалений закон,
що розширює повноваження голів громад
під час воєнного стану, розповіли юристи
Яна БРУСЕНЦОВА й Андрій МАЦОКІН.
Вебінар відбувся у рамках програми
«Освіта у нових громадах від А до Я»,
що реалізується Швейцарсько-українським
проєктом DECIDE («Децентралізація для
розвитку демократичної освіти») спільно
з Міністерством освіти і науки України,
Міністерством розвитку громад та територій
України і Всеукраїнською асоціацією ОТГ.

вих адміністрацій населених пунктів) мають бути працевлаштовані
працівники сфери освіти. Виходячи з означених норм, щонайменше
має відбутися укладення трудового договору з обласною військовою адміністрацією, яка фактично
(враховуючи норми КЗпП) буде виступати роботодавцем для таких
працівників – із усіма наслідками, котрі з цього випливають.
– Для мене залишається питанням, – зізнається експертка, – у
який спосіб до того ж керівника
відділу освіти може бути застосоване дисциплінарне стягнення і хто
його застосовуватиме – начальник
військової адміністрації населеного
пункту чи обласного рівня.

ники відповідних обласних військових адміністрацій». Як ця норма позначиться на освітній сфері?
– Маємо розуміти, – каже
Яна Брусенцова, – що, наприклад, укладення трудових договорів із працівниками сфери освіти,
у разі утворення військових адміністрацій населених пунктів (до повноважень яких, зокрема, віднесено
й управління закладами освіти), має
відбутися не раніше затвердження її структури і штату. Але чи
має якийсь вплив на формування структури та штату військової
адміністрації населеного пункту її
начальник? Абзац шостий частини сьомої вказаної статті не містить відповіді на це запитання. Тут

ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТТІ ЗАКОНУ
ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОМУ,
СЕЛИЩНОМУ ЧИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ
(НАВІТЬ ЯКЩО ВІН НЕ Є НАЧАЛЬНИКОМ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ПРИЗНАЧАТИ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Наступна зміна, зазначає пані
Яна, стосується структури військових адміністрацій, і з нею теж не
все зрозуміло. Так, частину сьому
статті 4 було доповнено абзацами
п’ятим і шостим. Відтепер вона виглядає так: «Структуру і штатний
розпис обласних, Київської міської
військових адміністрацій, а також
районних військових адміністрацій
та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких не утворені обласні
військові адміністрації, затверджує
Головнокомандувач Збройних сил
України за поданням начальника
відповідної військової адміністрації. Структуру і штатний розпис районних військових адміністрацій та
військових адміністрацій населених
пунктів, розташованих в областях,
у яких утворені обласні військові
адміністрації, затверджують началь-

не йдеться про те, що начальник
військової адміністрації населеного
пункту має право подати якісь свої
пропозиції щодо такої структури.
Нова редакція частини восьмої
цієї статті, згідно з якою військові
адміністрації населених пунктів (а
також обласні й районні) «здійснюють свої повноваження протягом
дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування», теж залишає певні запитання.
А саме: якими мають бути умови
припинення трудових договорів із
тими працівниками, з якими вони
були укладені в межах структури
та штату військової адміністрації
населеного пункту? Чи є якісь обмеження, строки, коли мають бути
звільнені такі працівники? Можливо, їх переведуть зі структури
військової адміністрації до органів
місцевого самоврядування, коли ті

відновлять свою роботу? Загалом,
за словами експертки, тут більше
запитань, ніж відповідей.

ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ
Також Яна Брусенцова розповіла
про доповнення, внесені до статті 9 («Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень
в умовах воєнного стану»), щодо
повноважень голови територіальної громади.
Передусім вона зупинилася на
частині четвертій цієї статті, де
йдеться, що у період дії воєнного
стану сільський, селищний чи міський голова територіальної громади,
на території якої не ведуться бойові дії та не ухвалено рішення про
утворення військової адміністрації
населеного пункту, може ухвалити
рішення (з обов’язковим інформуванням протягом 24 годин начальника відповідної обласної військової
адміністрації) щодо обстеження будівель і споруд, пошкоджених унаслідок бойових дій – зокрема закладів
освіти, – яке здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
– Ми розуміємо, що в тих територіальних громадах, де велися активні бойові дії, мало того що такі
будівлі були зруйновані або пошкоджені – вони ще можуть завдати
шкоди здоров’ю або навіть життю
людей. Одразу хочу вас зорієнтувати, що самостійно органи місцевого самоврядування не проводять
таких обстежень, до цього залучаються кваліфіковані працівники, які
мають сертифікати. За результатами обстеження вони надають свої
висновки, на основі яких ухвалюється рішення – чи необхідно проводити демонтаж, чи достатньо буде
реконструкції, капітального або поточного ремонту. Ці моменти для
вас як освітян будуть важливі, –
звернулася пані Яна до слухачів.
У разі, якщо голова, наприклад,
не ухвалює рішення щодо проведення обстеження (бо йдеться про
право, а не обов’язок), то за загальними правилами це є повноваженням виконавчого органу місцевого
самоврядування.
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(Додамо, що розпорядження про
демонтаж будівель і споруд, «які визначені аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю
людей (окрім об’єктів оборонного та
спеціального призначення, об’єктів
культурної спадщини й об’єктів, на
які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку») –
в тому числі пошкоджених закладів
освіти, вноситься до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів.)
До слова, експертка порадила слухачам не скидати з рахунку питання пошкоджених будівель
і наполягати, щоб обстеження вже
розпочиналися (бо порядок їхнього
старту і проведення є доволі складним). У майбутньому ці документи будуть подаватися до російської
федерації – для того, щоб вона
максимально відшкодувала заподіяні нам збитки.
Наступна, п’ята частина цієї ж
статті 9 також передбачає певний
перелік повноважень для сільських,
селищних і міських голів. А саме:
голова територіальної громади, на
території якої не ведуться бойові дії та не ухвалено рішення про
утворення військової адміністрації
населеного пункту, винятково для
здійснення заходів правового режиму воєнного стану може (зновутаки, не зобов’язаний) ухвалити рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних сил України та/або
для забезпечення заходів правового
режиму воєнного стану. Яна Брусенцова звернула увагу слухачів на
те, що йдеться винятково про передачу коштів, а ніяк не об’єктів.
Дуже багато, каже вона, було запитань щодо того, чи може сільський, селищний або міський голова самостійно ухвалити рішення
щодо реорганізації або ліквідації
закладу освіти. Так от: таких повноважень для нього не передбачено. Ці процеси мають відбуватися
згідно з вимогами, які містяться у
профільному законодавстві. Єдине,
що він може зробити самостійно,
– це створити установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги, призначати на посади і
звільняти керівників таких установ,
залучати фізичних чи юридичних
осіб приватного права до надання
безоплатної первинної правової допомоги і укладати з ними відповідні договори. Жодних інших договорів, зокрема про передачу в оренду
нерухомого майна, він укласти не
може.
Якщо ж сільський, селищний чи
міський голова здійснює порушення, зокрема і профільних законів у
сфері освіти, Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону «Про правовий режим воєнного
стану» тощо (порушенням, до речі,
вважається і недоведення (причому невідкладне) до жителів громади своїх рішень), і цьому є підтвердження, то можна звернутися
до обласної військової адміністрації (яка відповідно до Закону «Про
правовий режим воєнного стану»
здійснює контроль, у тому числі,
за дотриманням його вимог і поло-
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жень). Щоб та, своєю чергою, ініціювала перед Президентом України
питання утворення військової адміністрації населеного пункту. Питання лише в тому, каже спікерка, наскільки це потрібно. Бо не
зовсім зрозуміло, які трудові відносини передбачаються з посадовими особами органів місцевого
самоврядування, якщо утворюються безпосередньо військові адміністрації населених пунктів.
Також пані Яна звертає увагу на
частину 9 цієї ж статті, яка звучить так: «У разі затвердження сільським, селищним, міським головою
тимчасової структури виконавчих
органів сільської, селищної, міської
ради для працівників, посади яких
не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду». Вона
не виключає, що тут могла статися якась технічна помилка, тому
що не надаючи голові прямих пов-

установ, організацій, що належать
до сфери управління відповідного
органу місцевого самоврядування,
у порядку, визначеному частинами п’ятою, шостою статті 10 цього закону». Який стосунок ця норма має до освітян? Найпряміший
– позаяк дає можливість сільському, селищному чи міському голові
(навіть якщо він не є начальником
військової адміністрації) призначати посадових осіб органів місцевого самоврядування (наприклад,
начальника відділу освіти) і керівників освітніх закладів без оголошення та проведення конкурсу.
Детальніше про це розповів Андрій Мацокін, продовживши огляд
змін і спираючись на вищеназвані п’яту і шосту частини статті 10
(«Неприпустимість
припинення
повноважень органів державної
влади, інших державних органів в
умовах воєнного стану»). Йдеться
там про те, що особи призначаються (не затверджуються – зверніть

ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ
НА ПОСАДІ, НА ЯКУ ЇЇ БУЛО ПРИЗНАЧЕНО
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ, СТАНОВИТЬ
НЕ БІЛЬШ ЯК 12 МІСЯЦІВ ІЗ ДНЯ
ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ
новажень затверджувати тимчасову структуру, важко говорити, що
він робитиме «у разі затвердження». Окрім того, незрозуміло, яким
чином посадові особи органів місцевого самоврядування можуть
опинитися одночасно в двох структурах – основній і тимчасовій.
– Чому так чекали на цей закон?
– каже пані Яна. – Тому, що Прикінцеві положення першої редакції законопроєкту передбачали, що
посадовим особам органів місцевого самоврядування буде дозволено,
якщо вони перебувають у стані простою чи у відпустці без збереження заробітної плати, працювати ще
деінде – не порушуючи обмеження антикорупційного законодавства.
На жаль, цієї норми там уже немає. Тому, знову-таки, виникає запитання, що робити посадовим особам, у тому числі й освітянам, у разі,
якщо буде утворено військову адміністрацію і при цьому ще залишатимуться чинними органи місцевого
самоврядування. Як, не порушуючи
статтю 25 Закону «Про запобігання корупції», працювати фактично,
наприклад, у військовій адміністрації населеного пункту і залишатися
формально у структурі основній? Це
– головне запитання, на яке поки
що немає відповіді.

