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ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ФОРМУЛИ УСПІХУ ШКІЛ-«ВІДМІННИЦЬ»
Державна служба якості
освіти України протягом
2020–2021 років провела
338 інституційних аудитів
закладів загальної
середньої освіти.
З-поміж них чотири
продемонстрували
взірцеві результати.
Про ці заклади, їхні
власні «формули
успіху» і критерії
оцінювання розповіли
фахівці держслужби

# 22
24 (1341)
(1736)3 червня
20 червня
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2022
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Військово-патріотичне виховання учнівської
та студентської молоді в умовах боротьби
за Україну є питанням національної безпеки.
Таким був лейтмотив круглого столу,
що ініціювали Інститут проблем виховання
Національної академії педагогічних наук,
Інститут модернізації змісту освіти СТОР.
та Комітет з фізичного виховання МОН 6
ПРО ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ

Юридичний відділ ЦК Профспілки працівників
освіти і науки, посилаючись на роз’яснення
Державної служби України з питань праці,
повідомляє, що додаткові відпустки під час дії
воєнного стану надаються без обмежень
5

МАГІЯ ПОЗИТИВНОЇ ДІЇ

ЗНАЙТИ СВІЙ АЛГОРИТМ ДОПОМОГИ

Учителька інформатики Політехнічного ліцею
КПІ Людмила Булигіна розповідає про те,
чому відмовилася виїжджати з Ірпеня далі, ніж
до Києва, як стала «куратором» хакерських атак
українських школярів на російські ресурси та
співзасновником проєкту «Вчитель іде в ЗСУ» 14

10
Онлайн-заняття з дошкільниками –
складне завдання для вихователя. Як побудувати
і чим наповнити такі заняття? Як зробити
їх ефективними та дієвими? Цим та іншим
питанням був присвячений вебінар «Онлайнзаняття для дітей дошкільного віку у воєнний час»
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.nikturcentr.mksat

ПОКОЛІННЯ ПАТРІОТІВ –
ЗАСЛУГА НАШИХ ОСВІТЯН

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

КРАЩЕ – РАЗОМ

ВИЩА ШКОЛА

ПІДТРИМКА G7

ГРАФІК ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ

іністр освіти і науки Сергій
Шкарлет узяв участь у зустрічі міністрів науки країн G7.
– Уже 110 днів розпочата росією повномасштабна війна проти України забирає життя, змушує українців покидати рідні
домівки, а науковців та інноваторів – шукати можливість продовження своєї діяльності за кордоном.
Війна руйнує нашу інфраструктуру, зокрема дослідницьку й інноваційну, – зазначив Сергій Шкарлет.
Він повідомив, що наразі нагальними завданнями є: підтримка науковців та інноваторів в умовах воєнного стану; релокація закладів вищої освіти та наукових установ; створення можливостей продовжувати
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність внутрішньо переміщеними особами; удосконалення інституту академічної мобільності; розроблення програм повернення науковців та інноваторів, які були вимушені покинути країну; прискорення процесів інтеграції до європейського
та світового дослідницьких просторів.
Федеральний міністр пані Беттіна Старк-Ватцінгер і всі колегиміністри країн «Великої сімки» висловили солідарність з українськими
освітянами та науковцями, наголосили на їх підтримці. Канада створила
фонд для сприяння навчанню української молоді та працевлаштуванню
науковців. Франція організувала фонд фінансової допомоги для наукових досліджень, завдяки якому українські вчені можуть відновити наукову діяльність. США виділили на підтримку наших науковців 4 мільйони доларів. Наразі установи розробляють програми підтримки для всіх,
хто постраждав від війни. Європейський комісар Марія Габріель запевнила, що Комісія ЄС і надалі підтримуватиме Україну.

аказом МОН затверджено цьогорічний
план організації та проведення магістерського тесту навчальної компетентності й
магістерського комплексного тесту (МТНК
і МКТ).
МТНК складатимуть охочі вступити до
магістратури за спеціальностями галузей
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне
управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». МКТ – потенційні вступники на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
Реєстрація осіб, які бажають узяти участь у МКТ та/або МТНК, розпочнеться 27 червня і триватиме до 18 липня (включно). Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний лист із даними для здійснення входу
на інформаційну сторінку «Кабінет вступника», де до 3 серпня отримають запрошення-перепустку з адресою тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).
МТНК/МКТ проходитиме трьома сесіями: основна – 10–17 серпня;
додаткова – 7–10 вересня; спеціальна – 29 вересня – 3 жовтня.
Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційній сторінці «Кабінет вступника»
до 24 серпня 2022 року. В разі неявки на основну сесію з поважних
причин подати документи для участі в додатковій сесії МТНК/МКТ потенційні здобувачі освіти зможуть 22–26 серпня. Результати оголосять
до 13 вересня 2022 року.

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ

ОДИНАДЦЯТЬ НАЙКРАЩИХ – У QS

О

www.inchirierirobe.com

прилюднено рейтинг найкращих університетів світу QS World University
Rankings, визнаний найпопулярнішим у
світі джерелом порівняльних даних про
успішність вишів.
Найвищу позицію в рейтингу серед
українських ЗВО посідає Харківський
національний університет імені Василя
Каразіна (позиція 541–550).
До рейтингу також увійшли:
– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (651–700);
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651–700);
– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (701–750);
– Національний університет «Львівська політехніка» (801–1000);
– Сумський державний університет (801–1000);
– Львівський національний університет імені Івана Франка (1001–1200);
– Харківський національний університет радіоелектроніки (1001–1200);
– Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001–1200);
– Одеський національний університет імені Іллі Мечникова (1001–1200);
– Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201–1400).
QS World University Rankings – це глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих закладів вищої освіти світового значення за показником досягнень у галузі освіти і науки, що був
започаткований у 2004 році.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ДЛЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

М

іністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку доступу до
інформації центральної бази даних програмно-апаратного комплексу
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».
Можливі наслідки запровадження порядку: урегулювання процесу під’єднання освітніх інформаційних систем до центральної бази даних ПАК
«АІКОМ»; встановлення єдиних вимог до освітніх інформаційних систем,
які можуть бути під’єднані до центральної бази даних ПАК «АІКОМ».
Із проєктом порядку можна ознайомитися на сайті МОН або за коротким посиланням: bit.ly/3N7GMEp. Зауваження та пропозиції приймаються в довільній формі до 13 липня 2022 року на електронну адресу:
digitaled.office@gmail.com. Контактна особа для надання консультацій
– Роксолана Швадчак.
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www.mon.gov.ua
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НАЦФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ

КОНКУРС ДО НАУКОВОЇ РАДИ

І

дентифікаційний комітет Національного
фонду досліджень України оголошує конкурс
щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради НФДУ. Йдеться про 8 вакантних
місць за секцією природничих, технічних наук
та математики; 5 вакантних місць за секцією біології, медицини й аграрних наук; 4 вакантні місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.
Кандидатів мають право висувати Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації. Самовисування кандидатів не допускається. Кожен кандидат має відповідати
кваліфікаційним вимогам, серед яких – наявність наукового ступеня та
не менш як 8 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу, бездоганна наукова репутація, значна кількість публікацій за останні 10 років у наукових виданнях, що індексовані наукометричними базами Scopus, Web of Science, досвід міжнародної наукової співпраці.
Суб’єкти подання повинні надіслати документи в електронному вигляді на електронну адресу Наукового комітету Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій (uasciencecops@gmail.com) не пізніше
23 год 59 хв 12 вересня 2022 року. Контактні дані для довідок щодо конкурсу – електронна адреса: uasciencecops@gmail.com; тел.: (097) 117-38-06.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

БОРОТИСЯ ЗА КОЖНОГО АБІТУРІЄНТА

М

іністерство освіти і науки спільно із профільними міністерствами,
народними депутатами, освітянами напрацьовують рішення щодо надання абітурієнтам із ТОТ і місць проведення воєнних дій можливості
складати НМТ у безпечних умовах.
– Наразі важливою метою є надання вступникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій можливості взяти участь
у НМТ. Усупереч блокуванню окупантами виїзду вступників ми боремося за кожного теперішнього та майбутнього українського студента,
– написав у телеграм-каналі Сергій Шкарлет.
Для цього вступні випробування проводитимуться трьома сесіями (липень, серпень, вересень) в Україні й за кордоном. Для абітурієнтів, які
не зможуть виїхати на підконтрольну територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь,
ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде
передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, наголосив міністр.
Усі жителі ТОТ і місць проведення воєнних дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися
спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано
вступити до закладів фахової передвищої освіти.
За інформацією КМУ, МОН, УЦОЯО, власних кореспондентів

www.ctdl.com.ua
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НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ
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ПОЛТАВЩИНА

КИЇВ

ІННОВАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

НА ЧЕСТЬ ЛЬОТЧИКА-ГЕРОЯ

Полтавському національному педагогічному університеті імені
Володимира Короленка
відбулася V Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю «Інновації в початковій освіті:
проблеми, перспективи,
відповіді на виклики сьогодення». Захід, проведений у межах діяльності навчально-наукової лабораторії інноваційних освітніх рішень,
об’єднав понад 200 науковців із 21 закладу освіти, які функціонують
у 17 областях України та за кордоном.
Урочисте відкриття конференції розпочала ректорка закладу Марина Гриньова. Пленарне онлайн-засідання виступом «Лабораторія
інноваційних освітніх рішень в умовах воєнного стану» відкрила завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Ольга Федій. Захід проходив два дні
в синхронному й асинхронному режимах з активною роботою секцій.
За результатами роботи конференції планується видання електронного збірника тез та щорічного збірника наукових праць кафедри.

иївську школу перейменують на честь її учня
– льотчика – Героя України В’ячеслава Єрка. З ініціативою перейменування виступили побратими пілота і
командування бригади тактичної авіації Повітряного
командування «Центр». У повітряному командуванні зазначили, що педагогічний колектив однієї із київських шкіл, де навчався В’ячеслав Єрко, підтримав перейменування школи на честь
льотчика – Героя України – командира авіаційної ескадрильї 40-ї
бригади тактичної авіації, який загинув 24 лютого в небі Київщини.
У перший день повномасштабного вторгнення він був першим серед тих, хто піднявся на захист Києва. Виконав чотири бойових вильоти і забезпечив прикриття виведення з-під удару літаків авіабригади. Разом з іншими пілотами у повітряному бою збив п’ять ворожих
літаків. Указом Президента України від 16 травня В’ячеславу Єрку
присвоєно звання «Герой України» (посмертно) з удостоєнням орденом «Золота Зірка». Досі школа була названа на честь радянського
генерала Дмитра Карбишева.

www.istpravda.com.ua
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ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

ЛЬВІВЩИНА

ПЕРЕМОГА – У СОБОРНОСТІ Й КРАСІ

ЯК КЕРУВАТИ ДРОНАМИ?

осьмикласниці Юлія Ковальова і Вікторія Бевз перемогли у ХХІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої», присвяченому Шевченківським дням. Дівчата
– з Кривого Рогу. Вікторія Бевз – випускниця школи мистецтв №1. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»
її витинанку «Інгулець і Саксагань.
Зустріч» визнали найкращою.
Випускниця криворізької музичної
школи №4 Юлія Ковальова перемогла
у номінації «Образотворче мистецтво»
з картиною «Місяць на небі, зіроньки
сяють…».
– Це – графіка на тонованому картоні. Сюжет – за мотивами української
пісні. Робота символічна: козак – в образі місяця, а дівчина, яка пливе у човні, – ніби зоря, – поділилася викладачка музичної школи
№4 Інна Омельченко.
Конкурс учнівської творчості проводять щороку, аби популяризувати ідею соборності України.

ілотний проєкт курсової
підготовки населення з
управління дронами впроваджують на базі Львівського
вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва. Оператор
дрона – сучасна і затребувана професія у сферах сільського господарства, будівництві, медійній, а нині – й
в обороні держави. Департамент освіти і науки Львівської ОВА разом із фахівцями училища працюють над підготовкою
навчальної програми та здобуттям практичних навичок викладачів.
Як повідомляють у департаменті, цей напрям у системі профтехосвіти реалізується вперше в Україні. Але вже скоро професія «Оператор дрона» буде впроваджена в багатьох закладах ПТО країни. Обладнання для навчання закупили в межах виконання Програми ООН
із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вартість придбаних квадрокоптерів – більш як 230 тисяч гривень.