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ БЕЗ КОНКУРСУ
Зате ще одне доповнення до статті 9 щодо повноважень голови територіальної громади не лише не
викликає запитань, а, як висловилась Яна Брусенцова, «нарешті
розв’язує нам руки». Ним передбачається, що «у період дії воєнного
стану сільський, селищний, міський
голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування керівників комунальних підприємств,

на це увагу, бо то різні речі) без
конкурсного відбору, лише на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка
і документів, що підтверджують у
них наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.
Окрім того, законодавець визначив, що у разі призначення особи на посаду без конкурсу вона
не подає декларацію і документ
про підтвердження рівня володіння державною мовою. Також стосовно неї не проводяться спеціальна і «люстраційна» перевірки. Але
розслаблятися не варто, адже протягом трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану призначені без конкурсу особи
мають подати ці документи і витримати названі перевірки. Якщо, звичайно, вони не звільнилися раніше.
До речі, щодо звільнених, звертає увагу Андрій Мацокін, є норма, якої не було у попередньому проєкті закону. Якщо особи
були звільнені у період дії воєнного стану (протягом одного року
після його припинення чи скасування), вони можуть бути прийняті на рівнозначні або нижчі посади державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування
– теж без проведення конкурсу.
(Можуть, але не факт, що будуть,
бо про обов’язковість не йдеться.)
Якщо ж людина, призначена без
конкурсу, залишилася працювати
– яка її подальша доля? Згідно з
частиною сьомою цієї ж статті 10,
не пізніше 6 місяців після припинення або скасування дії воєнного
стану оголошується конкурс, у якому може брати участь і ця особа,
що перебуває на посаді, і будь-яка
інша, яка захоче з нею позмагатися.
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– Зверніть увагу, що граничний термін перебування особи на
посаді, на яку її було призначено
під час дії воєнного стану, становить не більш як 12 місяців із дня
його припинення чи скасування,
– каже експерт. – Тобто якщо у
вас був оголошений конкурс, але
він чомусь не відбувся або припинився, або його оголосили запізно – все одно призначена особа
не може перебувати на цій посаді
більш ніж 12 місяців після скасування воєнного стану. Тому у трудовому договорі треба прописувати цей пункт. Власне, у нас було
щось подібне на державній службі
під час ковіду: призначалися люди
на певний термін, а потім також
відбувався конкурс.
Серед запитань, які ставили експертам слухачі, більшість стосувалася саме цієї теми. Наприклад, чи
варто продовжувати конкурси на
посаду керівника закладу освіти,
якщо вони розпочалися у квітні або
наприкінці лютого (тобто вже під
час дії воєнного стану, але до прийняття нових законодавчих норм), а
потім були призупинені. Юристи
зійшлися на думці, що один закон
іншого не скасовує. Тож, керуючись тією нормою Конституції, що
у нас закон не має зворотної дії у
часі, завершити процедуру конкурсу, напевно, варто. Якщо, звичайно, є така можливість.
– Конкурс – це не лише процедура, – зауважив Андрій Мацокін, – це механізм реалізації права
особи здійснити якісь дії і обійняти
посаду – на державній службі, в
органах місцевого самоврядування,
у закладі освіти. Під час воєнного
стану частково скасовуються деякі
передбачені Конституцією права.
Але не право набути певних повноважень. Тому якщо таке право можна реалізувати, не наражаючи людину на небезпеку, варто це
зробити. Якщо ж для цього немає
технічних можливостей (є загроза
обстрілів або ракетних ударів, наприклад), то краще таку процедуру
зупинити або скасувати і прописати всі умови у преамбулі розпорядчого документа.
Ну і, звісно, наголосили експерти, треба пам’ятати, що норма закону щодо призначення без конкурсу
– це не про можливість одноосібно
призначити людину, яка вам імпонує. Це про можливість рухати якісь
процеси та вирішувати питання на
місцях (бо, ясна річ, комунальним
установам потрібні керівники), але
водночас із розумінням того, що довоєнне законодавство ніхто не скасовував. І після війни воно знову
вповні вступить у свої права.
– Немає зараз відповідей, які
лежали б на поверхні, тому максимально все прописуйте у себе в
преамбулах, – наостанок порадила слухачам Яна Брусенцова. – Не
бійтеся використати ту норму, яку,
можливо, ніколи не використовували і навіть на неї не дивилися, –
щоб убезпечити себе від можливих негативних наслідків. Читайте
і вивчайте законодавство – звісно, якщо в наших реаліях у вас є
на це час.
Наталія КУЛИК
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ВИЩА
ОСВІТА

ДОСВІД НАЗЯВО, ПРАКТИКИ ВИШІВ
Практики управління, особливості функціонування ЗВО з різних регіонів України в
умовах війни, презентація проєкту Національного плану дій зовнішнього забезпечення
якості вищої освіти України на період 2022–2023 років – таким був порядок денний
Міжнародного онлайн-форуму «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни».

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ
– Ми, освітяни, мусимо думати про майбутнє. Тож, незважаючи на всі складнощі і жахи, ми й
далі дбаємо про якість освіти, –
зауважив голова НАЗЯВО Андрій
Бутенко. – У час, коли мільйони
українців залишили власні домівки, коли ворог руйнує наші міста,
вітчизняні університети не зупинили навчання – навіть ті, в яких
через обстріли не залишилося навчальних корпусів. Ми бачимо безліч рішень, спрямованих на збереження навчального процесу. Наші
виші допомогли одне одному – в
евакуації та організації навчання.
Значну підтримку освітяни отримали від університетів інших країн,
які прийняли українських викладачів і студентів, надали фінансову та
моральну допомогу.
Верховна Рада України цього
скликання до початку повномасштабної російської агресії активно працювала над реформуванням
освіти, зокрема вищої, однак війна
внесла жорсткі корективи в ці плани. На цьому наголосив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки
та інновацій Сергій Бабак.
– Проте ми не припиняємо
роботу, в якій активно задіяні як
МОН, так і НАЗЯВО, – додав він.
– Ми відклали всі свої суперечки,
почали працювати як єдиний організм і продовжуємо вдосконалення
нашого законодавства, зокрема для
відповідності стандартам Європейського простору вищої освіти.
Також голова комітету зауважив,
що Нацагентство першим у світі
отримало досвід акредитації під час
воєнного стану.
На тому, що українська вища
освіта послідовно рухається до Європейського простору вищої освіти, наголосив і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
– Одним із наших головних
завдань є подальший розвиток
внутрішніх систем забезпечення
якості освіти, – додав міністр. –
Плідна співпраця, яка сьогодні існує між МОН і НАЗЯВО, дозволяє
швидко і гнучко реагувати на виклики сьогодення.
Крім того, Сергій Шкарлет закликав зарубіжні агентства підтримати НАЗЯВО в удосконаленні
процедур та допомогти українському уряду в залученні експертів до
конкурсного відбору нового складу
Нацагентства після війни.

Усі посадовці наголосили на
важливості спільної роботи й
об’єднання зусиль. Одним із результатів цих прагнень і став проєкт плану дій.

АКРЕДИТАЦІЮ
НЕ МОЖНА ЗУПИНИТИ
Про особливості зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в
Україні під час війни розповідала
заступниця голови НАЗЯВО і модератор онлайн-форуму Наталія Стукало. Вона нагадала, що за три роки
роботи Нацагентство провело понад чотири тисячі акредитацій навчальних програм, і більшість із них
(близько трьох тисяч) – із використанням дистанційних технологій. Спочатку це спричинила пандемія, а нині – війна.
– В Україні університети можуть видавати дипломи лише за
тими навчальними програмами, які
вже були акредитовані, – зауважила пані Наталія. – Ми не можемо зупинити нашу діяльність і
продовжуємо акредитації, знаходимо шляхи, як підтримати вітчизняні
виші. – Ще один напрям роботи
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ахід організувало Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в
Україні в межах проєкту «Сприяння підходам, заснованим на верховенстві права та правах людини, в
системі вищої освіти».

грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
що були чинними на 24 лютого
2022 року, продовжується до 1 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного
стану в Україні.
Щодо статистики: з 24 лютого
до Нацагентства було подано звіти
про самооцінювання за 762 програмами. На його засіданнях ухвалили
391 рішення. Також НАЗЯВО надало 604 річні акредитації (їх також
називають технічними акредитаціями на один рік у зв’язку з воєнним станом).

МИ НЕ МОЖЕМО ЗУПИНИТИ НАШУ
ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРОДОВЖУЄМО
АКРЕДИТАЦІЇ, ЗНАХОДИМО ШЛЯХИ,
ЯК ПІДТРИМАТИ НАШІ ЗВО
під час війни – сприяння комунікації із ЗВО та іншими зацікавленими сторонами. Також ми бачимо нашу функцію як платформу
для найкращих практик та інформування громадськості щодо того,
що відбувається в системі забезпечення якості вищої освіти.
Наталія Стукало нагадала, що
16 березня Кабмін ухвалив постанову №295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої
освіти, в умовах воєнного стану».
Встановлено, що Національному
агентству із забезпечення якості
вищої освіти тимчасово дозволяється проведення акредитації освітніх
програм, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, у
віддаленому (дистанційному) режимі. А також – ухвалення рішення
про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або із частковим проведенням акредитаційної експертизи без
оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
Крім того, йшлося про те, що
строк дії ЗВО (наукових установ)
про акредитацію спеціальностей і
напрямів підготовки та сертифікатів про акредитацію освітніх про-

– Система забезпечення якості повинна демонструвати гнучкість
і адаптивність у надзвичайних ситуаціях, – резюмувала пані Наталія. – Водночас ми як національне
агентство маємо забезпечити сталість цієї системи і підтримати ЗВО.

СИМВОЛ ВІДНОВЛЕННЯ
Секцію, яку було присвячено досвіду ЗВО, розпочали з університетів, котрі найбільше постраждали від російської агресії. Так, усі
будівлі Маріупольського державного університету повністю зруйновано або пошкоджено – як і Маріупольський театр драми, де восени
минулого року виш відсвяткував
30-ту річницю.
– Одним із найважливіших рішень була евакуація всіх наших
серверів, баз даних і важливих документів, – розповів ректор МДУ
Микола Трофименко. – Завдяки
цьому ми змогли відновити власну діяльність після того, як залишили місто. Тепер 80% співробітників університету перебувають у
безпечних місцях, 47 – залишили Україну. Більш як 60% студентів
– на зв’язку і відвідують онлайнзаняття. Згідно з наказом МОН ми
переїхали до Києва. З 18 квітня від-

новили навчальний процес, нашу
систему електронного документообігу, виплату зарплат і стипендій.
На думку пана Миколи, у столиці виш буде найбільш корисним
для держави. До речі, МДУ нині –
єдиний університет, що переїхав під
час війни до Києва. Ректор окреслив
стратегічні цілі ЗВО і розповів про
заходи, які заклад здійснює наразі.
– Ми переглядаємо усі наші
освітні програми, – зауважив він.
– Розуміємо, що повинні відновити й розбудувати повністю новий
університет із новою філософією.
Вибудовуємо співпрацю з іноземними партнерами, організуємо
аудит усіх своїх ресурсів, плануємо ребрендинг університету. Сьогодні він – символ Маріуполя, і
має бути символом відновлення
усієї системи освіти України. Розробляємо нову стратегію розвитку вишу. Також ми увійшли до
Європейського університетського
альянсу та підписали меморандуми про співпрацю з багатьма партнерами. Ми віримо, що ця інтернаціоналізація поліпшить наші освітні
програми, і вони стануть більш привабливими для студентів.

ЗАЛИШИТИСЯ У СВОЄМУ МІСТІ
Харків – один із найпотужніших освітніх і дослідницьких центрів України – також зазнав численних руйнувань. Харківському
національному університету імені Василя Каразіна декілька разів пропонували евакуюватись,
але, як розповіла ректор Тетяна
Кагановська, вчена рада вирішила, що виш має залишитися у місті. А своїм гаслом каразанці обрали
вислів «Освіта попри війну».
Війну у ХНУ відчули на собі з
перших днів – було зруйновано
корпус ННІ «Фізико-технічний факультет». Фото постраждалого корпусу економічного факультету демонстрував Президент України під
час історичної промови в Конгресі США. Зазнали руйнувань корпус
Інституту державного управління,
а також спорткомплекс «Каразінський». Під час бомбардування
найбільшої площі України – майдану Свободи – було пошкоджено два головні корпуси.
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І ПРОЄКТ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
– Вони встояли, проте лягли
сервери, і ми були від’єднані від
ЄДЕБО, системи «Деканат», не працювали наші сайти, – розповіла
ректор. – Але ми змогли відновитися, із 28 березня розпочали
освітній процес. Загалом, за нашими підрахунками, університет зазнав збитків на 100 мільйонів євро.
На початку війни у виші працювало 2,5 тисячі викладачів. Тисяча
з них залишилися у Харкові, а півтори тисячі – розкидані по різних
куточках України і за її межами.
– У перші дні війни ми стикнулися з великою проблемою, адже
потрібно було евакуювати майже
5 тисяч студентів із гуртожитків
і забезпечити всім необхідним, бо
у місті зупинився транспорт, були
постійні обстріли, – каже Тетяна Кагановська. – Ми створили
Каразінський гуманітарний штаб.
Із допомогою нашої асоціації випускників саме він узяв на себе
розв’язання таких проблем, як
евакуація і створення логістичного центру в Полтаві. Там знайшли
прихисток наші студенти і викладачі, коли почались обстріли у Харківській області. Саме із цього штабу надається допомога викладачам
і студентам – це й харчування,
й ліки, й одяг. Здійснюється допомога щодо переміщення працівників, у яких від обстрілів постраждало житло. Допомагаємо і технікою,
адже деякі викладачі залишали свої
домівки тільки з телефонами. Наразі навіть починаємо потрошку ремонтувати наші будівлі.
Щодо заходів із забезпечення
освітнього процесу, то ХНУ подав до НАЗЯВО на акредитацію за
спрощеною процедурою чотири бакалаврські програми.
– Попри складні обставини, в
нас триває планова робота з підготовки до чергової міжнародної сертифікації за Міжнародним стандартом ISO 9110:2015, – продовжує
пані Тетяна. – В умовах воєнного стану здійснюємо наукові дослідження, адже наука є важливим
чинником забезпечення якості вищої освіти. Це стосується як планових тем науково-дослідних робіт,
так і організації онлайн-конференцій, круглих столів і наукових семінарів. У період війни ми працюємо
над 66 науково-дослідними роботами, з яких 42 – фундаментальні.
З 24 лютого проведено 32 наукових
форуми, зокрема 22 міжнародних.
Не припиняється і міжнародне співробітництво ХНУ. Більше
того, воно набуває нового звучання. Виш подає цікаві перспективні
наукові проєкти в рамках програм
Еразмус+ КА2, Еразмус+ Жан
Моне, Горизонт та інших. Загалом за час війни подано понад
20 заявок.
– Саме з міжнародними інтеграційними процесами в освіти і науці
ми пов’язуємо перспективи нашого університету, – зазначає Тетяна Кагановська. – У нас розширюється співробітництво в рамках
проєкту Еразмус+ КА2 European

Universities «Консорціум АВРОРА».
Ініційовано проведення міжнародного тренінгу з управління під час
війни. Розпочато консультації щодо
міжнародної акредитації ОП у Каразінському університеті із Центральним агентством з оцінювання і акредитації (ZeVA, Німеччина)
тощо.

ВПЛИВАЄМО НА МАЙБУТНЄ
СЬОГОДНІ
– Сьогодні під час воєнного стану університети як ніколи інтегровані до загальнодержавної системи
протидії агресії, всебічно забезпечуючи функціонування і військових технологій, і, значною мірою,
різних сегментів економіки України, – вважає ректор Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка» Олександр Азюковський. – Головною відмінністю
у роботі закладів освіти під час воєнного стану є висока концентрація
зусиль для забезпечення короткотермінових результатів із чітким
ідентифікатором досягнення мети
за умови одночасного жорсткого
обмеження ресурсів у стислий час.
Водночас, на думку ректора,
саме система вищої освіти є важливим чинником, що обумовлює
та забезпечує стратегічну стійкість
економіки внаслідок прогнозування трендів технологічного розвитку
виробництва.
– Особлива відповідальність на
ЗВО лежить тому, що ми вплива-

нується створення міжнародних
кампусів НаУКМА за кордоном: у
Північній Америці й Західній Європі, зокрема у співпраці з Університетом Торонто (Канада), Університетом Глазго (Велика Британія),
Університетом Вільнюса (Литва), а
також Гіссенським університетом
(Німеччина). Ця концепція передбачає обміни, спільні дослідницькі
й навчальні групи тощо.
Як пояснив Сергій Квіт, університет вирішив піти таким шляхом,
бо має сподівання, що навчальні
програми НаУКМА будуть цікавими для українців, які виїхали за
кордон.
– Ми прагнемо зберегти їх у
сфері уваги України, – додав він.
– Також хочемо бути привабливими і для студентів Німеччини, Канади, Великої Британії, Литви або
інших країн, де працюють університети-партнери.

ПІДТРИМУВАТИ КОНТАКТИ
З КОЖНИМ
«Освіта є нашим внеском у перемогу
України» – саме так сформулювали
своє завдання після початку війни у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
– У Києві була непроста ситуація, але ми прагнули показати, що
університет працює, – розповідає
ректор КНУ Володимир Бугров.
За його словами, важливо було
підтримувати контакт із усіма співробітниками і студентами вишу.

ГОЛОВНОЮ ВІДМІННІСТЮ У РОБОТІ
ЗВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ Є
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗУСИЛЬ
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРОТКОТЕРМІНОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА УМОВИ ЖОРСТКОГО
ОБМЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ
ємо на майбутнє вже сьогодні –
через підготовку фахівців, – додав Олександр Азюковський. – І
всі помилки й недоліки, які маємо нині, неодмінно даватимуть проєкцію у майбутньому. Тому вкрай
потрібне чітке усвідомлення позиціонування університетів у системі забезпечення сталого розвитку
економіки – як під час воєнного стану, так і в період відновлення економіки.
Національний
університет
«Києво-Могилянська академія» в
умовах війни вирішив реалізовувати стратегію міжнародних кампусів. Про це розповів президент
вишу Сергій Квіт.
Він зауважив, що, крім «фізичної» реконструкції зруйнованих
університетів, потрібно створити
мережу ЗВО, які були б агентами
реформаторських змін.
– Вважаємо, що наш університет є саме таким агентом змін,
– продовжив Сергій Миронович.
– Також ми розглядаємо себе
мережевим університетом. Пла-

Було проведено опитування, і більшість висловилася за продовження
навчання з використанням дистанційних технологій.
– Сформувалася традиція двічі на тиждень проводити онлайнзустрічі із працівниками, адже
важливо було тримати в полі зору
кожного, хто працює в університеті, – продовжує ректор. – Саме
тому запровадили практику прийняття рішень, що дало б можливість відчути співпричетність до їхніх результатів.
Війна стала часом грандіозної
підтримки, зокрема з боку європейських вишів. За три місяці за
академічною мобільністю за кордон до 37 європейських університетів було відправлено 122 студентів
і аспірантів, а також 78 викладачів і дослідників КНУ – за різними проєктами. Щодня коло їхніх
учасників збільшується.
– У контексті забезпечення якості вищої освіти зазначу, що ми розпочали цей шлях ще 2010 року, –
додав Володимир Анатолійович.

– Програма забезпечення якості у
КНУ, яка була прийнята в 2011 році,
ґрунтувалася ще на тогочасних ESG
(Стандартах і рекомендаціях щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти). Вона
була предметом кількох наших проєктів за програмою Еразмус+ та інших. На сьогодні діє вже осучаснена внутрішня система забезпечення
якості. Ми модернізували її, пристосовуючи до нових умов.
Цей час у виші використали
для розгортання вже звичного для
останніх трьох років проєкту KNU
professionals із професійного розвитку викладачів. Триває і програма розвитку для гарантів освітніх
програм.
– Представники НАЗЯВО є тренерами у цій програмі, – додав Володимир Анатолійович. – Такі програми відбувається кожні пів року,
але ця – особлива, адже ми обговорюємо, як в умовах війни працювати на користь університету і
країни загалом.