ЧЕРКАЩИНА

ЖИТОМИРЩИНА

ПЕРЕТВОРИТИ ПІДВАЛ НА УКРИТТЯ

УЧИТЕЛЬКА ПРОТИ «НАЦИСТІВ»

Черкасах дитсадок «Волошка» готується до початку роботи. Із підвального
приміщення треба винести з
тонну землі – так працівниці закладу створюють укриття. В умовах воєнного стану
для відновлення роботи дитсадочка наявність укриття –
обов’язкова умова, розповіла
директорка Ірина Пилипенко.
Нині у виховательок, помічниць, кухарів дитячого садка «Волошка»
ранок починається з відрами та лопатами. У підвалі, де буде укриття для дітлахів, нині є насип землі заввишки з кімнату. І тепер усю
цю гору потрібно прибрати. Землю з підвалу виносять і висипають
на тракторний причіп.
«Треба відкриватися, працювати на нашу перемогу. Хочеться зробити своє сховище для нас, для наших дітей», – розповіла Ірина Пилипенко. Звісно, неподалік є вже обладнане укриття, але для садочка краще мати власне.
Як розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна, в Черкасах загалом – 53 садочки й нині діють 23 (ті, що мають сховища).
Денного сну в дитсадках поки немає, і працюють вони переважно
для дітей від чотирьох років.

лужба
безпеки
України продовжує
системну роботу з виявлення колаборантів і
прибічників збройної
агресії російської федерації на Житомирщині. Пропагандистів,
які публічно підтримували так звану «спецоперацію» рф і називали правильними дії
рашистських військових в Україні, викрито у Житомирі, Новограді-Волинському та Бердичеві. Як повідомляє обласне управління СБУ, одна з них – житомирянка, вчителька української мови міської загальноосвітньої школи
– переконувала своїх колег у тому, що президент росії хоче за допомогою «спеціальної військової операції» врятувати український народ від так званих «бандерівців» та нібито допомогти нашій країні
у боротьбі з «нацистами». Відтак опір рашистським «асвабадітєлям»
є безперспективним і безглуздим. Досудове розслідування за ч. 1
ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ стосовно цих осіб провадять
дізнавачі Національної поліції.
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За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ОНЛАЙН-СЕМІНАР

САМОВРЯДУВАННЯ

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ

БЕЗПЕЧНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ

ля управлінців закладів освіти
Полтавської і Сумської областей відбувся онлайн-семінар «Стратегічне планування розвитку школи». Учасниками заходу стали понад
460 осіб: представники місцевих органів управління у сфері освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, директори та
заступники директорів закладів загальної середньої освіти.
«Стратегія розвитку школи має бути чіткою і стосуватися саме конкретного закладу освіти, особливостей його навчальної діяльності. Що лаконічніші
формулювання стратегії, то зрозумілішою вона є», – наголосив Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти, звертаючись до учасників онлайн-семінару.
Олена Ліннік, фахівчиня ініціативи «Система забезпечення якості освіти»
(SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance), окреслила етапи розроблення й орієнтовну структуру стратегії, а також звернула увагу на її реалізацію через ефективне річне планування.
З типовими помилками стратегічного планування роботи шкіл Полтавщини,
виявлених за результатами проведених інституційних аудитів, ознайомив учасників семінару Леонід Мироненко, заступник начальника управління – начальник відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти
у Полтавській області.

іністерство освіти і
науки надає важливого значення забезпеченню
зайнятості дітей у канікулярний час. Цього літа з
огляду на введення воєнного стану, відзначають у
МОН, органи місцевої влади самостійно вирішують
питання організації оздоровлення та відпочинку дітей (рішення Центрального штабу при Мінсоцполітики).
Оскільки одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту дітей є реалізація їхнього права на
оздоровлення та відпочинок, МОН із метою належного захисту
дітей в умовах воєнного стану, особливо в місцях компактного
проживання тимчасово внутрішньо переміщених дітей, рекомендує департаментам освіти забезпечити на базі закладів освіти роботу таборів із денним перебуванням (тематичні зміни, наукові,
спортивні, мовні школи тощо).
У міністерстві наголошують, що організація пришкільних таборів можлива лише за умови створення безпечних умов перебування дітей і учителів.
Під час літніх канікул педагоги закладу можуть проводити різноманітні форми виховної, навчальної та пізнавальної діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей, їхнього творчого,
інтелектуального і фізичного потенціалу. Велике значення надається ознайомленню дітей з українськими народними традиціями, обрядами, звичаями, формуванню національної культури та
сприянню всебічному розвиткові дитини.
Наразі до цієї роботи активно доєдналися комунальні позашкільні заклади екологічного, технічного, художнього напрямів,
системи МАН. Найбільше таких таборів – у Чернівецькій області. Активна робота здійснюється у Волинській, Вінницькій,
Житомирській областях. А на сайті МОН розміщено розклад
роботи закладів позашкільної освіти в канікулярний час і графік проведення спортивних заходів.

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ

НАПН КОНСУЛЬТУЄ НАУКОВЦІВ

Н
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аціональна академія педагогічних наук
України інформує наукові установи, ЗВО, в
яких проводяться наукові дослідження у галузях знань і за спеціальностями, пов’язаними з
освітою, педагогікою та психологією, що пунктом 72 Програми спільної діяльності МОН України та НАПН на 2021–2023 роки
передбачено здійснення експертного оцінювання проєктів досліджень у галузях освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології).
На виконання цього завдання Міжвідомча рада з координації досліджень
у галузі освіти, педагогіки і психології при НАПН на громадських засадах
фахово аналізує теми дисертаційних досліджень із педагогіки та психології,
надає висококваліфіковані рекомендації щодо їх уточнення та корегування,
консультує аспірантів і докторантів, їхніх наукових керівників і консультантів. Зокрема, у 2018–2021 рр. розглянуто 1714 тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів доктора наук і доктора філософії. Більш
як половину тем скореговано за згодою здобувачів, їхніх наукових керівників і консультантів.
НАПН запрошує до співпраці щодо формулювання тем дисертаційних досліджень у галузях освіти/педагогіки, соціальних і поведінкових наук (психології).

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

НЕ ВІДРАХУЮТЬ ЖОДНОГО УЧНЯ

М

WORLDSKILLS UKRAINE

«МАЙСТЕРНИЙ» ОБМІН ДОСВІДОМ
www.rada-poltava.gov.ua

S

wissSkills (організатори WorldSkills у Швейцарії) запросили українців відвідати національні
змагання восени 2023 року для підтримки молоді, яка продовжує розвивати навички в умовах
війни. Українська сторона прийняла запрошення та займатиметься організацією поїздки. Рішення щодо участі було ухвалено під час засідання оргкомітету WorldSkills Ukraine.
Українці також отримали запрошення на участь у EuroSkills Competition 2023:
змагання мали проходити у рф, але у відповідь на широкомасштабну війну в
Україні росію виключили з усіх активностей WorldSkills. Польща (WorldSkills
Poland) погодилася провести EuroSkills 2023 і запросила українських учасників відвідати подію.
Для того, щоб WorldSkills Ukraine ще більше відповідав міжнародним стандартам, організатори змагань за компетенціями проходитимуть додаткове навчання правил WorldSkills. Для цього 20 українських експертів взимку пройшли навчання у WorldSkills International і проводитимуть вебінари з іншими
організаторами. Навчальні матеріали зимового курсу будуть перекладені з англійської на українську та поширені серед організаторів.
Крім того, під час засідання оргкомітету учасники підбили підсумки відбіркового етапу WSU 2021, у якому взяли участь 1052 хлопців та дівчат.
До ТОП-3 регіонів з найбільшою кількістю учасників увійшли: Дніпропетровська область (241 учасник); Запорізька область (113); місто Київ (73). Перший етап не відбувся лише у Хмельницькій області, він був запланований на
березень 2022 року.
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іністр освіти і науки
Сергій Шкарлет в ефірі
телемарафону «Єдині новини» розповів про організацію
нового навчального року та
безпеку учасників освітнього
процесу. Міністр наголосив,
що останні три роки МОН
разом із ДСНС формували
політику безпечності освітнього процесу.
– На нараді під головуванням Прем’єр-міністра був присутній
керівник ДСНС України, який отримав чітке завдання і сформулював головний меседж: ми маємо сьогодні в усіх закладах
освіти провести аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу, – сказав
Сергій Шкарлет.
Міністр повідомив, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій має чіткі критерії стосовно засобів укриття –
не тільки бомбосховищ, а взагалі засобів укриття, які сприяють
безпеці освітнього процесу.
Окрім того, він зазначив: більша частина батьків хоче, щоб
навчальний процес формувався в офлайн-форматі, оскільки за
роки пандемії і наразі воєнного стану діти позбавлені соціалізації, звичного для них спілкування з однолітками, а також утратили зв’язки з учителями. Це, безумовно, позначається на якості
освітнього процесу. Але головне завдання, яке ставитиме МОН,
– безпека.
– Очний навчальний процес розпочнемо лише там, де будуть підтверджені установи, які мають укриття, захисні споруди щодо повної безпеки дитини. Жодну дитину не відрахують
із закладу освіти, якщо вона не долучиться до очного процесу
через сумнів батьків щодо безпечності того чи іншого закладу
освіти. Ми на сьогодні винятково в контексті безпеки дитини,
безпеки вчителя формуємо початок нового навчального року, –
наголосив Сергій Шкарлет.
За матеріалами МОН, НАПН, ДСЯО, власних кореспондентів
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ВІДПУСТОК ПІД ЧАС ВІЙНИ
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Я

к повідомляє Юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки, статтею
57 Закону України «Про освіту» встановлено державні гарантії педагогічним і науковопедагогічним працівникам, зокрема:
– належні умови праці;
– оплату підвищення кваліфікації;
– правовий, соціальний, професійний захист;
– диференціацію посадових окладів (ставок
заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних
категорій, встановлення підвищених посадових
окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат
за наукові ступені та вчені звання;
– виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного
посадового окладу (ставки заробітної плати) за
сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;
– виплату педагогічним і науково-педагогічним
працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.
Нові державні гарантії в умовах воєнного стану для сфери освіти передбачає Закон України
від 15.03.2022 р. №2126-IX «Про внесення змін
до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану».
Законом №2126-IX доповнено Закон «Про
освіту» статтею 57-1, якою працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного
стану були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, гарантуються:
– організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що
є найбільш безпечною для його учасників;
– збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших
виплат, передбачених законом;

– місце проживання (пансіон, гуртожиток
тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).
Забезпечення зазначених державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього
процесу в умовах воєнного стану в межах своєї
компетенції здійснюють, зокрема: органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації
та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадови особи, органи управління
у сфері освіти; заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники.
Вказані органи мають право ухвалювати в
межах своєї компетенції рішення, обов’язкові
до виконання на відповідній території, для реалізації зазначених вище державних гарантій
в умовах воєнного стану.
Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від
15.03.2022 р. №2136-ІХ встановлено певні обмеження й особливості організації трудових
відносин.
Цей закон діє винятково протягом періоду
воєнного стану і втрачає чинність із дня його

припинення або скасування. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, що врегульовані зазначеним законом.
Згідно зі статтею 12 Закону №2136-ІХ у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
Державна служба України з питань праці
роз’яснює, що додаткові відпустки під час дії
воєнного стану надаються без обмежень.
Так, Закон України «Про відпустки» передбачає такі види додаткових відпусток:
– щорічна додаткова відпустка за роботу зі
шкідливими і важкими умовами праці (стаття 7);
– щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість (стаття 8);
– додаткові відпустки у зв’язку з навчанням,
творча відпустка, відпустка для підготовки та
участі у змаганнях, додаткова відпустка окремим категоріям громадян і постраждалим учасникам Революції гідності (р. ІІІ, статті 13–16).
Отже, норми спеціального Закону №2136-ІХ
щодо трудових відносин під час війни не обмежують права працівника на одержання щорічних додаткових та інших відпусток, передбачених законодавством.
Водночас у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (окрім відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
У профспілці наголошують, що педагогічні
працівники мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки під час дії воєнного стану згідно з
державними гарантіями, встановленими статтею 57 Закону України «Про освіту».

ВИСТУПИ МІНІСТРА

ОЧНЕ НАВЧАННЯ, КОЛАБОРАЦІОНІЗМ І ЗАРПЛАТА

С

ергій Шкарлет зазначив, що
формат
навчання
офлайн
упроваджуватиметься лише за
умови наявності гарантій безпеки
для учасників освітнього процесу.
Рішення щодо визначення способу організації навчання належить
до компетенції місцевої влади та
керівників закладів освіти.
– З урахуванням того, що Міністерство освіти і науки не має прямого менеджменту відносно шкіл,
ухвалювати рішення щодо офлайнчи онлайн-формату все-таки будуть
засновники, місцеві органи, керівники об’єднаних громад, військові
адміністрації. І лише за умови гарантування безпеки для учасників
освітнього процесу може бути формат офлайн, – наголосив міністр.
На запитання, чи вистачить учителів для початку нового навчального року, оскільки значна частина освітян через війну виїхали за
кордон, а частина залишилися на

окупованих територіях, міністр повідомив, що нестачі педагогів наразі МОН поки що не бачить.
– Учителі, які виїхали, беруть
участь у навчальному процесі як
волонтери в тих країнах, де перебувають. Вони залучені до суботніх шкіл, освітніх хабів, де українських дітей додатково занурюють в
українську мову, культуру та історію, – розповів Сергій Шкарлет.
За його словами, ніхто дистанційну освіту не скасовував. і вчителям дозволено працювати у напівдистанційному форматі зі своїми
учнями.
Окремо
обговорено
питання
співпраці педагогів із так званою самопризначеною владою на тимчасово окупованих територіях та виплати
заробітної плати освітянам. Міністр
закликав обережно висловлюватися
щодо обвинувачень у колабораціонізмі вчителів і повідомив, що надання оцінки співпраці з окупаційною

www.mon.gov.ua

Міністр освіти і науки Сергій ШКАРЛЕТ в ефірі програми «Сніданок з 1+1»
розповів про підготовку до нового навчального року, роботу й оплату праці педагогів,
зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

владою не є компетенцією Міністерства освіти і науки.
– Наразі це лише поодинокі
випадки. Наприклад, у Херсоні із
60 директорів шкіл тільки 2 погодилися на таку співпрацю. Зі свого боку міністерство намагається
ретельно працювати з кожною з
окупованих територій, намагаючись зробити все, щоб кожен учитель отримував заробітну плату, –
сказав Сергій Шкарлет.

Він додав, що сьогодні 37 громад
із 310 залишилися без зарплати,
оскільки вони є тимчасово окупованими. Освітня субвенція на виплату заробітної плати щомісяця
перераховується в повному обсязі і вчасно. Попри можливу наразі затримку у виплаті, заробітна плата зберігається за кожним
із учителів.
За матеріалами МОН, ПОН
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Військово-патріотичне виховання
учнівської та студентської молоді в
умовах боротьби за Україну є питанням
національної безпеки. Таким був
лейтмотив круглого столу, що ініціювали
Інститут проблем виховання Національної
академії педагогічних наук, Інститут
модернізації змісту освіти і Комітет з
фізичного виховання МОН.

Н

ЗАХИСТ
УКРАЇНИ

ПОКОЛІННЯ ПАТРІОТІВ –
ЗАСЛУГА НАШИХ ОСВІТЯН
www.turist-patriot.cn

ауковці й освітяни-практики
обговорили питання боротьби за українську національну
ідентичність в умовах війни росії
проти України, особливості викладання предмета «Захист України»,
зв’язок фізичного виховання з підготовкою до захисту в умовах сучасних викликів і низку інших актуальних проблем.

ПОПЕРЕДУ – ГОЛОВНА ПЕРЕМОГА
Варто подякувати всім освітянам,
які за роки Незалежності зуміли підготувати гідних захисників
України. З таких слів розпочав
круглий стіл президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень. «Маємо покоління
громадян, які є патріотами і державниками, які стають у черги, аби
вступити до лав захисників України, – додав Василь Григорович.
– Також заслуга освітян у тому,
що підготовлено покоління людей,
здатних воювати, здатних оволодівати новою технікою. Не тільки
«Джавеліни», а й багато іншої нової для українців техніки ефективно освоюється і використовується.
А це можна було робити лише за
умови, що ці молоді люди отримали
гідну підготовку в наших закладах».
Як констатував Василь Кремень, війна і новий час ставлять
нові виклики перед військовопатріотичним вихованням. Зокрема, ми повинні зрозуміти, що головна війна – це війна сьогоднішня, і головною перемогою в історії
України буде перемога у цій війні.
А також – максимально пошанувати тих, хто героїчно бореться, і тих,
хто, на превеликий жаль, загинув.
«Це має великий виховний потенціал для роботи серед дітей та молоді», – зауважив президент НАПН.
Директор Інституту проблем виховання НАПН Іван Бех сформулював
декілька положень, на яких повинен базуватися процес військовопатріотичного виховання. Зокрема,
готовність до захисту народу, Батьківщини, держави як комплексного утворення виникає під впливом
духовно-морального, громадянського, національного виховання, тому
має відбутися доцільне поєднання у
часі цих структурних елементів.
– Потрібна наскрізна військовопатріотична пропедевтика, починаючи з початкової школи на основі
відповідної програми. Слід сповна
одухотворити ідеєю захисту доленосних святинь весь навчальний
матеріал – не тільки гуманітарного циклу, а й природничого, –
додав Іван Дмитрович.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
В Україні діє Стратегія національно-патріотичного
виховання, головними складовими якої є

громадсько-патріотичне, військовопатріотичне і духовно-моральне виховання. Крім того, є чинною Державна цільова соціальна програма
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Але
створення системи національнопатріотичного виховання в Україні все ще триває. Про це розповіла заступниця міністра молоді та
спорту Марина Потапенко.
За її словами, у процесі налагодження військово-патріотичного
виховання виникла міжвідомча взаємодія. Пані Марина відзначила
плідну співпрацю МОН і Мінмолодьспорту у проведенні Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура).

глибоко підійти до зміни програми:
переглянути історичні та ціннісні
наративи, зокрема внести сьогоднішню звитяжну історію українських військових. А також – посилити викладання основ домедичної
підготовки.

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ
Нормативно-правова база викладання предмета «Захист України»
є досить об’ємною і розгалуженою.
Про це у своєму виступі розповів головний спеціаліст Головного
управління загальної середньої та
дошкільної освіти директорату дошкільної, шкільної та позашкільної
та інклюзивної освіти Міністерства
освіти і науки Роман Гладковський.

ОДНИМ ЗІ ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
«ЗАХИСТУ УКРАЇНИ» Є СТВОРЕННЯ
МІЖШКІЛЬНИХ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ
Зокрема, Міністерство молоді та
спорту здійснює підготовку громадських активістів (виховників джур)
у співпраці з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і
туризму учнівської молоді.
– В умовах воєнного часу наша
робота зазнала змін, – констатувала заступниця міністра. – Важливо, що ми змогли забезпечити
проведення гри в найбільш «спокійних» районах України. Тобто ми продовжуємо військовопатріотичне
виховання
наших
юних громадян.
Разом з тим, на думку Марини Потапенко, варто більш комплексно
розглядати
військовопатріотичне виховання як засіб початкової підготовки для національного супротиву. І одним із викликів і пріоритетів у цьому питанні
має стати реформування навчального предмета «Захист України». В
цьому контексті пані Марина висловила низку пропозицій.
– Слід відійти від поділу, коли
лише хлопцям викладається військова підготовка, – зауважила
вона. – Надзвичайно важливо і

Зокрема, він нагадав, що згідно із Законом «Про військовий
обов’язок і військову службу», допризовна підготовка реалізується
через викладання «Захисту України» в школах. І – через заходи
військово-патріотичного виховання, зокрема і вишколи, і літні табори, і різні виховні заходи з участю військових, ветеранів, учасників
бойових дій тощо.
– З початком російської агресії
змінилося ставлення вчителів, учнів
та й усіх громадян до цього предмета, – констатував пан Роман. – Усі
побачили у ньому нагальну потребу
і необхідність. Раніше ця дисципліна
зводилася до того, що учні вивчали
теоретичний матеріал, але практично застосовувати відповідні навички
у складній економічній і матеріальній ситуації закладів освіти не мали
можливості.
Загалом навчальна програма з
2014 року змінювалася тричі, її намагалися наповнити практичним
змістом. Як розповів пан Роман,
після початку гарячої фази війни
було створено робочу групу – аби
внести корективи до чинної програми предмета «Захист України».

Основним недоліком цього предмета, на думку багатьох експертів,
є саме мала кількість часу на його
викладання – 1,5 години на тиждень в 10–11-х класах. Але, як зауважив Роман Гладковський, заклади освіти згідно із законодавством
мають автономію і можуть розподіляти варіативну складову на викладання цієї дисципліни в освітній
програмі, яку вони формують відповідно до нових державних стандартів і до нового Закону «Про освіту». Тобто – збільшити час для
викладання «Захисту України» до
двох годин на тиждень.
Також багато запитань викликає
матеріальне забезпечення. Як нагадав пан Роман, відповідно до сучасної нормативної бази за матеріальне забезпечення цього предмета
передусім відповідальне Міноборони, яке через свої оперативні командування має забезпечувати речовим
майном заклади освіти. «Тут усе залежить від взаємодії на місцях –
між органами управління освітою та
центрами комплектування (колишніми військкоматами), – констатує
Роман Гладковський. – Коли така
синергія і співпраця є, то викладання предмета «Захист України» відбувається на досить високому рівні.
Йдеться і про забезпечення кадровим потенціалом (людьми, які мають
бойовий досвід, сучасні практичні
знання і навички), і про матеріальне забезпечення».
Одним зі шляхів поліпшення матеріального забезпечення викладання цієї дисципліни є утворення міжшкільних ресурсних центрів.
У МОН вважають, що це є одним з
перспективних напрямів, адже він
дає змогу не розпорошити всі матеріальні ресурси, а створити в одному конкретному закладі базу для
викладання «Захисту України».
– Міністерство розробило положення про такий міжшкільний ресурсний центр, – зауважив пан Роман. – Але зараз виникає питання
щодо його доопрацювання в контексті сучасної нормативної бази.
Проте багато закладів освіти використовують можливість і створюють такі центри. На мою думку,
майбутнє – саме за такими МРЦ,
особливо в районних центрах або
в районах великих міст.
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ЗВ’ЯЗОК ІЗ ФІЗКУЛЬТУРОЮ
Одним із наріжних каменів військово-патріотичного
виховання
повинен бути достатній рівень фізичної підготовленості нашої молоді. Як зауважив заступник голови
Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України Андрій Боляк, нині значно збільшено кількість варіативних модулів, які сьогодні пропонуються школярам, але
водночас їх варто переглядати в напрямі посилення військово-патріотичної складової. Адже, на думку
експерта, ціла низка модулів за специфікою своєї рухової діяльності
може закладати необхідну базу для
подальшого розвитку майбутніх захисників України.
Крім того, впевнений пан Андрій,
на часі – інтеграція «Фізичного
виховання» із предметом «Захист
України», тож можна ставити питання про розробку інтегрованого
курсу і програми.
Також серед пропозицій – запровадження нової компетентності. Наприклад, її можна сформулювати як «здатність до дотримання
власної безпеки під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного
часу». Вона може проходити червоною ниткою через низку предметів.

ДЖУРИ НА ПЕРЕДОВІЙ
Якщо не буде закладів позашкілля,
якщо вирішать зекономити на гуртковій роботі, то буде дуже важко
втілювати Концепцію національнопатріотичного виховання. Таку
позицію висловив в.о. директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму
учнівської молоді Андрій Лісота.
Експерт переконаний, що потрібен мораторій на закриття закладів
позашкілля. Навпаки – треба їх підтримати і розвивати центри національно-патріотичного виховання.
– Я завжди стверджував, що
позашкільні заклади відіграють у
національно-патріотичному,
військово-патріотичному
вихованні
ключову роль, – наголошує Андрій
Лісота. – Від початку гарячої фази
війни бачимо на передовій «армію
джур» – молодих людей, які пройшли гру «Сокіл» («Джура»). Та-

кож на фронті чимало вихованців
краєзнавчих гуртків, гуртків спортивного туризму і звісно – їхніх
керівників. Наші вихованці, які перебувають на фронті, вміють виживати в екстремальних умовах, надавати першу долікарську допомогу,
організувати переправу, але найголовніше – добре орієнтуватися на
місцевості, тому на фронті вони на
вагу золота.

дисциплін гуманітарного циклу та
фізичної культури, – констатує
Олександр Остапенко. – Як результат, актуалізується проблема
якісної фахової підготовки та перепідготовки викладачів предмета
«Захист України». Вважаємо, що
залучення до його викладання патріотично налаштованих військовослужбовців і ветеранів буде дуже
своєчасним.
У зв’язку з розбудовою незалежної Української держави, її Збройних сил за новими принципами
виникла нагальна потреба в розробленні нової системи військовопатріотичного виховання.
Як зауважує науковець, це потребує нового підходу до визначення сутності, змісту та завдань військово-патріотичного виховання.
Слід прискорити розробку державного стандарту профільної середньої освіти, в якому визначити чіткі
вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей,
яких набувають учні в результаті вивчення «Захисту України».
«При розробці нового стандарту
профільної середньої освіти необхідно виокремити предмет «Захист
України» як такий, що спрямований на формування у здобувачів
освіти оборонної свідомості та оборонних компетентностей, – додає
експерт. – Також треба принци-

СЕРЕД ПРОПОЗИЦІЙ – ЗАПРОВАДЖЕННЯ
НОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗДАТНОСТІ
ПОДБАТИ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
МИРНОГО І ВОЄННОГО ЧАСУ
Також, за словами пана Андрія,
позашкільники готові допомагати викладачам предмета «Захист
України» щодо формування вмінь
і навичок, що їх набувають діти
упродовж вишколів і заходів.
Щодо роботи у тилу, то, як розповів Андрій Лісота, під час війни
«на ура» проходять краєзнавчі конференції національно-патріотичного
спрямування – діти активно беруть
участь у таких заходах. Окрім того,
робиться все для того, щоб провести третій етап гри «Сокіл» («Джура»)
очно – у серпні-вересні цього року.