ПІДСТАВИТИ ПЛЕЧЕ
У перший тиждень війни Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника сформував
онлайн-платформу для студентів
університетів, які не змогли продовжити навчання внаслідок російської агресії, щоб вони мали можливість здобувати знання за своєю
освітньою програмою. Про це розповів ректор вишу Ігор Цепенда.
– Ми також задіяли гуманітарну та фінансову підтримку для постраждалих університетів Харкова,
Херсона і Збройних сил України за
рахунок добровільних внесків працівників університету. За підтримки Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень (Польща) ми
готуємо для постраждалих університетів ІТ-пакет для управління у
розмірі 25 тисяч доларів США. Задіяли також значну кількість гуртожитків для проживання біженців.
А 20 квітня на базі Прикарпатського університету розпочав роботу
Херсонський державний університет. За словами Ігоря Цепенди, евакуація була складною, адже з перших днів війни Херсон опинився в
окупації. Неможливо було вивести
обладнання і документацію вишу,
викладачі і працівники виїжджали,
ризикуючи життям. Упродовж двох
тижнів в умовах окупації у Херсоні
оцифровувалися особливо важливі
документи і через хмарні платформи передавалися на сервери ПНУ.
Також прикарпатський виш відкрив електронні ресурси для студентів і викладачів ХДУ.
– Ми надали колегам навчальний
корпус, забезпечили комп’ютерною
технікою, а також створили умови
для проживання, – додав ректор
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
– Сьогодні Херсонський державний університет проводить навчальний процес на дистанційній основі.
(Закінчення на стор. 10)
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(Закінчення. Початок на стор. 8)
Як розповів ректор, факультет
психології ПНУ розгорнув широку
програму психологічної допомоги,
яка охопила біженців, матерів воїнів, учасників бойових дій, поранених військовослужбовців. Створено анімаційні зони для дітей, а
психологи вишу розробили поради
педагогам чотирма мовами, як адаптувати дітей, що пережили стрес
війни.
Університетська спільнота вдячна за допомогу, яку отримує від
світового співтовариств. Але, на
думку Ігоря Цепенди, надання
значних освітніх пільг для українських студентів і науковців в університетах ЄС може призвести до
масового виїзду молоді. Є імовірність виникнення проблем із набором студентів на перший курс
українських університетів. Можлива також втрата провідних учених і
наукових шкіл.
– Для нас сьогодні важливо,
щоб молодь і науковці залишилися в Україні, оскільки їм потрібно
захищати і відбудовувати країну,
– вважає ректор ПНУ. – В іншому разі цю порожнину без бою заповнять ті, проти кого ми сьогодні
воюємо. Фінансово значно вигідніше для світової спільноти вкласти
кошти у програми подвійних дипломів на рівні бакалаврату, семестрові виїзди українських студентів до закордонних університетів,
збільшення кількості наукових
проєктів з українськими вченими,
які працюють в Україні. Сьогодні
насамперед потрібно підтримувати
тих студентів і науковців, які залишаються в Україні.
Український католицький університет – невеликий виш, але
має близько 150 установ-партнерів
в усьому світі. Крім того, заклад був
цілком адаптований до того, щоб
надати повний цикл допомоги людям з особливими потребами. Під
час війни УКУ прихистив близько
800 людей. Про це розповів проректор ЗВО Дмитро Шеренговський.
– Разом із донорами вдалося
зібрати майже 2,4 мільйона доларів, які було витрачено на потреби і громадянського суспільства, і
Збройних сил України, – зауважив пан Дмитро. – Це – приклад того, як заклад вищої освіти
може використовувати власну мережу для допомоги. Ми надавали
гуманітарну допомогу, були платформою для віртуальної співпраці
з вітчизняними і зарубіжними університетами та створювали моделі
для освітніх експериментів.

ЗА СТАНДАРТОМ НАТО
У воєнний час питання військової
освіти набуває особливої актуальності. За словами директора департаменту військової освіти і науки
Міністерства оборони України Володимира Мірненка, система забезпечення якості військової освіти побудована на виконанні вимог
як НАЗЯВО, так і стандарту НАТО
«Освіта і підготовка».
– Вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, алгоритми проведення акредитації, критерії оцінювання в Україні ідентичні

ВИЩА
ОСВІТА
вимогам стандарту НАТО, – додав
пан Володимир.
За його словами, починаючи з
2019 року, а саме – від початку
акредитації освітніх програм Нацагентством, у системі Міноборони
провели низку заходів, які значно
поліпшили якість військової вищої
освіти. Такі заходи дали змогу змінити радянську систему військової освіти на систему, яка відповідає стандартам НАТО, найкращим
практикам країн – членів ЄС і
базується на власному досвіді ведення бойових дій. Ці зусилля дозволили створити внутрішні системи забезпечення якості військової
вищої освіти, залучити військових
науково-педагогічних працівників
як експертів НАЗЯВО, провести
акредитацію 100% освітніх програм,
розробити професійні стандарти за
всіма спеціалізаціями, внести зміни до стандартів вищої освіти тощо.

до законодавства України у сфері
вищої освіти з метою його приведення у відповідність до вимог
ESG.
– Також потрібно продовжувати
роботу щодо забезпечення відповідності критеріїв, що використовуються під час акредитації освітніх
програм, цим вимогам, – розповів
Іван Назаров. – Важливими визнаються завдання щодо вдосконалення методів та критеріїв залучення
експертів під час акредитаційних
процедур та оптимізації процесів
залучення стейкхолдерів до зовнішнього контролю якості вищої
освіти. До завдань також віднесено забезпечення відповідності процедур НАЗЯВО методам експертної
оцінки ESG. Усі ці завдання мають
відповідальних виконавців, а вони,
своєю чергою, розуміють, що їхні
активні дії з виконання цих завдань
мають величезне значення не лише

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ПОВИННА ДЕМОНСТРУВАТИ
ГНУЧКІСТЬ І АДАПТИВНІСТЬ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
– Результатом реалізації нових
освітніх програм є успішні дії командирів тактичної, оперативної
та стратегічної ланок військового
управління в умовах відсічі збройній агресії рф, – наголошує Володимир Мірненко.

ПЕРСПЕКТИВИ ЯКОСТІ
Проєкт Національного плану дій
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України на період 2022–2023 років було розроблено з участю членів Нацагентства,
представників МОН, профільного
парламентського комітету, Спілки ректорів закладів вищої освіти України, викладачів, студентів і
роботодавців.
– Сьогодні, попри обставини, ми
впевнені, що зможемо від амбітної мети на майбутнє – стати повноправним членом ENQA (Европейської асоціації із забезпечення
якості вищої освіти. – Ред.) – перейти до цілком конкретного плану дій щодо входження до її складу, – зауважив заступник голови
НАЗЯВО Іван Назаров, презентуючи проєкт. – Національний план
дій – це конкретний крок у зазначеному напрямку. Його було розроблено за прикладом успішного
проєкту ENQA з підтримки агенцій із забезпечення якості, які ще
не мають повноправного членства
у цій організації.
Отже, основна мета національного плану дій – консолідація зусиль НАЗЯВО з іншими органами
влади України, міжнародними та
національними громадськими неурядовими організаціями для створення системи забезпечення якості, що відповідає ESG (Стандартам
і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти).
Проєкт плану передбачає низку
завдань. Насамперед ідеться про
необхідність запровадження змін

для вищої освіти України, а й для
держави та суспільства в цілому,
враховуючи період воєнного стану.
Зведена таблиця заходів національного плану має перелік дій, які
умовно можна поділити на дві частини – пріоритетні та перспективні. Пріоритетні дії, за словами пана
Івана, мають першочергове значення і, на думку Нацагентства, потребують реалізації у найближчий час
із метою уможливлення звернення НАЗЯВО до ENQA щодо ініціювання процедури отримання статусу повноправного члена.
– До таких дій можна віднести
методологічну та фінансову під-

тримку Нацагентства на шляху до
вступу до ENQA/EQAR, розробку
та врегулювання законом процедур і підстав постакредитаційного
моніторингу, оптимізацію статусу
НАЗЯВО у законодавстві України,
оновлення Положення про акредитацію освітніх програм та критеріїв оцінки ОП, реформування
апеляційного комітету і процедур
оскарження рішень Нацагентства,
– пояснив Іван Назаров.
Оптимізм
щодо
можливості
впровадження зазначеного переліку дій у максимально стислі строки, за словами заступника голови
НАЗЯВО, обґрунтовується тим, що
всі проєкти змін до законів України, актів Кабміну та МОН уже розроблено, й вони наразі перебувають на різних етапах погодження
і прийняття.
– Перспективні дії також є надзвичайно важливими, але, на відміну від пріоритетних, їх об’єднує
загальна риса: робота у відповідних напрямах не буде зупинятися навіть після досягнення основної
мети – повноправного членства
в ENQA, – зауважив Іван Назаров. – Серед них – удосконалення механізмів підготовки експертів
НАЗЯВО, формування та наповнення відповідного реєстру, залучення міжнародних експертів до акредитаційних процедур, підвищення
рівня залученості стейкхолдерів до
роботи Нацагентства, затвердження комплексу нормативних документів для запровадження інституційної акредитації, створення
незалежних установ оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти.
Під час онлайн-форуму учасники
також мали можливість пройти опитування. 80% респондентів повністю
погодилися із твердженням, що забезпечення якості вищої освіти під
час воєнного стану є важливим.
Дмитро ШУЛІКІН
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ЖИТТЯ ЗАКЛАДІВ