ПРИСКОРИТИ РОЗРОБЛЕННЯ
ДЕРЖСТАНДАРТУ
Завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу
життя Інституту проблем виховання НАПН України Олександр Остапенко нагадав, що на предмет «Захист України» відводиться усього
105 годин на рік плюс 18 годин на
навчально-польові заняття. Водночас у країнах ЄС, зокрема у Франції, на початкову військову підготовку у старшій школі передбачено
близько 300 годин на рік.
Надзвичайно гострою і невирішеною сьогодні, за словами науковця, залишається проблема
забезпечення фахівцями з викладання «Захисту України».
– Переважна більшість викладачів цього предмета в закладах ЗСО
– це вчителі-сумісники, передусім

пово осучаснити зміст цього предмета, створивши типову освітню
програму нового покоління. Збільшити кількість годин на вивчення
таких питань, як цифрова безпека в умовах війни, засади реалізації доктрини національного спротиву, вивчення різних видів новітньої
зброї, цивільний захист тощо».

СЛОВО – ПРАКТИКАМ
Під час круглого столу виступили
і освітяни-практики. Зокрема, вчителька предмета «Захист України»
ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Гімназія №34
«Либідь» імені Віктора Максименка» Подільського району міста Києва Євгенія Алексєйчук звернула
увагу на такий розділ програми,
як домедична допомога. За її словами, в 10 класі більше звертають
увагу на цивільні протоколи, а от
в 11 класі вже вивчають тактичну
медицину.
– На жаль, більшість учителів
ніколи не бачила сучасних турнікетів, не знають, як ними користуватися, тож продовжують застосовувати лише джгути, – констатує
педагог. – Так, турнікети сьогодні
практично неможливо дістати, але
наголошу: ми повинні навчати саме
сучасних методів зупинки кровотеч.
Учитель предмета «Захист України» Нововолинського ліцею №8
Волинської області Віктор Поліщук переконаний: якщо шкільний
учитель не створить потенційно-
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го резерву для Збройних сил, то
в територіальних центрах комплектування не буде черги для прийняття на службу. Також він зауважив,
що зазвичай директори дуже неохоче віддають пів години варіативної складової на дисципліну «Захист України».
– Практична складова предмета часто обмежена рівнем матеріального забезпечення, – розповідає педагог. – Так, не вистачає
макетів озброєння, засобів зупинки кровотеч (або вони взагалі відсутні), систем захисту. Було б добре одягнути бронежилет на юнака
– хай відчує цю вагу. Рідко коли є
розуміння з боку засновника закладу освіти щодо забезпечення окремої школи засобами навчання та
обладнанням для навчальних кабінетів предмета «Захист України»
згідно з наказом МОН №1357 від
13 грудня 2021 року.
Педагог підтримав думку Романа Гладковського, що вихід – у
створенні міжшкільних ресурсних
центрів із вивчення цього предмета або опорних шкіл. Зокрема, у
Нововолинську такий центр запрацює з 1 вересня 2022 року, але –
у складі оновленого міжшкільного
навчально-виробничого комбінату.
Неофіційно він уже запрацював –
на шостий день повномасштабного
вторгнення рф.
– Спочатку це були просто охочі пригадати, як стріляти із пневматичної гвинтівки, а за кілька днів
організувалися добровольчі формування територіальної оборони і
розпочалися вже чітко сплановані
заняття з вогневої, домедичної, тактичної підготовки, – розповів Роман Поліщук.
Також учитель презентував власний блог – viktorpoli.blogspot.com.
Він дуже став у пригоді під час дистанційного навчання. Зокрема, там
є збірник електронних дидактичних ігор з предмета «Захист України». Відкривши його на телефоні,
можна повторити правила накладання турнікетів, згадати військові звання чи «розібрати» автомат.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Готуючи матеріал, не можна не
згадати, що 6 червня МОН видало наказ №527 «Про деякі питання
національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність,
наказу МОН від 16.06.2015 №641».
Цим документом затверджено
заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України
до 2025 року. Документ передбачає докладно прописані заходи до
2025 року для: удосконалення нормативно-правової бази щодо національно-патріотичного
виховання
(зокрема, розроблення законопроєкту «Про національно-патріотичне
виховання»); створення соціальнопедагогічних умов для реалізації
національно-патріотичного виховання; зміни змісту та форми національно-патріотичного виховання;
організації інформаційно-просвітницької роботи у сфері національнопатріотичного виховання.
Дмитро ШУЛІКІН

ЯКІСТЬ
ОСВІТИ

ФОРМУЛИ УСПІХУ

Державна служба якості освіти України упродовж 2020–2021 років провела
338 інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти. З-поміж них чотири
продемонстрували взірцеві результати. Про ці заклади, їхні власні «формули успіху»
і критерії оцінювання розповіли фахівці держслужби.

Я

кі ж заклади показали найкращі результати під час аудитів? Це – Прилуцька гімназія
№1 імені Георгія Вороного (Чернігівська область), НВК №61 «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – Техніко-економічний
ліцей» (м. Дніпро), Харківська гімназія №116, Початкова школа №322
Деснянського району міста Києва.

ЧОТИРИ НАПРЯМИ І ШІСТЬ ВИМОГ

www.facebook.com

Якими були ключові вимоги до закладів освіти, реалізовані в освітньому й управлінському процесах? Під
час інституційного аудиту кожен заклад оцінюється за чотирма напрямами: освітнє середовище, система
оцінювання результатів навчання
учнів, педагогічна діяльність, управлінські процеси. І у згаданих установах усі такі напрями були оцінені на високому рівні.
Можна виокремити шість ключових вимог, відповідність яким указує
на високий рівень організації освітнього та управлінського процесів у
більшості закладів освіти, що пройшли інституційний аудит.
По-перше, це – компетентнісний
підхід. Під час інституційного аудиту визначено, що педагоги закладів
освіти ефективно реалізують компетентнісний підхід через: проблемне
навчання; інтерактивність і практичну спрямованість; пріоритет дослідницької, інноваційної та творчої
діяльності; педагогіку партнерства;
формувальне оцінювання й оцінювання на основі цілей і критеріїв.
По-друге – забезпечення психологічного комфорту учнів. У закладах, оцінених на відмінно, таке забезпечення є на високому рівні, що
вкрай важливо для навчальної і жит-

тєвої успішності дітей. За результатами анкетування фахівці зробили
висновок, що вихованці й учителі задоволені психологічним кліматом, якістю надання психологічної та
педагогічної підтримки. Учні охоче
йдуть до школи і спільно з учителями беруть участь у створенні правил
поведінки, заснованих на позитивній мотивації.
По-третє, розбудова здорової та
безпечної школи. Невід’ємними її
ознаками є: безпечність терито-

ло, що в перелічених закладах освіти приділено увагу: раціональному
використанню приміщень (зокрема, відокремлено початкові класи);
обладнанню навчальних кабінетів;
функціонуванню бібліотек; спортивній інфраструктурі й ігровим майданчикам; функціональності мережі
інтернет.
І, нарешті, остання (за порядком,
а не за важливістю), шоста вимога
– ефективна внутрішня система забезпечення якості освіти. Її функціонування пов’язане з управлінськими
процесами, завдяки яким відбувається вдосконалення освітніх процесів, забезпечуються якість освіти
та освітньої діяльності.
Усі чотири згадані заклади розробили і затвердили положення про
внутрішню систему забезпечення
якості освіти, систематично здійснюють самооцінювання освітнього
й управлінського процесів, корегуючи відповідно цілі й завдання у стратегічному плануванні.

ПЕРША – ЗАВЖДИ ПЕРША
Розповімо детальніше про заклади,
робота яких, на думку експертів
держслужби, заслуговує на вивчення й певною мірою наслідування.

КОЖЕН ЗАКЛАД ОЦІНЮЄТЬСЯ ЗА ЧОТИРМА
НАПРЯМАМИ: ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ,
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ УЧНІВ, ПЕДАГОГІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ
рії та приміщень; комфортні умови для навчання і праці; здорове
харчування; безпечний психологічний клімат.
Четверта вимога – інклюзивність
освіти. Високо оцінені заклади забезпечують рівний доступ до освіти
осіб з особливими освітніми потребами, зокрема завдяки архітектурній доступності території та приміщень (йдеться безпосередньо про
безбар’єрність); наявності ресурсних
кімнат і спеціальних засобів корекції; роботі фахівців з інклюзивного навчання та команд психологопедагогічного супроводу; індивідуальним програмам розвитку і співпраці
з інклюзивно-ресурсними центрами.
П’ята вимога – високий рівень
організації освітнього простору.
Комплексне дослідження показа-

Прилуцька гімназія №1 імені
Георгія Вороного з’явилася у 2012 році шляхом перетворення Прилуцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вона розміщена
у двох будівлях – двоповерховій
(1874 рік) і триповерховій (2020-й),
проєктна
потужність
становить
1080 учнів. На час проведення аудиту там навчалися 822 здобувачі, середня наповнюваність класів – 27 осіб.
Загальна кількість працівників – 97,
із них педагогічних – 70 осіб.
– Наше гасло: «Перша (гімназія)
– завжди перша», – зауважує директорка закладу Олена Рогальова,
коментуючи високі оцінки за всіма
чотирма напрямами освітньої діяльності. Багато уваги колектив приділяє інноваціям, створенню інклюзивного та комфортного освітнього
простору.

На першому місці – ретельний
добір педагогічних кадрів. Конкуренція є навіть на посади вчителів фізичної культури, адже спорт
– це патріотично. За результатами анкетування, проведеного під
час інституційного аудиту, майже
всі педагогічні працівники (98%)
засвідчили, що цілком задоволені умовами праці в гімназії, а 97%
зазначили, що психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці
вчителів.
У 5–11-х класах втілено інноваційний проєкт «Реорганізація класноурочної системи за технологією 3 по
30», тобто замість 90 хвилин уроків
з однією перервою проводять три
уроки по 30 хвилин із двома перервами, при цьому протягом дня учні
опановують лише два-три навчальні
предмети. Опитування показують,
що понад 90% здобувачів задоволені розкладом занять.
Освітній процес у закладі – динамічний, організований з позицій
дитиноцентризму. Так, ідеї та ескізи облаштування приміщень новозбудованого корпусу гімназії пропонували учні. Вони ж самостійно
розробляють правила поведінки в
кожному класі й розміщують їх на
стінах у вигляді гасел.
Бібліотеку гімназії трансформовано на медіацентр – простір навчання й дозвілля дітей. Вони часто
проводять тут свій вільний час. За
результатами опитування, переважна більшість здобувачів освіти (80%)
зазначили, що відвідують медіацентр
для самопідготовки, проєктної роботи, користування літературою.
У медіацентрі проходять зустрічі
органу учнівського самоврядування
– Учнівської демократичної республіки «Первоцвіт», що обирає власних президента, уряд і мерів класів.
Вони ж долучаються до розроблення проєктів організації освітнього
середовища, річного плану роботи
закладу, Положення про академічну
доброчесність тощо.
Щоб відкрити інклюзивні класи,
директорка особисто звернулася до
батьків дітей з особливими освітніми потребами. У 2020–2021 навчальному році в гімназії відкрито
перші чотири інклюзивних класи.
Усі фахівці з інклюзії мають спеціальну освіту та працюють на повні
ставки. У закладі на спонсорські кошти забезпечено універсальний дизайн і доступність, встановлено необхідне обладнання.

www.f2gis.com
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МАТИ ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ
Харківська гімназія №116 має проєктну потужність 880 місць. Фактична наповнюваність – 920 учнів,
18 із яких здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою. Освітній процес здійснюють
55 педагогічних працівників, вони
забезпечують здобуття початкової, базової середньої та профільної
(біолого-хімічний
та
історикоправовий профілі) освіти. Інклюзивних класів у закладі освіти немає.
– Усе, що ми робимо в гімназії, робимо разом – учні, вчителі
й батьки, – відзначає директорка
закладу Оксана Бугакова. Особливе місце у гімназії – медіатека, де
збираються учні, вчителі й навіть
батьки. Це відкритий простір, поділений на зони – кінотеатр, бібліотека і читальна зала. Ідею такого
«коворкінг-центру» запропонували
учні й батьки, а реалізувати її вдалося за сприяння міської ради.
Керівниця відзначає, що учні
відвідують медіатеку на перервах

www.facebook.com

Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс №61 «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської
ради розміщений у типовій чотириповерховій будівлі, зведеній 1955 року, проєктна потужність – 850 осіб,
ліцензований обсяг – 960 здобувачів
освіти. У ліцеї навчаються 950 учнів
– 32 класи із середньою наповнюваністю 30 дітей. Учні з ООП та інклюзивні класи відсутні. Загальна
кількість працівників – 65, із них педагогічних працівників – 43 особи.
За результатами позапланового інституційного аудиту ліцей претендує
на зміну статусу на науковий ліцей
шляхом внесення змін до його установчого документа у порядку, визначеному законодавством.
Управлінські процеси у НВК
ґрунтуються на засадах ефективної
внутрішньої комунікації учасників
освітнього процесу та тісній співпраці з партнерами – засновником,
закладами вищої освіти, спільнотою
випускників. «Служити дітям і народу разом із педагогічним колективом
та батьківською громадою» – життєве кредо директорки ліцею Світлани Гавриш.
Важливу роль у досягненні високих оцінок за всіма напрямами, зі
слів керівниці, відіграє злагоджений,
молодий педагогічний колектив ліцею. Вчителі спільно з представниками закладів вищої освіти організували спецкурси з основ кібернетики,
рішення нестандартних задач із математики та фізики, мікропроцесорних технологій для учнів 8–11-х
класів. Це сприяє формуванню компетентностей здобувачів освіти і наукового досвіду. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню
дітей, музейній педагогіці.
Ліцей має угоди про співпрацю із
12 закладами вищої освіти. Це партнерство передбачає можливість для
закладу користуватися бібліотекою,
лабораторіями, науковою та експериментальною базами, проводити
семінари, спецкурси, виїзні уроки.
Крім того, до занять тут залучаються науково-педагогічні працівники,
а також працівники Національного
центру аерокосмічної освіти молоді.
Місцями, що гуртують усіх учасників освітнього процесу ліцею, є
Площа Сократа й Алея Піфагора. Це
художньо оформлений, упорядкова-

ний ландшафт, створений учнями і
вчителями разом, де проводяться навчальні заняття, засідання педагогічної ради, учнівського самоврядування та батьківські збори.

проєктною потужністю на 320 учнів,
тут працюють 36 педагогічних працівників. Заклад освіти має фінансову автономію. У 2021–2022 навчальному році сформовано 16 класів, у
яких навчалися 436 осіб. Кількість
дітей шкільного віку, які зареєстровані на території обслуговування закладу освіти, значно перевищує його
проєктну потужність, що призводить
до переповненості класів. Навесні 2021 року заклад визначено осередком дистанційного навчання як
окремої форми здобуття освіти, відкрито чотири класи з дистанційною
формою занять на 20 учнів.
Забезпечення високого рівня
освітньої діяльності у початковій
школі має свої особливості, потребує значно глибшої комунікації на

ЗАКЛАДИ ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
Й УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ,
І ЇХНІЙ ДОСВІД ВАРТО ПОПУЛЯРИЗУВАТИ
і після уроків, працюють там над
індивідуальними та груповими завданнями. На це вказують і результати анкетування, проведеного у
ході інституційного аудиту: близько 70% учнів відвідують медіатеку
для самопідготовки, консультацій і
роботи над проєктами, понад третина – щоб отримати необхідну літературу й підручники, близько 25%
– під час тематичних тижнів та зустрічей із письменниками. У бібліотеці гімназії – близько 20 тисяч
книг, кожна з яких має свій QR-код
із бібліографічною інформацією.

СЕКРЕТ – У КОМАНДІ ОДНОДУМЦІВ
Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва розпочала свою діяльність 1996 року. Вона
розміщена у двоповерховій будівлі

рівні «вчитель-учень-батьки». Для
ефективної взаємодії усіх учасників
освітнього процесу, за словами керівниці закладу Ірини Ковалевської,
передусім потрібно сформувати злагоджений педагогічний колектив.
– Головне – мати команду
однодумців, з якою легко працювати
і яка підтримує будь-які починання
й ідеї. У такому колективі потрібно
чути всіх, прислуховуватися до думки кожного – це головна складова секрету успіху школи, – переконана вона.
Створенню здорових, комфортних і безпечних умов навчання та
праці у школі приділяється особлива увага. Гарною практикою є проведення виїзних занять із залученням батьків, спільних спортивних
змагань, екскурсій Україною та за

кордон. Такі заходи не лише допомагають засвоювати навчальний матеріал, а і гуртують учнів, учителів,
батьків у партнерське коло.
Директорка школи розповідає,
що важливою складовою освітнього процесу є організація англомовних телемостів зі школами Сполучених Штатів Америки, завдяки
яким учні вдосконалюють володіння англійською мовою, спілкуючись
із носіями, розвивають м’які навички. Така трансатлантична співпраця дає змогу дітям пізнавати культуру, традиції, особливості системи
освіти обох країн.
Понад рік у школі функціонує осередок дистанційного навчання, що
забезпечує умови для здобуття освіти дітьми-біженцями з інших держав, зокрема з Афганістану. Для
адаптації іноземних учнів залучаються найкращі європейські практики,
уроки проводяться в ігровій формі,
заохочується вивчення української
мови. Крім того, у закладі віддавна
запроваджене змішане навчання, завдяки якому кожна дитина може долучитися до уроку в будь-який час і
не пропускати занять.
Створити якісне розвивальне та
мотивувальне освітнє середовище,
втілювати в життя амбітні проєкти
початковій школі дозволяє її фінансова автономія. Кожен клас може
похвалитися
найрізноманітнішим
сучасним мультимедійним обладнанням.
– Досягти спільного розуміння
якості освіти – одна із цілей, яку поставила перед собою наша установа,
розпочинаючи інституційні аудити.
Описані заклади продемонстрували
високий рівень організації освітнього й управлінського процесів, і їхній
досвід варто популяризувати, – наголошує голова Державної служби
якості освіти Руслан Гурак.
За матеріалами Державної служби
якості освіти України

www.redpost.com.ua
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Онлайн-заняття з дошкільниками –
складне завдання для вихователя.
Як побудувати і чим наповнити такі
заняття? Як зробити їх ефективними та
дієвими? Цим та іншим питанням був
присвячений вебінар «Онлайн-заняття для
дітей дошкільного віку у воєнний час»,
який нещодавно відбувся на платформі
«Всеосвіта». Пропонуємо читачам «Освіти
України» ознайомитися з досвідом
фахів
фахівчині
з дошкільного
ви
виховання,
засновниці
дво дитячих садочків
двох
і альтернативної
школи,
сертифікованої
спеціалістки
Інституту
Ньюфелда Вікторії
ОСТРОВСЬКОЇ.

ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА

РЕСУРСНИЙ СТАН
Найперша і найважливіша умова
для роботи з дітьми – ресурсний
стан педагога. Тобто перед тим, як
іти до вихованців, він має впевнитися, що перебуває у формі й не
передасть малюкам свій стрес, з
якого їм буде важко вийти.
– За останні два місяці я пройшла багато різних курсів із психології, у тому числі й у кризових
психологів зі США, – розповідає
Вікторія Островська. – Усі вони
наголошують, що дуже важливо
звертати увагу на стрес і вміти усувати його. А стан війни відрізняється від звичайного кризового явища

www.telemarketing-one.com

Р

еалії війни істотно ускладнили,
а часом і унеможливили надання багатьох освітніх послуг,
зокрема для найменших дітей. За
даними Офісу Президента, в Україні серйозних ушкоджень зазнали
20% шкіл і дитячих садочків. Якщо
в умовно мирних містах на заході
країни заклади дошкілля продовжували працювати (маючи свої виклики, пов’язані з великою кількістю
вимушених переселенців), то у районах, що потрапили під окупацію,
освітній процес був повністю припинений.
Наразі на деокупованих територіях заклади дошкільної освіти поступово відновлюють роботу.
Як повідомив у своєму Telegramканалі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, нині в Україні у звичному форматі працюють 1,4 тисячі
дитячих садків, ще така ж кількість
має чергові групи. Загалом ЗДО діють у 20 областях країни. За словами міністра, понад 2600 закладів
дошкільної освіти використовують
елементи дистанційного навчання у
роботі з вихованцями та батьками.
З першого погляду, онлайнформат занять із дошкільниками
навряд чи можна назвати більш
ефективним чи дієвим. Однак Вікторія Валентинівна переконана, що
якщо обрати оптимальну структуру та зробити заняття інтегрованими, то вони вповні зможуть досягнути мети, стати і корисними,
і цікавими, і «живими». Тоді вони
якісно відрізнятимуться від скинутих у батьківську групу в Viber коротеньких відео із проханням виконати ту чи іншу творчу роботу
з дітьми після перегляду матеріалів.

У ДІТЕЙ – «МАГІЧНЕ» МИСЛЕННЯ.
ЦЕ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЩОБ ЇМ
БУЛО ЛЕГШЕ ПЕРЕЖИТИ ВАЖКІ МОМЕНТИ
тим, що стрес у людей триває постійно. Існують методики, які можуть допомогти долати його і відновлювати ресурс. Ними не треба
гребувати.
Під час стресу в людини підвищується рівень кортизолу (гормону стресу). Це нормально і навіть
корисно у короткостроковій перспективі, адже мобілізує всі системи організму та сприяє тому, щоб
людина обрала найкращі варіанти
поведінки для того, аби врятувати
своє життя. Однак якщо кортизол
продовжує діяти протягом тривалого проміжку часу, то це починає негативно і серйозно впливати на наш фізичний стан. Педагоги
мають пам’ятати: коли людина перебуває у стані стресу, в неї дуже
різко знижуються розумові можливості, а отже – й ефективність
роботи.
Вікторія Валентинівна дає кілька
порад, як підтримати своє фізичне
та психічне здоров’я і педагогам, і
дітям та їхнім батькам. Передусім
треба пити багато води:
– Військовим, які прибувають із
фронту, у перші дні радять пити по
5 літрів води на день. Це дуже важливо, адже приблизно така кількість води необхідна, щоб виводити з організму надлишки гормону
стресу. Але годиться і рекомендована добова норма води для дорослих – 1,5–2 літри. І раніше при
роботі онлайн, і зараз під час війни ми радимо батькам давати дітям набагато більше води, ніж зазвичай. І їм самим рекомендуємо
пити набагато більше.

Помічна і фізична активність:
фахівчиня радить багато рухатися,
виконувати дихальні вправи і техніки «заземлення», вправи на напруження/розслаблення м’язів тощо. В
одному із заснованих нею садочків педагоги під час дистанційної
роботи намагаються «розбавляти»
заняття різними фізичними вправами – фізкультхвилинками.
Занервували? Потрібно зробити
дихальні вправи, наприклад за системою «2-4-6». Якщо для дітей у цій
вправі важлива образність, то дорослим просто варто пам’ятати, що
вдихати треба через ніс, а видихати – через рот. Для того, щоб заспокоїтися, цю вправу бажано виконувати дуже повільно не менш
як 10 разів.
– У дітей – «магічне» мислення, – каже Вікторія Островська.
– Їм дуже легко повірити у казку,
гру. Дорослим це варто використовувати, щоб дітям було легше пережити важкі моменти. І ми маємо
пам’ятати, що особливість дітей дошкільного віку полягає в тому, що
їхні стан і взагалі реакція на події,
які відбуваються навколо, залежать
передусім від того, як на це реагують дорослі.