Ц

ьогоріч День університету розпочався відкриттям нових та оновлених лабораторій, де студенти на сучасному обладнанні та в ошатних приміщеннях виконуватимуть
практичні й лабораторні роботи. Так, відкрито
медіа-лабораторію, лабораторії технології кормів і кормових добавок, ветеринарної гематології, безпілотного обприскування, вагових систем
і складської логістики, центр наукової творчості магістрів-транспортників. Це стало можливим завдяки співпраці з бізнесом, роботодавцями, випускниками.
Наступною локацією свята традиційно стала
Алея слави: тут відкрито «Книгу знань НУБіП
України», до реалізації цього задуму долучилися аспіранти закладу.
Ще одна нова родзинка вишу – композиція
«Символи життя» авторства професійного архітектора Михайла Павловського – з’явилася
на майданчику біля навчального корпусу №2.
А кульмінацією свята стало урочисте засідання вченої ради університету, до якого долучилися друзі й гості НУБіП – представники уряду, національних та галузевих академій
наук, ректори закладів вищої освіти, бізнесмени і роботодавці. Ректор Станіслав Ніколаєнко
відзначив, що міцні традиції згуртовують державу, кожен її колектив. Віроломний ворог вбиває наших громадян, дітей, руйнує села і міста, школи і лікарні. Але українці не здаються,
роблять усе можливе для перемоги над окупантами. Наразі 68 викладачів, співробітників і
студентів університету захищають державу від
російської агресії, 365 – перебувають у терито-

НУБіП: 124-та РІЧНИЦЯ І НОВІ ВИКЛИКИ

www.nubip.edu.ua

Свою 124-ту річницю колектив Національного
університету біоресурсів і природокористування
присвятив підтримці Збройних сил України.
У сучасних українських реаліях, коли на нашій землі
йде повномасштабна війна із загарбником – російською
федерацією, в університеті до славних традицій
додаються нові. Цього року такою стала благодійна
акція зі збору коштів для Збройних сил України,
а загалом виш уже централізовано перерахував більш
як 4 мільйони гривень. За рішенням вченої ради,
всього колективу щомісячно одноденний заробіток
передається на потреби війська.

ріальній обороні, близько тисячі – в лавах волонтерів. Із перших днів війни весь колектив,
зокрема ректорат, працював. За словами Станіслава Миколайовича, університет найпершим
у Києві відновив заняття. Нині відновлюються
постраждалі від окупантів Ірпінський і Немішаївський коледжі, що входять до його структури, навчально-дослідне господарство «Ворзель».
А також – Боярська лісова дослідна станція,
яка, до речі, надала нашим військовим допомогу майже на 3 мільйони гривень!
НУБіП не втрачає якості освіти: тут організовано перейшли на дистанційне навчання, проводяться практики, профорієнтація, завершено
весняні польові роботи, втримано навчальний і
дослідницький процеси, підтримуються міжнародні зв’язки. За наслідками загальнодержавної
наукової атестації університет тримає 3-тє місце в Україні, 9-те – серед українських закладів
вищої освіти у Міжнародному рейтингу QS, а в
Міжнародному рейтингу Webometrics – 8-ме. За
минулий навчальний рік учені НУБіП здійснили
наукові дослідження майже на 77 мільйонів гривень (це третій показник в Україні), підготовлено 2,5 тисячі статей у міжнародних виданнях.
Станіслав Ніколаєнко окреслив ряд спільних
завдань для колективу. Навчання в умовах воєнного стану ставатиме комбінованим, посилиться самостійна навчальна складова. Уваги потребують пошук технічних комбінацій очних і
дистанційних занять, нових методик їх прове-

дення, психолого-педагогічних методів адаптації студентів і викладачів. Гостро постала тема
раціонального використання фінансових, енергетичних ресурсів, утримання корпусів і гуртожитків, їх раціонального використання. На часі
– перебудова дослідницького процесу, більше
залучення вчених до проблем оборони країни,
продовольчої безпеки, підтримки бізнесу, нової
якості міжнародної співпраці. Для цього створено спеціальну групу грантової підтримки.
Першим слово привітань було надане викладачам, студентам та аспірантам університету,
які наразі перебувають у лавах Збройних сил
України і територіальної оборони. А потім до
вітань долучилися державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, голова
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, президент Національної академії педагогічних наук Василь
Кремень, голова наглядової ради НУБіП Микола Томенко, голова Спілки ректорів України
– очільник Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков,
ректори Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров,
Київського національного університету технологій та дизайну Іван Грищенко, Варшавського університету наук про життя Міхал Засада
й багато інших.
Ірина КУШНІРЕНКО

АГРАРНИЙ ВЕКТОР

У

листопаді минулого року Вінницький національний технічний університет, підприємство
«Френдт» і Вінницька обласна рада
підписали меморандум про створення науково-дослідного центру. Нещодавно представники цих
установ зібралися, щоб обговорити
умови ефективного ведення сільського господарства в умовах воєнного та післявоєнного стану.

ЗРОБИТИ ПОЛЯ ЗНОВУ БЕЗПЕЧНИМИ

www.vmr.gov.ua
www.vntu.edu.ua

У нещодавно створеному науководослідному і навчальному центрі
«ВНТУ-ФРЕНДТ», що працює на базі
Вінницького політехнічного університету,
презентували нові винаходи, спрямовані
на безпеку в аграрному виробництві.

– Цей меморандум був підписаний за три місяці до початку війни. У нас були зовсім інші напрацювання і плани, але їх довелося
серйозно корегувати. Незважаючи
на це, тристороння співпраця між
науковцями, бізнесменами і владою
– результативна і плідна. Наразі
над планетою нависає загроза голоду, московити засівають українську землю мінами. Не тільки плуги

та борони необхідні нашим аграріям, а й міношукачі, щоб очистити
поля. Тому вітчизняні науковці взялися за нові технічні розробки, –
сказав ректор університету професор Віктор Біліченко.
Генеральний
директор
ТОВ
«Френдт» Віталій Шуберанський
розповів про те, над чим працює
Центр точного землеробства, а також
презентував учасникам панельної

дискусії технології, які дозволяють
автоматизувати процеси знешкодження небезпечних предметів на
полях і підвищувати рівень безпеки
сільськогосподарських робіт.
– Діяльність аграріїв нині потребує безпечних умов роботи, і
саме це сьогодні є основною метою
співпраці, особливо – враховуючи ту кількість сільськогосподарських підприємств, які прибули на
Вінниччину, – підкреслив голова
Вінницької обласної ради В’ячеслав
Соколовий.
Заступник міського голови Андрій Очеретний розповів, що область прийняла 23 підприємства з
усієї України. 20 із них уже почали працювати, зокрема десять підприємств – саме сільськогосподарського напряму. Відтак передусім
важливо зробити поля, на яких
вирощуються сільськогосподарські
культури, безпечними.
За матеріалами прес-служб ЗВО,
власних кореспондентів
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КОРОТКОТРИВАЛЕ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ З МІСЦЕВИМ
БЮДЖЕТОМ МОЖЕ СТАТИ ВАЖКОЮ
ВТРАТОЮ ДЛЯ ВСІЄЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
www.facebook.com

Сергій ГОРБАЧОВ:

П

ід час анонсування ефіру, який
переглянули тисячі освітян,
ішлося про те, що запитання до освітнього омбудсмена можна залишати у спеціальній Googleформі. Як наголосили організатори,
цих звернень було багато, тож необхідно було їх серйозно систематизувати. На початку розмови Сергій Горбачов зауважив, що наразі,
у час війни, захист прав дітей і загалом захист дітей неможливий без
захисту їхніх прав на освіту і розвиток. Так само зрозумілим є те,
що без захисту прав педагогічного працівника не можна буде захистити і права дитини.
– Для мене це є єдиним процесом, адже освітній омбудсмен
має захищати права усіх учасників освітнього процесу, розуміючи,
що головними у цьому комплексі
є права здобувачів освіти. Також
ми повинні розуміти: якщо не будуть захищені права педагогів, то
не будуть захищені і права здобувачів освіти. Це абсолютно логічно.
Саме на цьому ми базуватимемо
наш поточний захід, – наголосив
він, подякувавши усім, хто в цих
складних і трагічних умовах підтримує належне функціонування
сфери освіти.
Відповідаючи на запитання, передусім задля безпеки життя людей, які зверталися з окупованих
територій, а також з етичних норм,
ані закладів освіти, ані прізвищ
освітян під час заходу омбудсмен
не озвучив.
– Я дуже добре знаю спосіб дій
нашого чиновництва, коли воно починає розв’язувати не проблему, а
долю людини, яка звернулася і вказала на цю проблему, – зауважив
пан Сергій. – Але тим, хто до нас
звертається, ми будемо сприяти у
приватному порядку. Звісно, відповідно до законів України.

ВІДПУСТКА
Велика кількість запитань-звернень
від освітян стосувалася того, що наразі пора літніх відпусток. Зокрема,
йшлося про те, що відпустка буде
не такою, як завжди, – не 56 календарних днів, а 24.
– Тривалість відпустки, згідно із законодавством, на період
дії воєнного стану становить лише
24 дні. Ця норма є чинною, тож ма-

Нещодавно Швейцарсько-український проєкт DECIDE («Децентралізація для розвитку демократичної освіти») організував зустріч
із освітнім омбудсменом у форматі «Години запитань». Упродовж заходу Сергій ГОРБАЧОВ і експертка проєкту Анна ПУЦОВА
розповідали про особливості завершення навчального року, оформлення трудових відносин в умовах воєнного стану, роботу
вчителя влітку, видачу документів про освіту. Також вони обговорили й інші глобальні теми: як компенсувати втрату знань,
освітній геноцид на тимчасово окупованих територіях і початок нового 2022–2023 навчального року.
ємо керуватися... Є певні пропозиції, щоб до закону вносити зміни,
але вони поки що на рівні ідей,
законопроєктів, – акцентував
Сергій Горбачов.
Водночас у освітян виникає багато запитань щодо того, як конкретно цей закон реалізовуватиметься. Зважаючи на реалії, нині
є досить велика кількість ситуацій,
коли працівники вже використали
певну частину своєї основної відпустки. Тому постає цілком логічне запитання: що робити, коли вона
закінчиться? І тут, зазначає омбудсмен, є кілька варіантів.
Він пояснив, що після того, як
відпустка тривалістю 24 дні закінчиться, до початку нового навчального року можна робити таке:

Примушення писати заяви про відпустки за власний рахунок є абсолютно незаконним. Омбудсмен
попросив про це пам’ятати і закликав освітян, щоб вони не піддавалися тиску.
– Хоча, можливо, потрібні ще
якісь роз’яснення. Але, на мій погляд, їх і так цілком достатньо. І,
мабуть, бракує одного-єдиного наказу профільного міністерства, а
може, й постанови Кабміну. Теоретично цей документ мав би складатися лише з кількох слів: «Керівники закладів освіти повинні знати
чинне законодавство та виконувати його», – наголосив він.
А також додав:
– Про незаконні варіанти я говорю не тому, що їх підтримую, а тому,

МИ УСІ ЧИНИМО СУПРОТИВ НЕ ЛИШЕ
РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ, А Й ПОРУШЕННЯМ
ВЛАСНИХ ПРАВ УСЕРЕДИНІ КРАЇНИ
– здійснювати іншу трудову діяльність, передбачену чинним законодавством. Або і не передбачену,
оскільки Закон «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» дає керівнику право покладати на працівника (зокрема, закладу освіти) виконання
обов'язків, які не передбачені чинним законодавством;
– займатися підвищенням кваліфікації (було б непогано отримати відповідний наказ очільника закладу освіти);
– починати працювати над дослідженням освітніх втрат, спричинених війною та пандемією, працювати з учнями та побудувати таку
проєктну роботу, щоб їх компенсувати;
– оголосити простій у закладі
освіти.
Як зауважив Сергій Горбачов,
великою проблемою сьогодні є
саме незаконні варіанти розвитку подій. Коли директорів шкіл
викликають на непублічні наради (а іноді й сам-на-сам), кажуть:
ми оцінюватимемо вашу роботу з
огляду на те, скільки у вас людей
напишуть заяви про відпустки за
власний рахунок або навіть про
призупинення трудових відносин.

що ці варіанти педагоги мають знати, аби чинити спротив. Так, наразі ми усі чинимо супротив не лише
російській агресії, а й порушенням
власних прав усередині країни, які,
на жаль, часто відбуваються.

ОПЛАТА ПРАЦІ
Під час ефіру лунало багато запитань і щодо оплати праці. Зокрема, про те, що людям суттєво скоротили зарплати – і чи дійсно це
було правомірним. Освітяни уточнювали і моменти щодо зміни обсягу субвенції. Як прокоментував
Сергій Горбачов, це також категорія запитань, відповідати на які
має той орган державної влади, котрий це рішення ухвалив. «Я всім
би радив, у кого є такі запитання, звертатися до першоджерел.
Читайте постанови, накази… Там
чітко все розписано. Це є компетенція відповідних органів влади»,
– резюмував він.
А от щодо зменшення субвенції
Сергій Іванович був більш багатослівним. Він сказав, що фактично ця
субвенція вплине на зарплату сильніше, ніж на озвучені 10%, бо рішення щодо скорочення освітньої субвенції на весь рік на 10% означає,
що це сумарне зменшення.

– А ми знаємо, що за перше півріччя у більшості випадків заробітна плата виплачена у повному обсязі. Таким чином, якщо за I півріччя
був повний обсяг, а за підсумками
року треба зменшити на 10%, то,
відповідно, на II півріччя скорочення становитиме понад 10%. Називають цифру 17%. А взагалі, треба
дивитися на рівні певних закладів
освіти конкретних територіальних
громад, – додав омбудсмен.

ПРИЗУПИНЕННЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Багато освітян ставили запитання
щодо правомірності призупинення
дії трудового договору, адже чимало керівників мають намір вдатися до такого, або вже це зробили.
Сергій Горбачов пояснив: так, законодавство і справді визначає, що
трудовий договір може бути призупинений без розірвання трудових відносин. Але для цього мають
бути вагомі підстави. Водночас він
зауважив, що може таке зрозуміти тоді, коли школа розташована
на території бойових дій (зокрема, активних), коли вона зруйнована… у такому разі, як наголосив
пан Сергій, тут є правові підстави.
Проте якщо школа – ціла, є діти і
вчителі й можна працювати, а договори призупиняють, то насправді підстав для цього немає.
– Причина очевидна – так хочуть зекономити на педагогах. Однак ця позиція є неетичною і дуже
зневажливою до вчительства. У всіх
важкі часи, але так не можна, –
сказав він.
Утім, люди піддаються тиску.
Вони пишуть заяви і йдуть зі школи. А надворі – літо. І жити на
щось треба. Зрозуміло, освітяни
знайдуть іншу роботу, проте вірогідність, що восени вони повернуться у рідний заклад, меншає.
Таким чином, як висловив припущення омбудсмен, можна втратити
учителів, втратити освіту.
– Це дуже важливе питання. Я
думаю, до цього і керівникам закладів освіти, і органам управління
освіти треба підходити дуже відповідально, розуміючи, що короткотривале розв’язання проблеми з
місцевим бюджетом, де нібито коштів немає (або дійсно немає, але
їх треба шукати!), може в резуль-
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таті стати дуже важкою втратою
для всієї системи освіти, – резюмував Сергій Горбачов.
Отже, як бачимо, до цієї теми
треба ставитися дуже уважно. А
тому варто чимшвидше припинити
незаконний тиск на вчителів. Бо,
як озвучив омбудсмен, він отримав
просто величезну кількість звернень, у яких освітяни зазначають,
що їх змушують писати заяви за
власний рахунок або навіть призупиняти дію трудового договору.
Який насправді основний фактор
того, що це відбувається? Питання, швидше, риторичне… І водночас реалії такі: направду, це ж гроші не з власної кишені директора
і не з кишені управлінця в громаді
чи в населеному пункті. Це – той
обсяг коштів, який мусить бути використаний відповідно до розписів.
Ось що на це відповів омбудсмен:
– Думки, чому все так, звісно,
є. Однак, оскільки я не маю прямих фактів, не можу сказати, що
це є якась системна вказівка. Тобто я бачу конкретні факти тиску
на вчителів. Я знаю факти тиску
на директорів. Але чому начальники управлінь, департаментів відділів це роблять, я сказати не можу.
Треба їх запитати: чому вони змушують людей іти у відпустки? І
чому не забезпечено права людини, гарантовані законом: на місце
роботи і на заробітну плату, яка
потрібна хоча б просто для підтримання життя?
Принагідно пан Горбачов наголосив, що справді воєнний стан передбачає певне обмеження наших
прав, і такі обмеження є досить суттєвими. Так, вони визначені Конституцією, багатьма законами, розпорядженнями, а отже – законні.
Це просто треба розуміти. Таким
чином, і зменшення субвенції є
законним, і обмеження тривалості
відпустки є законним, і ще багато
чого є законним… Але дуже важливо провести чітку межу.
– Чиновникам, які наразі вирішили заробити собі якісь політичні преференції, хочу сказати
наступне: люди, треба дотримува-

тися закону. Знаєте, можливо, у
цьому є філософська думка, проте ми відрізняємося від агресора, який на нас напав, тим, що
хочемо будувати демократичну
державу. А демократична держава – це та, де дотримуються права, поважають законність. І коли
певні горе-керівники, користуючись так званим телефонним правом, виламують руки очільникам
закладів освіти, а ті, своєю чергою, починають ламати через коліно вчителів, – то це не є тією
державою, яку ми хочемо будувати. Одне з найбільших побоювань,
яке є сьогодні у багатьох людей:
ми переможемо, а багато чого залишиться так, як раніше. А ми не
хочемо, щоб було як раніше, коли
можна було безкарно порушувати
права. Зокрема – права педаго-
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– Це – проблема. З одного
боку, є право людини працювати
дистанційно, самостійно обираючи місце перебування і умови роботи, визначене статтею 60-2 Кодексу законів про працю України.
З іншого боку, є Інструкція ведення класних журналів, яка вимагає дії особисто вчителя і класного керівника. Я думаю, це треба
змінювати відповідно до нинішніх
умов, бо здається все геть сюрреалістичним, адже більшість жінокучительок виїхали, щоб урятувати дітей… Вибачте, це виглядає
просто незрозуміло. Немає поваги до вчителя, до його життя, що
найважливіше. Ми вже надіслали пропозиції до МОН, де просимо внести зміни до інструкції
щодо ведення класного журналу,
щоб можна було це доручати вес-

НЕОБХІДНО УХВАЛИТИ РІШЕННЯ,
ЗГІДНО З ЯКИМ ЗА ПЕДАГОГАМИ, КОТРІ
ЗВІЛЬНИЛИСЯ, ЩОБ НЕ ПРАЦЮВАТИ
НА ВОРОГА, ЗБЕРІГАЛИСЯ Б МІСЦЕ
РОБОТИ І ТРУДОВИЙ СТАЖ
гів. Тому дуже важливо, щоб обмеження прав, які ми відчуваємо
усі під час воєнного стану, було
законним і не перетворювалося
на свавілля.

КЛАСНІ ЖУРНАЛИ
Величезною проблемою, як виявилося, стали класні журнали. Особливо для вчителів, котрі виїхали за
кордон. Там вони сумлінно відпрацьовували свої години. Аж ось –
рік закінчився, і директори закликають своїх підлеглих повертатися.
Згідно з інструкціями, журнали мають заповнювати особисто класні
керівники і вчителі (певні сторінки). І одна справа – повернутися
в місто, де умовно відносно безпечно. А геть інша – коли вимагають повернутися до областей, де
ведуться активні бойові дії (Харківська, Донецька тощо).

ти дистанційно. Звичайно, ми сьогодні бачимо і те, що не всюди у
нас запроваджений електронний
облік проведення занять і успішності наших здобувачів освіти.
Тож це також є проблемою. Але
кінцевої відповіді на це запитання наразі все-таки немає, – підсумував омбудсмен.
Під час свого виступу Сергій
Горбачов наголосив: закиди щодо
низького рівня діджиталізації в
Україні не відповідають дійсності.
Навпаки, вона на досить високому рівні, й питання лише в тому,
щоб цими можливостями користуватися. Зокрема, і щодо заповнення журналів. Інша річ – що,
як уже прозвучало, не всі керівники закладів освіти знають закони, так само не всі вони обізнані із сучасним рівнем цифрових
технологій.

ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ
На жаль, багато речей, які тепер
відбуваються в системі освіти, до
звільнення території від ворога вирішити неможливо навіть теоретично. Серед складних тем сьогодні
– доля патріотично налаштованих
освітян, які не стали колаборантами, попри те, в якій небезпечній
життєвій ситуації вони опинилися
територіально. Сергій Іванович наголосив, що нині необхідно ухвалити рішення, згідно з яким за педагогами, котрі звільнилися, щоб не
працювати на ворога, зберігалися б місце роботи і трудовий стаж.
А всі втрати будуть компенсовані
після того, як територію звільнять,
а саму відсіч закріплять перемогою.
– Це – дуже важливо. І таких
пропозицій є чимало від депутатів.
Їх обговорюють, і дуже сподіваюся,
що будуть ухвалені рішення... Це,
звісно, не стосується тих, хто добровільно і свідомо пішов працювати з
окупантом. Такі люди будуть відповідати за певною статтею закону. Та я
розумію, що, буває, приходять і просто під дулом автомата змушують.
Тут уже починає працювати інше
– треба якнайсильніше опиратися
через саботаж… Я безмежно вдячний тим учителям і викладачам, які
дистанційно працюють із дітьми та
студентами на окупованих територіях. Але я дуже прошу: будьте обережними. Працюйте з тими, кому
ви довіряєте, і знайте, що ми цінуємо вашу роботу і не забули вас, –
наголосив Сергій Горбачов.
Безперечно, зважаючи на російську пропаганду, коли чимало людей зневірилися і починають вірити, що все вже вирішено, і Україна
не буде в змозі забрати свої території назад, у багатьох можуть просто
опуститися руки… А відтак, головний меседж, як резюмував омбудсмен, який точно потрібно давати
освітянам на окупованих територіях: ми вас не забули, не покинули. І, звісно, потрібно підкріплювати усе це конкретними діями.
Валентина ОЛІЙНИК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»
Науково-методичні журнали

 È¦Ä¾ ¾ÏÇ«ÊËÏÀÌÁÉÆ¼ . ®ÁÇ  ;
FNBJMPTWJUB@VLSBJOZ!VLSOFU
кламний відділ – ÎÁÇ   FNBJMJOGP!QFEQSFTBDPNVB
Рекламний
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ПО ОБИДВА
БОКИ ФРОНТУ

«ВОНИ ЗАПИТУВАЛИ, ЧИ Є В НАС
Через місяць після початку окупації директори шкіл Мелітополя написали
заяви про звільнення, не погоджуючись на відновлення освітнього процесу
«під диктовку» рашистів. Чотирьох із них просто викрали. Директора школи №4
Анжеліну КОВАЛЕНКО та її колег кілька діб тримали в гаражі, а потім вивезли
за 30 кілометрів від міста і заборонили до нього повертатися.

С

ьогодні вона керує справами – проте не власне закладом освіти, в якому «виконувач обов’язків» начальника відділу
освіти призначив настільки ж легітимного «виконувача обов’язків»
директора. «Наразі в окупованому місті дуже гнітюча ситуація,
– каже Анжеліна Михайлівна. –
Люди перебувають у постійному
страху. Щоб зрозуміти, що відбувається в Мелітополі, потрібно пробути там хоча б кілька годин. На
вільній території люди бояться вибухів, а там ти щодня розумієш, що
тебе можуть «забрати» незрозуміло
за що: не так подивився, щось не
те сказав (або написав у фейсбуці), не так звернувся тощо».

ГОТУВАЛИСЯ, АЛЕ НЕ ВІРИЛИ
Анжеліна Коваленко народилася у
Мелітополі і прожила тут усе життя. Понад 30 років учителює, а четверту школу очолила 2005-го. На
прохання розповісти про своє місто та настрої в ньому (директору
видно певний «зріз» суспільства,
особливо батьків здобувачів освіти) відповідає: «Я не прихильник
робити акцент на «мовному питанні», тому що Мелітополь – це в
основному російськомовна спільнота. Більшість мешканців у побуті розмовляють російською. Але
навчання в усіх школах ведеться державною мовою, всі класи
– українськомовні». Педагог зауважує, що коли ще була змога
збиратися на мирні мітинги, спостерігався дуже високий патріотичний дух містян. Навіть ті, хто доти
не висловлював свою позицію, також виходили, говорили про те, що
«Мелітополь – це Україна».
Хоча, зрозуміло, це не було думкою всього населення. Кілька років тому в місті активізувалися «казаки», очолювані колишнім
«отаманом» так званого Козацького війська Запорозького низового
Олександром Панченком, чиї підопічні в січні 2014-го брали участь у
розгоні Євромайдану в Запоріжжі
(Панченко внесений до бази сайту
«Миротворець» як посібник терористів і російських окупантів). Тоді,
у 2020 році, висловлювалися припущення, що це може бути закладенням підвалин для пізнішого «вигризання» сухопутного коридору між
окупованим Кримом і так званими
«ЛНР» і «ДНР». Про те, що росія
може розпочати наступ на південний схід України, як з’ясувалося,
ще два роки тому говорив
екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес, тепер добре знайомий нам завдяки своєму аналізу воєнних дій в Україні та прогнозам
щодо їхнього перебігу в майбут-

ньому. Та будьмо відвертими, хто
про це замислювався влітку коронавірусного 2020-го?
«Навіть на початку лютого ми не
допускали думки, що це може бути
правдою, – каже співрозмовниця.
– Якби мені хтось сказав, що так
буде, я би не сприйняла це серйозно. Як у таке можна було повірити? ХХІ століття! Те, що нині
відбувається, не піддається жодній
логіці… І про тривожну валізу ми,
звісно, говорили – всі розповідали
одне одному, що її треба скласти.
А як настав той момент, коли треба взяти її та бігти, чомусь мало в
кого вона була напоготові. Я, наприклад, сама її вчасно не зібрала,
тільки документи та ліки підготувала. Ми й учнів інструктували, що
має бути в такому рюкзаку. Дехто
з батьків дорікав: навіщо ви розбурхуєте дітей? Ми ж отримали інструкції і мали провести таку роботу. Та сприймали так: ми повинні
це вміти, але насправді воно навряд чи знадобиться».

вал став прихистком приблизно для
трьох сотень людей. У той період
було дуже холодно, і на другий чи
третій день іще вимкнули світло.
Відповідно, припинилося водопостачання, не було й опалення. А деякі люди з переляку так бігли, що
не взяли навіть необхідного, прийшли без теплих речей. Пам’ятаю,
ми шукали їжу для мами, яка годує
немовля: у неї почало пропадати
молоко. Нам передали деякі харчі,
що залишилися у харчоблоці дитячого садочка, розташованого поруч зі школою. Усе це ми роздали
дітям. Із кімнати групи продовженого дня чоловіки знесли у підвал
30 маленьких ліжечок із матрациками, ковдрами і подушками, щоб
батьки могли вкласти дітей».
Коли вибухів поменшало, люди
потихеньку почали розходитися по
домівках – сидіти в темному й холодному підвалі, підсвічуючи ліхтариком, залишилися окремі сім’ї.
«Чотири дні я не виходила зі школи, – каже директор. – І, на щастя, не бачила, як люди «виносять»
магазини… На перші мирні мітинги ми спокійно виходили, ніхто нас
не чіпав. Потім окупанти викрали
нашого мера Івана Федорова – і
ми збиралися на мітинги з вимогою його звільнення. Уже на другий день просто з мітингу забрали

та й кошти не в усіх є, – пояснює
Анжеліна Михайлівна. – І не тільки у грошах справа: зараз це також дуже небезпечно. До Запоріжжя зазвичай їхати дві години, але
тепер добиратися можна три доби
і більше. Росіяни… ні, слово «окупанти» їм більше підходить… можуть забрати автівку, взяти щось
із речей, арештувати. Були випадки, коли люди поверталися назад,
бо їм не дозволили проїхати».

НЕПОКІРНІ, ГЕТЬ ІЗ МІСТА!

ДИРЕКТОР ШКОЛИ ТА ЇЇ КОЛЕГИ
НЕ ЗБИРАЛИСЯ ПОЛИШАТИ МІСТО –
ВИЇХАТИ ДОВЕЛОСЯ ТОДІ, КОЛИ
ОКУПАНТИ ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ
ПРОТЕСТУВАТИ – НЕБЕЗПЕЧНО
Уранці 24 лютого містяни почули вибухи: ворог поцілив у Мелітопольський аеродром. А ввечері
того ж дня вже переказували одне
одному інформацію про те, що на
в’їзді до міста стоять рашистські
танки. «Але тоді вони не зайшли,
зачекали до ранку наступного дня,
– згадує Анжеліна Михайлівна, –
25 лютого в нас почалася окупація. Місцями відбувалися вуличні
бої, але здебільшого росіяни спокійно заходили до міста, за нього
не боролися. Ми не могли зрозуміти, чому так відбувається».
Перші дні окупації директор провела в підвалі школи, що використовувався як укриття. Під час його
облаштування стали у пригоді старі меблі, що перебували у процесі
списання: стільці співробітники розставили по периметру в тих кімнатах, де в разі тривоги можна було б
розмістити людей. «У підвальному
приміщенні є світло і вода, є туалетна кімната, – продовжує директор. – У кабінеті предмета «Захист
України», який також розташований в укритті, є куточок для санітарної частини – там був облаштований пункт надання домедичної
допомоги… У перші чотири дні під-

одного з його організаторів, Олю
Гайсумову. Коли зникли ще кілька
людей – ми стали розуміти, що це
не так і безпечно. До того ж лунали попередження, що тих, хто виходить на протести, буде покарано».
Коли Анжеліна Коваленко востаннє виходила на мітинг, рашисти перекрили площу, де збиралися
містяни. Тоді протестувальники перейшли на інше місце – до меморіального комплексу «Братське кладовище» по вулиці Героїв України.
«Ми заспівали гімн, поспілкувалися, призначили час зустрічі наступного дня, – згадує співрозмовниця.
– Учасників уже було дуже мало
– порівняно з тією кількістю, яка
виходила раніше. Наступного дня
з мітингу забрали кількох хлопців
і дівчат, вивезли за місто. І потім
вони пішки діставалися до Мелітополя. Після цього було ухвалено
рішення більше не збиратися, щоб
не ризикувати життям людей. Мітингувати тепер ніхто не виходить:
надто небезпечно».
Тим не менше директор школи
№4 та її колеги не збиралися полишати місто – виїхати довелося
лише тоді, коли окупанти поставили ультиматум. Але не всім це
вдалося. «Дехто не може покинути хворих батьків, літніх родичів,