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ
– Якщо говорити про діток
2–3 років, то з ними працювати дуже важко, особливо у великих групах, – розповідає Вікторія
Валентинівна. – Ідеально – тричотири дитинки. Насправді повноцінно можливо працювати з дітьми
віком 5–6 років. Із ними вже мож-

ПІДГОТОВКА

ПЛАН ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ
ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
1. Встановлення емоційного зв’язку.
2. Дихальні вправи для дітей.
3. Фізичні вправи, руханки.
4. Обговорення, плани, мрії про майбутнє.
5. Інформація про стан речей. За необхідності повторювати дітям, що їх відчуття – правильні та нормальні.
6. Основна пізнавальна частина заняття.
7. Домашнє завдання.
на проводити якісну підготовку до
школи, виконувати будь-які творчі
чи музичні вправи.
Найпершою складовою вдалого онлайн-заняття є встановлення
емоційного зв’язку. Малюкам дуже
цікаво, що нового принесе їм заняття, яке розпочинається, і при цьому їм важливе спілкування із близькою людиною – вихователем, його
підтримка. Для них знаково чути і
бачити його. Але не менш важливо для дітей, щоб і їх самих чули
і бачили.
– На початку заняття рекомендую зробити так, аби була змога
почути кожну дитину, – радить
фахівчиня. – Наприклад, під час
вітання кожному вихованцю можна поставити персоніфіковане запитання: як дитина спала, яка сьогодні погода, чи випав зуб тощо.
Заняття можна проводити з різними інтерпретаціями, придумувати усілякі ігри, але слідкуйте, щоб
не менш ніж 15% його часу малюки рухалися: виконували дихальні
вправи, різноманітні фізичні рухи.
Також дуже важливо просто поспілкуватися з ними, помріяти.
Лише після цього всього варто давати пізнавальну частину заняття.
– Зазвичай дітки дошкільного
віку можуть працювати зосередже-
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но не дуже довго, – ділиться досвідом Вікторія Островська. – Я б радила кожні 5–10 хвилин чергувати
із чимось їхні заняття. Наприклад,
із пальчиковими іграми, стрибанням на місці чи крутінням навколо себе.
Заняття необхідно намагатися будувати так, щоб воно було
максимально розважальним, пізнавальним і цікавим. Якщо вихователі помітили, що діти втомлюються, – не треба «перетискати»
і наполягати на продовженні заняття. А для того, щоб стимулювати їх
до навчання, Вікторія Валентинівна порадила шукати в кожній дитині те, що цікавить її найбільше
та виходить найкраще. Це і варто їм давати робити: ліпити, співати, вчити віршики. Даючи малюкам
персональні завдання, вихователь
підтримує кожну дитину, дає їй
ресурс переживати те, що відбувається навколо.
Домашнє завдання? Психологи говорять, що воно обов’язкове,
щоб дитина пам’ятала про свого педагога і відчувала себе відповідальною. Нескладна вправа буде для неї
прив’язкою: незабаром відбудеться нова зустріч і наступне заняття,
дитина повинна гідно підготуватися до нього. Зрозуміло, що усі завдання для дітей цього віку мають
бути розважальні, сезонні, наприклад спостереження за квітами, деревами чи погодою.
Загалом психологи радять дорослим вибудовувати для дитини
чіткий розпорядок дня. Це дає їй
відчуття стабільності, передбачуваності, відволікає від важкої буденності.

ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА
краплинки», «Осінь», «Схід сонця»
тощо. Усі системні заняття, на яких
вивчають, що і як відбувається у
природі, діти слухають із великою
цікавістю, «всмоктують», як каже
пані Вікторія. Просто інформація
не має бути нудною. А для цього,
готуючи презентацію, наприклад,
про мурах чи птахів, важливо підібрати цікаві фото і неймовірні
факти про них, які точно здивують і зацікавлять дітей.
– Нині актуальні заняття про
пташок і їхні гнізда, – наводить
приклад фахівчиня. – Можна розповісти дітям про білого лелеку,
гніздо якого сягає в діаметрі 2 метрів і може важити до 500 кілограмів. Можна поговорити про матеріали, з яких птахи будують гнізда.
Можна скласти власні історії про
пернатих та розповісти їх на загал. Можна ліпити птахів або пташині яйця, які зазвичай виходять у
діток надзвичайно різноманітними.
Ще один приклад від виховательки-практика. Нещодавно, готуючи
тему про мурашок, вона натрапила на інформацію, що у Південній
Африці є дивовижний вид мурах«фермерів» – вони садять справж-

РОЛІ ЖЕРТВИ
ТА ЗАВЧЕНОЇ
БЕЗПОРАДНОСТІ
ТРЕБА УНИКАТИ
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ні городи у ґрунті, вирощують гусені. Уявіть, як дитині буде цікаво
про таке дізнатися! Готуючи це заняття, Вікторія Валентинівна заздалегідь попросила батьків підібрати
необхідні матеріали для ліплення.
Серед них були рис, який мав стати
личинками мурашок у мурашнику,
а також тісто, пластилін. Тож діти
могли зліпити мурашник із різними комірчинками й у певному місці насипати зернятка рису, які імітували б личинок. А могли зліпити
комаху або самого гробака, який
ще не вилупився з яйця. «Не треба
позбавляти їх можливості обирати і
творити так, як їм того хочеться»,
– наголошує вихователька.
– Узагалі, упродовж заняття дітям можна ставити відкриті запитання на тему, яку вивчаєте, давати можливість міркувати, – радить
Вікторія Островська. – Увагу перемикати пошуком якихось конкретних предметів, необхідних для роботи, «вкраплюванням» руханок.
В ідеалі презентаційні завдання
не мають тривати довше ніж пів
години, проте Вікторії Валентинівні
жодного разу не вдавалося вкластися у цей час: її презентації тривають
у середньому близько години. Просто дітям дуже цікаво, вони фізично навіть не помічають плину часу.
Коли малюки вже продивилися презентацію, послухали загадки, різні цікаві факти із життя тварин, можна запитати їх про те, чого
не було у презентації. Діти – і це
дуже важливо – активно включа-

ються у таке обговорення, долучаючись до процесу творення заняття, стаючи його співавторами.
Ліплення можна виконувати безпосередньо в процесі подання теми
вихователем. Оскільки фокусування уваги відбувається у різних напрямах, це дає можливість не втомлювати дитячі очі.
– Слід розуміти, що всі діти працюють у своєму темпі, – каже Вікторія Островська. – Педагог має
їх підтримати, запропонувати допомогу, при цьому не вимагаючи
зразкових кінцевих робіт. І зворотний зв’язок від педагогів повинен бути позитивного змісту:
все, що малюки зробили і зліпили, – дуже класне. А якщо дитина зробила щось справді гарне,
обов’язково треба похвалити, сказати, що вам подобається.
Обов’язковою частиною наприкінці кожного заняття є виставка
робіт. Кожна дитина має показати,
що вона створила. Ідеально, коли
сама ще й розповість про свою роботу. Буває, діти захоплюються настільки, що продовжують творити і
після завершення заняття.
– Стимулюйте це, – акцентує
спікерка. – Просіть батьків сфотографувати ту роботу і якось відзначте це: наприклад, зробіть колаж чи
слайд у батьківській групі, або вже
під час наступного заняття безпосередньо у дитячій групі. Для малюків важливо, що вихователь пам’ятає
про них і зберігає їхні роботи.

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ

Вікторія Островська сама є вихователькою і проводить заняття для
дітей віком 4–6 років, також працює і в молодшій школі. Під час
карантину мала досвід проведення
онлайн-занять у групах, де були
різні діти: і трирічні, і семирічні.
Її «фішка» – інтегровані заняття,
саме вони прийшлися до вподоби
усім діткам.
– Я пропоную об’єднувати блоки вивчення живої природи з ліпленням, – каже Вікторія Валентинівна. – Природотерапія завжди
актуальна, бо передбачає вплив
природничих чинників на чуттєву
та емоційну сфери психіки дитини. А щодо ліплення – у багатьох
країнах воно є обов’язковою програмою для дитячих садків та шкіл,
адже гра із пластиліном розвиває
координацію рухів, навчає обидві
півкулі мозку працювати одночасно, розвиває образне мислення та
творчі здібності. Також діти швидко вчать кольори й дізнаються про
нові відтінки.
А якщо дитина не цікавиться
природою? Можливо, це трапилося тому, що вона просто не стикалася з нею, бо дорослі не змогли зацікавити її, не звернули дитячу увагу
в цю площину? Спікерка переконана, що навіть за таких обставин
усе можуть змінити цікаві заняття.
Але ж тем занять – силасиленна! Які обирати? Тут доречно згадати Василя Сухомлинського
і його уроки на природі: «Подорож
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ

ЗРОБИ САМ!

КОРИСНІ ВПРАВИ
Вправа «2-4-6»
Вдихаємо аромат квітки – затримуємо дихання – задуваємо свічки на тортику.
Для дітей на занятті завдання – дути у соломинку і здувати зі столу шматочки паперу, вати.
Домашнє завдання – видувати мильні бульбашки, надувати повітряні кульки.
Техніки «заземлення»
Звернути увагу на тілесні відчуття, активізувати роботу органів чуття.
Перебування на природі, прогулянка.
Гарячий душ, теплий чай, масаж.
Для дітей – послухати звуки природи, медитація-прогулянка до лісу. Завдання на пошук предметів певного кольору або форми.
Сенсорний розвиток. Використання на заняттях масажних кульок (горішків), щіточок,
пір’їнок, солоного тіста, манки, піску, квасолі.
Вправи на напруження/розслаблення
Вправа: стискаємо кулаки, втягуємо голову у плечі, на рахунок 1-2-3 – напруження та
розслаблення.
Для дітей (для найменших із батьками) – гра у зайчиків або білочок, які тікають та
ховаються. Коли бігають – це розслаблення, а коли ховаються і сидять, наче мишки – стиснення.
Гра у пінгвінчиків (для вправи вихователя і вихованців перед екраном), які перекочуються з ніжки на ніжку – для того, щоб дітки збадьорилися посеред заняття.

Педагоги, будучи представниками
допомагаючих професій, мають
природні навички, щоб підтримувати дітей. Брати на себе відповідальність, дбати, віддавати – освітяни звикли до цього, і це стало
їхньою потребою. Багато педагогів кажуть, що сам процес роботи
з дітьми після відновлення занять
сприяв поліпшенню їхнього стану.
Адже, віддаючи, вони і самі чимало беруть від спілкування з дітьми.
Та зараз головне – людяність.
Чимало освітян відзначають, що
діти, зважаючи на нинішні обставини, стали агресивними, і часом педагоги просто не знають,
як правильно реагувати. Психологи радять пам’ятати, що війна – це
агресія, тому така реакція є зрозумілою. Проте реагувати агресією на
агресію не можна в жодному разі.
Звісно, нині такий час, що її прояв неминучий. Але дорослі мають
«контейнерувати» негативні емоції,
намагатися допомогти дітям упоратися з ними.
– Наразі усі ми певною мірою
травмовані, – каже Вікторія Островська, – однак усе ж ролі жертви та завченої безпорадності треба
уникати. Цього маємо навчити і дітей. Потрібно зробити це чітко. Вихованцям слід говорити: як не складалися б обставини, варто знайти
щось, що можна зробити, і просто
робити це. Не треба підтримувати
думку, що від них, таких маленьких,
нічого не залежить. Навпаки, дітей
важливо переконувати, що кожна
їхня спільна позитивна дія може змінити ситуацію навколо.
Валентина ОЛІЙНИК

ЇХ
ЗАБРАЛА ВІЙНА

ПАМ’ЯТІ
ЗАГИБЛИХ

БОГДАН СЛЮЩИНСЬКИЙ.
ВІДМІННИК ОСВІТИ І ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ
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ДЕНИС АНТІПОВ.
БОЛЯЧЕ Й НЕСПРАВЕДЛИВО
ід Ізюмом у бою з російськими загарбниками 11 травня загинув Денис Антіпов – лейтенант 95-ї окремої
десантно-штурмової бригади ЗСУ, ветеран АТО, викладач і приватний підприємець.
Уродженець
Івано-Франківська,
він виростав у Києві. Закінчив із золотою медаллю столичну гімназію, 2006 року вступив до Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на відділення корейської мови, під час навчання стажувався у Сеульському національному університеті й Корейському університеті іноземних мов. Після закінчення вишу викладав корейську мову на кафедрі мов і літератур
Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, працював над кандидатською дисертацією на тему «Лінгво-прагматичні особливості фахової мови електроніки на матеріалі корейської мови»,
у 2013–2014 роках брав участь у «мовному майдані» й Революції гідності. А ще… мріяв про власну справу і в перші місяці
російсько-української війни започаткував проєкт «Народний рухливий протез». Наше видання тоді писало про те, як 25-річний
аспірант-мовознавець згуртував команду навколо ідеї віднайти
якісний і доступний протез руки, котрий можна було б створювати на 3D-принтері. Про це «Освіта України» писала у матеріалі «Рука допомоги» в 2014-му.
Того ж року Денис закінчив курси аеророзвідки (його спеціальності військового перекладача армія не потребувала) і в лютому 2015-го пішов добровольцем у зону АТО: за його власним
жартом, «закосив» від університету до армії, немало здивувавши
колег-викладачів. Служив у 5-му батальйоні 81-ї окремої аеромобільної бригади до травня 2016 року, як командир взводу аеророзвідки виконував бойові завдання під Донецьким аеропортом,
у промзоні Авдіївки, на Світлодарській дузі тощо.
Восени того ж року воін повернувся до викладання в університеті, а також зареєструвався як приватний підприємець і відтоді
зайнявся бізнесом: з нуля створив своє виробництво із виготовлення різної сувенірної продукції, розвивав ветеранську справу.
Під час епідемії коронавірусу запустив виробництво захисних
щитків, які можна було придбати за собівартістю.
«Денис мав надзвичайно багато захоплень і завжди намагався відкривати для себе щось нове, – згадував його друг Олег
Слабоспицький. – Він дуже любив небо і все, що пов’язане з
авіацією. Він дуже любив музику та грав на різних інструментах.
Він дуже любив історію України, зокрема визвольних змагань, і
всіма методами все своє життя поширював правду про боротьбу
ОУН, УПА, Армії УНР та інших військових формувань. Не словом, а ділом – зокрема відвідував і підтримував ветеранів УПА».
У лютому цього року Денис Антіпов знову пішов на фронт –
став до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 9 березня
під час артилерійського обстрілу біля міста Ізюм на Харківщині
отримав важкі травми. Поки лежав у шпиталі, встиг запустити
сайт – «щоб показати світові справжнє обличчя росіян іноземними мовами», а ледь підлікувавшись, знов повернувся у стрій.
На той самий Ізюмський напрямок.
«Завжди дотепний, веселий, цілеспрямований і впевнений у
майбутньому. Він дуже любив Україну! Жив заради України. Я
запам’ятаю його таким, – написав історик Андрій Ковальов. –
Скільки в нас спільних незавершених проєктів! Господи, як боляче! Як несправедливо, що такі люди гинуть!».
Попрощалися з Денисом Антіповим у церкві святого Миколая
Чудотворця на Аскольдовій могилі у Києві, а поховали 19 травня на Івано-Франківщині – у «родинному» селі Хотимир.
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Маріуполі в результаті ворожого обстрілу
загинув Богдан Слющинський – авторитетний учений-соціолог, єдиний у Донецькій області доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії та соціології Маріупольського
державного університету, автор багатьох наукових праць, кількох монографій, 12 навчальнометодичних посібників із соціології для студентів вищих навчальних закладів. А ще – композитор, письменник, поет,
багаторічний ватажок маріупольських літераторів…
Він народився у селі Стрептів на Львівщині, закінчив місцеве державне
музичне училище і Львівський державний політехнічний інститут, у 1995-му
– завершив повний курс Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за фахом «Управління трудовими ресурсами».
Викладав у Львівській вечірній школі загальної музичної освіти, а оселившись у 1983 році в Маріуполі, обійняв посаду заступника директора Палацу культури металургійного комбінату, був керівником місцевої дитячої
і вечірньої музичної школи, завідувачем відділу культури Маріупольської
міської ради. Потім – доцентом кафедри музикознавства, заступником
завідувача цієї кафедри й заступником декана гуманітарного факультету
у Приазовському державному технічному університеті.
У 2000-му, захистивши докторську дисертацію, Богдан Слющинський
отримав науковий ступінь «Доктор філософії в галузі соціології», через два
роки став кандидатом, а згодом – доктором соціологічних наук. З 2003-го
і до кінця життя він викладав у Маріупольському державному університеті, устигши за цей час попрацювати доцентом кафедри соціальнополітичних дисциплін, деканом філологічного факультету, професором і
завідувачем кафедри політології, філософії та соціології. Був нагороджений багатьма відзнаками, дипломами і почесними грамотами, зокрема
знаком Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти».
Звісно, не можна не торкнутися і ще одного важливого аспекту його
діяльності. У далекому 1998-му педагог заснував літературно-художній
альманах «Маріуполь», потім багато років керував студентським літературним об’єднанням «Перлини слова». Випустив понад два десятки книжок власних поетичних і прозових творів, серед яких – «Відлуння»,
«Витоки», «Подих вітру», «Втомлена надія» тощо. А пісні на його вірші
ставали лауреатами міжнародних пісенних фестивалів. 2002 року Богдан
Слющинський став членом Національної спілки письменників України. У
2015-му очолив маріупольський осередок Донецької обласної організації
НСПУ, який відтоді реалізував чимало проєктів: презентації книг, зустрічі письменників зі школярами, студентами, військовослужбовцями тощо.
«Генератором ідей багатьох творчих заходів був саме Богдан Васильович, який, попри велику зайнятість на кафедрі філософії та соціології
Маріупольського ДГУ, досить серйозно займався літературною діяльністю, – згадував донецький письменник і журналіст Павло Кущ. – Знаєте, про що ми з ним розмовляли буквально за пару днів до путінської
«каZаперації» в Україні? Обговорювали проведення в Маріуполі у березні презентації книги «Біля лінії зіткнення», куди увійшли твори письменників Донеччини, серед яких і маріупольці. І цей захід, за який також
активно брався Богдан Васильович, – єдиний на моїй пам’яті, який нам
так і не вдалося втілити в життя…».
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ЛЕОНІД ГАМБАРОВ.
ЗАКОХАНИЙ У ГОРИ І В МАТЕМАТИКУ

П

ід час обстрілу російськими окупантами міста Дергачі Харківської області 25 квітня загинув 82-річний доктор технічних наук, професор Інституту інформатики і управління НАН
України, викладач Харківського політехнічного інституту Леонід Гамбаров.
Він був не лише науковцем, а й відомим
свого часу альпіністом, майстром спорту,
інструктором-методистом другої категорії.
У 1961 році отримав третій розряд з альпінізму, після чого здійснив понад сотню сходжень, двадцять із яких були найвищого ступеня складності. Неодноразово брав участь у рятувальних роботах і керував ними.
У 70–80 роках минулого століття судив змагання зі скелелазіння у Криму на першість Харкова, України і тодішнього Радянського Союзу. А потім його розповіді про гори лунали в математичних аудиторіях вишу…
У Харківській політехніці Леонід Гамбаров працював майже півстоліття. І не полишив викладацьку діяльність до самого кінця – незважаючи на поважний вік і війну. «До останніх днів, попри воєнний стан, він
виконував свої службові обов’язки, читав онлайн-лекції», – написав у
повідомленні про втрату президент Федерації альпінізму та скелелазіння Харківської області, головний тренер збірної України зі скелелазіння Геннадій Копейка.
У пам’яті кількох поколінь студентів Леонід Арамович лишився як «легендарна людина», «яскравий і неординарний чоловік, чудовий викладач
ХПІ, закоханий у гори і математику».

www.facebook.com

12

ЇХ
ЗАБРАЛА ВІЙНА

13

ЮРІЙ РУФ.
«ДЯКУЄМО ЗА ЧИН»

БАДРІ ЛОЛАШВІЛІ.
ВІН ЖИВ ОСВІТНІМИ ПРОЄКТАМИ

ершого квітня на Луганщині загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади
Юрій Дадак, більше відомий як Юрій Руф – науковець, поет, громадський діяч, «легенда націоналістичного руху», багаторічний ведучий фестивалю «Холодний Яр», який з початком повномасштабної війни
пішов боронити Україну.
Йому було всього 42 роки. Юрій народився 1980-го
в місті Бережани на Тернопільщині, а ріс і дорослішав – у Львові. Вищу освіту здобув у Львівському національному лісотехнічному університеті, там же
2008 року закінчив аспірантуру. Захистивши дисертацію, став кандидатом технічних наук і невдовзі обійняв посаду доцента кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів. На сторінці науково-технічної
бібліотеки НЛТУ України, присвяченій пам’яті Юрія Руфа, вказано, що він працював над «розробленням науково обґрунтованих нормативів витрат деревини
у дерев’яному домобудуванні». З 2008 по 2014 роки Юрій Дадак був заступником декана технологічного факультету з навчальної роботи (тепер це Навчальнонауковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну), викладав студентам навчальні дисципліни.
2014 року молодий педагог узяв дієву участь у Революції гідності, провадив
активну громадську діяльність, а 2015-го – став засновником ГО «Літературнопросвітницький проєкт «Дух нації». Цьому передували кілька його власних поетичних збірок у жанрі патріотичної української поезії: «Багряна лірика», «Час
Революції», «На зламі епох». Свої літературні твори автор називав «віршованою
пропагандою», вірив, що вони пробуджують націю від сну, вчать українців бути
собою, не занижувати самооцінку, мати національну гордість і, зрештою. «перестати жити у вічній тузі».
– Ми повинні постійно працювати над самовдосконаленням і будувати націю
фізично сильних та інтелектуально розвинених людей, – наголошував Юрій в
одному з інтерв’ю. – Я у своїй творчості намагаюся не відтворювати шкільних
штампів: знедолена Україна, бідні-нещасні українці, якщо козак – мертвий, якщо
дівчина – плаче, якщо калина – похилена. Ми – Нація переможців та бійців.
Його називали одним із найчесніших і найпорядніших людей, тим, у кого слова не розходилися з ділами, хто «будував Україну вільну, непокірну і войовничу». До війська він вступив у перший день повномасштабного вторгнення – добровольцем.
…Два українські гурти – «Тінь Cонця» і KARNA – присвятили пам’яті Юрія
Руфа нові пісні. 28 квітня Хмельницька міська рада перейменувала на його честь
колишні вулицю і провулок Чехова. Указом Президента України від 14 травня
Юрій Дадак (Руф) був посмертно нагороджений орденом «За мужність».

бою з російськими загарбниками загинув директор КНП
«Освітня агенція міста Києва», старший лейтенант Збройних сил України Бадрі Лолашвілі, який з перших
днів широкомасштабної російської
агресії пішов захищати Україну. Колеги згадують його як «людину з відкритим і добрим серцем, яскравого керівника і зразок справжнього патріота України, людину, яка понад усе любила життя».
На жаль, цього життя йому було відпущено всього 42 роки.
Майбутній воїн-освітянин народився у грузинському місті
Сагареджо, але доля назавжди зв’язала його з Україною. Він
виріс у селищі міського типу Драбів Черкаської області. Після закінчення Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» працював провідним економістом фінансового управління Драбівської районної державної
адміністрації, через кілька років став начальником контрольноревізійного відділу в Оболонському районі Києва, згодом –
обійняв посаду начальника відділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. У 2014 році у числі перших добровольців пішов на фронт, був командиром роти військової частини
міста Волноваха. А повернувшись до мирного життя, знов віддав свої сили розбудові столичної освіти.
«Усі ці роки його трудова біографія складалася з буденних
турбот про модернізацію освітнього процесу та поліпшення
якості столичної освіти, – зазначили в Департаменті освіти
і науки КМДА. – Завдяки власному багатогранному організаторському талантові Бадрі Годердзійович згуртував колектив однодумців. Він був тим керівником, який був щедрим на
підтримку, добре слово для колег, не шкодував ні сил, ні часу,
щоб втілити задумане. Він жив освітніми проєктами і користувався високим авторитетом серед освітян столиці».
У 2017 році Бадрі Лолашвілі очолив Комунальне некомерційне підприємство «Освітня агенція міста Києва» – цю посаду він обіймав аж до початку повномасштабної війни. Ось як
згадують про його добрі справи колеги-підлеглі: «Електронна
учительська та забезпечення шкіл Києва сучасним навчальним
обладнанням, упровадження уроків у віртуальній та доданій реальності (наш проєкт Book’VAR), перше шкільне радіо… – все
завдяки наполегливості та праці Лолашвілі Бадрі Годердзійовича.
Наш директор – не тільки новатор в освіті, найдобріший керівник і хороший організатор, а й приклад для кожного з нас…».
Він мав чимало нагород – військових і цивільних: орден «За
мужність» ІІІ ступеня, медалі «Честь. Слава. Держава» і «За оборону рідної держави», нагрудний знак «Відмінник столичної освіти», подяки і грамоти. У травні цей список поповнився – Указом Президента України «за особисту мужність і самовіддані дії,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» Бадрі Лолашвілі посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Поховали героя на Бакаївському цвинтарі Драбова. Земляки
утворили живий коридор, проводжаючи його в останню путь.