Для освітян, які залишились у Мелітополі, спокійне – якщо це слово можна застосовувати під час
війни, іще й під гаслом «денаціоналізації» – життя закінчилося
наприкінці березня. 26 числа окупанти викрали начальника міського
управління освіти Ірину Щербак,
яка категорично відмовилася співпрацювати з ними. Тоді ж обійшли
всі школи, аби скликати директорів на «нараду» щодо поновлення
освітнього процесу. На цей заклик
ніхто не відгукнувся, натомість керівники таємно зібралися, щоб обговорити, як цьому протидіяти, бо
за таких обставин ніхто не міг гарантувати безпеку здобувачів освіти і вчителів. Коли директорів «запросили» вдруге – вони написали
заяви на звільнення і гуртом пішли
віднести їх до Мелітопольського
промислово-економічного фахового коледжу: його директор Олена
Шапурова стала першим у місті
освітянином-колаборантом, за що,
ймовірно, і отримала посаду «керівника управління освіти», який мав
організувати навчання російською
мовою та вилучити з програм українську мову й історію України. На
початку травня проти неї відкрили
кримінальну справу за підозрою в
державній зраді (максимальне покарання за цієї статтею – довічне
ув’язнення), тими ж днями міністр
освіти і науки підписав наказ про
дострокове припинення контракту
із Шапуровою та звільнення її з
посади…
Того дня на подвір’ї технікуму
директори передали їй заяви на
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звільнення. Зайти досередини відмовилися, тоді з будівлі вийшла
самопроголошений мер Галина Данильченко у супроводі озброєних
автоматами військових і скомандувала всім зайти у приміщення на
нараду. Побачивши, що директори не виконали її команду і почали
розходитися, вона, не стримуючи
емоцій, вигукнула: сьогодні ж усіх
геть із міста (висловилася насправді не так цензурно, а відправила в
тому напрямку, в якому захисники
Зміїного скерували російський військовий корабель).
«Їм потрібна була «картинка»: у
місті все гаразд, як чудово, що вони
нас «звільнили». А ми чогось не захотіли допомогти їм таку картинку
створити, – розповідає Анжеліна
Коваленко. – Того ж вечора по
нас прийшли. Крім мене, викрали
директорів гімназії №11 Маргариту Овсянникову, гімназії №13 Олену Галацан і ліцею №9 Людмилу
Чугай. Пізніше ми дізналися, що
приходили ще до однієї директорки: вибили двері, але тієї не було
вдома – і це її врятувало. До всіх
нас прийшли вже після початку комендантської години – тому були
впевнені, що ми вдома. Чому забрали саме нас? Напевно, фізично
не могли всіх об’їхати. Та це й не
потрібно було, бо в Мелітополі все
ґрунтується на тому, щоб залякати
людей. А для цього не обов’язково
«брати» всіх. Узяли кількох – і
цього достатньо. Бо після того, як
із нами це відбулося, багато керівників-освітян – ті, які змогли організувати свій виїзд, – залишили місто, зрозумівши, що інакше
їх чекає те саме».
Усіх директорів привезли до гаража однієї з колишніх міських
поліклінік. Там стояли пляшка
води і невелике пластикове відро
на кшталт тих, у яких продають
соління, – імпровізований туалет.
Пізніше бранцям принесли кілька
курток: у приміщенні було дуже
холодно. Фізичних «засобів впливу» до них не застосовували, але
жінки чули, як когось били в сусідньому приміщенні. Після того

КАЖУТЬ, ЩО З 1 ВЕРЕСНЯ
ОКУПАНТИ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕВЕСТИ ШКОЛИ
НА НАВЧАННЯ НЕ ПРОСТО РОСІЙСЬКОЮ
МОВОЮ, А ЗА РОСІЙСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ
постукали в їхні двері – це було
сигналом до того, що потрібно підвестися і стати обличчям до стіни. Нетверезі окупанти запитали,
чи знають педагоги, через що тут
опинилися. «Іще вони питали: «А
які у вас націоналістичні програми
є в школі?». Ми відповідали: «А що
це таке?». Вони не можуть сказати, про що йдеться: десь чули – і
собі говорять. Та що з них узяти?
«Немає, – кажемо, – таких програм. Школа поза політикою. У нас
є програми з української мови, з
історії України, з фізики, математики тощо».
Після двох діб у гаражі директоркам наказали виходити звідти з
речами. Зав’язали очі й вивезли за
30 кілометрів від Мелітополя. Насамкінець озвучили «вирок»: ви покарані за саботаж освітнього процесу, українська сторона від вас
відмовилася, ви депортовані, не маєте права повертатися і заважати
організації освітнього процесу. Діставшись міста, Анжеліна Коваленко переховувалася у друзів, пізніше
змогла з родиною виїхати до Києва.
Заяву на звільнення вона подала не
легітимній владі, тому сьогодні продовжує виконувати свої обов’язки
– тільки на відстані. До 1 травня в
Мелітополі тривали вимушені канікули, а 2 травня за рекомендацією
Запорізької обласної військової адміністрації освітній процес на непідконтрольних територіях завершився. Та окупанти, які завзято
почали не тільки «демілітаризувати», а й «денацифікувати» Україну
(пам’ятаєте статтю «Що росія має
зробити з Україною», у якій ішлося про те, що щонайменше одне
покоління має народитися, вирости й досягнути зрілості в умовах

денацифікації?), не стали відкладати запуск шкіл до вересня. Свіжоспеченими «директорами» стали
вчорашні підлеглі Олени Шапурової – зокрема викладачі трудового
навчання та фізкультури з промислово-економічного коледжу.

БЕЗ «НЕПРАВИЛЬНИХ» КНИЖОК
«Моя школа першою отримала «виконувача обов’язків» – це вчитель
математики із цього коледжу, –
розповідає директор. – Нові «керівники» – переважно із числа
тих людей, яких окупанти змогли
переконати в тому, що Україна їх
залишила, а російська влада тут
надовго, назавжди. Вони полюбляють говорити: вас покинули, більше не фінансуватимуть, ви нікому
не потрібні – змиріться і слухайте
нас. Тому деякі вчителі повернулися на робочі місця: в усіх школах,
де було призначено керівників, оголошували збори колективу. Дехто
пішов і нині працює. Дітей збирають на навчання погрозами й обманом. Спочатку говорили, що інакше вони не отримають документи
про освіту. Кажуть: ходіть до школи до 10 червня, у такому разі будете переведені до наступного класу. Якщо ж ні – доведеться потім
складати іспити з усіх предметів.
Деякі заклади взагалі не відкрили,
сказали, що вони використовуватимуться для інших потреб. У решті
шкіл викликають завгоспів і проводять інвентаризацію».
Учнів приходить небагато: колаборанти запевняють, що певну
школу відвідують 200 дітей, а насправді – десь учетверо менше.
«Ми про це дізнаємося через свої
канали, – пояснює пані Анжеліна.
– Рашисти постійно брешуть. На-

магаються робити вигляд, що все
гаразд. А насправді один учитель
викладає в кількох школах, бігаючи по всьому місту й «обслуговуючи» 5–6 закладів. Бо більшість
тамтешніх педагогів не стали працювати на окупантів… У деяких
закладах книжки з усіх кабінетів
зносять в один клас. Не знаю, для
чого це робиться. Може, для того,
щоб було зручніше їх вилучити? Говорили, що в сусідніх селах палили книжки – підручники з української мови та історії України. У
нас провели повну інвентаризацію
в бібліотеці. Дітей, які залишилися у місті, примушують повернути підручники до школи. Кажуть,
що з 1 вересня окупанти планують перевести школи на навчання
не просто російською мовою, а за
російськими програмами».
Як пише міський сайт mltpl.city,
у травні зі шкільних бібліотек почали вилучати «неправильні» книжки. Посилаючись на сили оборони
Запорізького краю, сайт повідомляє, що підручники з історії України оголошені забороненою літературою – через те, що «просувають
ідеї націоналізму». Замість них окупанти планують завезти підручники «кремлівських псевдоісториківпропагандистів»… Дізнаватися такі
новини, перебуваючи далеко від
рідного міста і не маючи змоги туди
повернутися, надзвичайно важко.
Проте співробітники не опускають рук і намагаються робити те,
що можуть.
«Якщо ми виїхали – це не означає, що ми не працюємо, – каже
Анжеліна Коваленко. – Працюємо, але віддалено. Замовили випускникам 9 і 11 класів документи про
здобуття загальної середньої освіти і стежимо за тим, щоб не було
дублювання. Якщо, приміром, дітей, котрі виїхали, влаштували на
навчання в іншу школу, то там
могли також замовити на них документи. Як випускники отримають свідоцтва? Звісно, передавати
їх на непідконтрольну Україні територію ніхто не буде. Випускникам,
яким атестати потрібні для вступу
до вишів, необхідно знати тільки
серію та номер свідоцтва. Оригінали можна буде отримати в одному з
освітніх закладів на підконтрольній
території: МОН і управління освіти на місцях наразі визначають їх
перелік».
Щодо учнів школи №4 – уже
відомо, що вони зможуть отримати свідоцтва в обласному центрі.
За словами Анжеліни Михайлівни,
її заклад прикріплено до однієї зі
шкіл Запоріжжя. «А тим, хто залишається в Мелітополі, ми сфотографуємо їхні документи і надішлемо, приміром, у вайбер – щоб
вони їх побачили, – додає директор. – Віддати ж зможемо тоді,
коли місто буде звільнене. Я дуже
цього чекаю. Хочу повернутися додому і жити у вільній країні!».
Валентина СОРОКА
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