ВІКТОР ВАЛЄЄВ.
ЦІНОЮ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ
-освіта важлива не тільки для галузі інформаційних технологій. У Європі вважають, що
один айтішник має бути на 30–50 людей, які працюють. Тобто для нормального розвитку економіки
на 15 мільйонів українців, котрі працюють, у нас має
бути пів мільйона ІТ-фахівців, – так казав у інтерв’ю
«Освіті України» в далекому 2014 році молодий учений і викладач, тоді виконавчий директор Асоціації
«Інформаційні технології України» Віктор Валєєв. Він був одним із розбудовників сучасної ІТ-спільноти, створював перші фахові конференції, впроваджував
безліч нових проєктів. Саме завдяки йому очолювані ним асоціації ІТ Ukraine та
Software Ukraine надали важливий поштовх у розвитку вітчизняної ІТ-індустрії.
У 2017 році Віктор Валєєв пішов до війська, служив у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. «З війни він так і не повернувся до звичайного
життя, життя цивільного. Був поруч із нами, працював директором ІТ-асоціації,
ефективно працював, однак у думках і на зв’язку (постійно) він був зі своїми
побратимами-атошниками», – пише його друг Владислав Бовсуновський. Вони
разом розробляли програму реабілітації та соціалізації для учасників війни, але
не встигли завершити роботу – в перші дні повномасштабного вторгнення
Віктор поїхав на передову.
…Усім, хто його знав, важко повірити у трагічну звістку. У багатьох було відчуття, що сталася «жахлива помилка у документах», що «такого просто не може
бути», адже «він був таким молодим, сповненим сил» і «завжди хотів зробити
наш світ кращим».
На жаль, помилки не сталося. «Того фатального дня, 19 квітня, – розповів
бойовий товариш Віктора Валєєва, – він дізнався про проблеми зі зв’язком у
бойового підрозділу, який займав позиції за кілька десятків кілометрів від Дніпра. Тож рушив із невеликою групою до своїх, аби особисто ліквідувати неполадки. Десь на відстані 75 км від Дніпра два автомобілі, в яких їхала група
Віктора, натрапили на танкову засідку ворога. Перше авто було розбите вщент.
Друге, у якому був Віктор, посічено пострілами з БТР. У цю засідку могли потрапити близько 300 наших солдатів, а сталося так, що Віктор ціною власного
життя розкрив пастку...».
Поховали Віктора Валєєва 26 квітня на київському Берковецькому цвинтарі.
Алея героїв поповнилася ще однією могилою, а небесне воїнство – ще одним
вічним захисником.
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ВОЛОДИМИР САВЧУК.
ТРИ ДНІ ЖАЛОБИ

Н

априкінці квітня у боях із російськими окупантами загинув
мешканець села Бережниця Маневицької територіальної громади
Камінь-Каширського району Волинської області Володимир Савчук. У мирному житті він був директором Бережницької гімназії
– філії Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей». У 2014–2015 роках захищав Батьківщину в
зоні АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знов пішов на передову. Як і тоді – добровольцем. «Як? Якими словами звернутися до дружини, трьох дітей, як втішити стареньку
маму, як підтримати сестричок? – написав голова Маневицької
територіальної громади Олександр Гаврилюк. – …Я дуже хотів, щоб Володимир був у сім’ї, тішився успіхами синів і доні,
підтримував дружину, рідних, маму, щоби вчив дітей, був наставником педагогів. У нього це виходило. Але своє життя віддав за мирне життя всіх нас. Слава Герою!».
У зв’язку із загибеллю педагога рішенням місцевої військової
адміністрації 29, 30 квітня і 1 травня на території Камінь-Каширського району Волинської області були оголошені днями жалоби.
Наталія КУЛИК

www.facebook.com
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ЗНАЙТИ СВІЙ АЛГОРИТМ ДОПОМОГИ
Учителька інформатики Політехнічного ліцею КПІ
Людмила БУЛИГІНА розповідає про те, чому відмовилася
виїжджати з Ірпеня далі, ніж до Києва, як стала «куратором»
хакерських атак українських школярів на російські ресурси
та співзасновником проєкту «Вчитель іде в ЗСУ», навчилася
розбиратися в класах «броні» та вигідно купувати амуніцію.

Л

юдмила Булигіна – вчителька, з якою хочеться вчитися.
Причому як дітям, так і дорослим. Жінка, зайнята «48 годин на
добу», у якої втома все ж не переважує задоволення – від нових викликів і цікавих справ, від спілкування з учнями-розумаками (інші
довкола неї чомусь не гуртуються), від прогулянок у лісі, зустрічей
зі «своїми» людьми й обов’язкової
ранкової кави в перерві між підготовкою курсів і онлайн-заняттями.
Сьогодні багато хто каже –
ми не розуміли, як добре раніше жили. Це точно не про пані
Людмилу. Якраз вона чудово знала
ціну тим маленьким радостям, які
ювелірно вкраплювала між купою
справ, що робилися не із зітханнями, а натхненно. Особливо – після
пов'язаного з карантином переходу до дистанційної освіти, що дав
змогу оптимізувати витрати часу
і… встигати ще більше. Спілкуватися з різними групами учнів і радіти їхній допитливості та креативності, сидячи в невеличкій світлій
квартирці в Ірпені – омріяному
власному житлі, що з’явилося через п’ять років після виїзду зі Стаханова, окупованого в 2014-му і досі
непідконтрольного…

ІСТОРІЯ СПРОТИВУ
Знову залишати свою домівку,
для якої кожна річ обиралася з
любов’ю і дарувала ті маленькі радості, Людмила Булигіна не збиралася. У лютому і на початку березня вона щодня вперто розміщала в
соцмережі свою «фірмову» рубрику – ранкову ірпінську каву, яка
незабаром стала для всіх її знайомих відповіддю на запитання «як
ти?». Кава з’являлася в різний час
– залежно від того, наскільки неспокійною була ніч і коли скінчилася чергова тривога. Але швидко
стала для багатьох людей, ошалілих від гніву і страху перших днів
навали, шокованих новинами про
смерті та руйнування, точкою опори: хтось, як і раніше, смакує ранкову каву – значить, іще не все
пропало.
Людмила Вікторівна, почувши зізнання, що у лавах шанувальників
ірпінської кави була і я, усміхається: «Ще не все пропало. Взагалі не пропало. Все буде добре».
5 березня вона виїхала – чи радше вийшла – з Ірпеня, потрапивши
на фото кореспондента Associated
Press Еміліо Моренатті, що облетіло весь світ і потрапило, зокрема,
на обкладинку «Нью-Йорк Таймз»:
мешканці міста ховаються від обстрілів під зруйнованим мостом на
Романівку. «Стоп, паніка. Ми виїхали. В Києві. Все добре» – лаконічно написала вона того вечора. Ви-

лаялася на адресу окупантів, через
яких втратила два робочі дні, й почала думати, де може «бути максимально корисною»… За кілька днів
до нашої розмови пані Людмила
остаточно повернулася в Ірпінь, де
бачить не тільки руйнування і згарища, а ознаки життя, що трапляються на кожному кроці: дірки від
куль у паркані, що помахом пензля перетворюються на ромашки,
квіти, посаджені у вирви від снарядів, зелений пагін від згорілого
дерева, випрану білизну на балконах, які потрібно заново склити…
Це місто стало рідним за кілька років життя… і 14 днів війни.
«Зі Стаханова я поїхала у травні 2014-го, – розповідає Людмила
Вікторівна, – а через п’ять років
вдалося купити квартиру в Ірпені.
Місті, де дуже багато переселенців
з Донбасу, як з’ясувалося. Із сусідами ми познайомились уже в підвалі.

го дня ти приходиш – вони бігають із червоним прапором, радянським. Дивишся – вчора ж наче
були адекватні, що сталося? А вже
телевізор вліз у голову – і все.
Причому це люди, які, по суті, не
бачили радянського союзу, їм по
тридцять із хвостиком. Це – результати пропаганди, яку ми досі
недооцінюємо».
Людмила Булигіна наводить
приклад, який, на її думку, добре пояснює механізм дії пропаганди. Її подруга має дорослого
сина – це абсолютно проукраїнськи налаштований юнак. Одного
разу він поїхав до своєї «ватної»
бабусі, що живе неподалік, сів поїсти вареників. Фоном працював
телевізор. Повернувшись додому,
хлопець сказав: «Ма, ти знаєш, послухав трошки телевізор – і спіймав себе на тому, що починаю думати, наче так усе складно і, може,
в чомусь там правда є…». «Ми недооцінюємо пропаганду, – переконана співрозмовниця. – Якщо
не перебуваємо «під» нею – не
розуміємо її впливу. А якщо перебуваємо – можемо пропустити
момент, коли цей вплив стає критичним… Коли говорять – «Що

ся, пані Людмила без жодних сентиментів відправляє «на звалище історії». До тих, хто ближче, наразі
теж не потрібно довго придивлятися, аби зрозуміти, що то за люди.
Критерій «свій»/«не свій» для неї
спростився до межі: «свої» – не
просто вболівають за Україну, а наближають перемогу. Не впадають
в істерику, не ведуться на фейки,
тримають голову «в холоді» і працюють на своєму «фронті».
«Моя впевненість у перемозі –
стовідсоткова, – усміхається Людмила Булигіна. – Інакше і бути не
може. Якщо припустити, що ми
не перемагаємо в цій війні, який
тоді взагалі сенс у всьому? Варіанти, у яких моєї країни немає, я
не розглядатиму. Жити в іншій –
не хочу. І думаю, що таких людей
багато, їх у нас більшість. І вони
зроблять усе, щоб жити в Україні… У мене нині дуже багато роботи. Щоб допомагати армії, треба
більше працювати, заробляти гроші. Сьогодні дуже багато питань,
повз які ти не можеш пройти, треба якось брати участь у їх вирішенні… Ті, кого війна зачепила з
2014 року, – напевно, більш приземлені, спокійні. Ми про це гово-

ВІДБУВАЄТЬСЯ ВЕЛИКА ПЕРЕОЦІНКА
ЦІННОСТЕЙ – ЗОКРЕМА І В ОСВІТІ
Для нас карта Донецької та Луганської областей – це їхні полишені
домівки. Тут і Стаханов (від 2016-го
– Кадіївка), і Алчевськ, і Луганськ,
Макіївка, Горлівка. Ми сиділи, говорили – і все це були «подвійні»
історії, про «до» та «після». У насто історія хороша: квартира вціліла.
Тільки вікна відремонтувати і двері
замінити – тут немає про що говорити. Багато мешканців залишилися без житла. Наступного дня після
того, як ми виїхали, на «українській» стороні, вже після переходу
через річку біля розбитого мосту,
де ми перечікували обстріл, загинула родина – мама і двоє дітей.
Це була сім’я з Донецька, вони так
само переїхали, почали нове життя – і їх уже немає…».
Зі Стаханова вчителька виїжджала ненадовго. Думала: як завжди,
на літо поїде з колегами в табір
на Арабатську стрілку, попрацює
і повернеться. «Це такий абсурд,
люди досі не можуть повірити, що
таке можливо, – каже пані Людмила. – 2014-го ми дивилися на
цей абсурд і думали – ну такого
не може бути! Тому і не їхали назавжди. Просто більше не повернулися. Коли стало зрозуміло, що
поки буде так. Звісно, там жити не
можна було б… Розумієте, ірпінська
історія і взагалі історія цього вторгнення – це історія спротиву, боротьби за свободу. А 2014 рік –
це історія, коли раптом твої сусіди,
які чекали на росію, тебе перемогли морально. Ходили по гімназії
нормальні вчительки, а потім одно-

ми робитимемо з цими регіонами,
вони ж проти України?», – моя
думка така: на три дні вимкнути
їм телебачення, радіо, зв'язок, а
на четвертий увімкнути українські канали. Через два, максимум
три тижні матимемо проукраїнськи налаштованих людей. Вони підсіли на цю «голку», тому треба
спочатку забрати будь-яку інформацію, а потім дати інформацію
нормальну. Усе».
Хоча для того, щоб «українізувати» Донбас, його потрібно спочатку
звільнити. А значить, на думку пані
Людмили, організувати два гуманітарні коридори – один на Україну, інший на росію. Залишаться ті,
хто або винен у військових злочинах, або є представниками ворожої
армії, або маргіналами. Після цього
– «поливати» окуповані території
шквальним вогнем з усіх можливих видів зброї. Інакше визволення буде дуже дорогою ціною.

СВОЇ НАБЛИЖАЮТЬ ПЕРЕМОГУ
І в дописах, і у живій розмові Людмила Вікторівна – спокійна, врівноважена, ділова (навіть лається
«тьотя Люся», як вона сама стала
себе називати, коротко і без зайвої
експресії). Голос її звучить так, ніби
вона, говорячи, весь час посміхається. Хоча всередині горить холодний вогник злості – не тільки
на окупантів, а й на друзів-родичіводнокласників, які допомагали росії – роботою, мовчанням, терпимістю. Тих, хто в перші тижні
масштабного вторгнення не озвав-

римо між собою. Сьогодні розуміємо, що відбувається: якщо вісім
років тому в моєму місті рашистська ідеологія перемогла українську, то тепер усе інакше. А якщо
перемагає дух – перемагає і країна. У нас у 2014-му не було цієї
перемоги, тому ми звідти і поїхали – бо бачили, що нас набагато
менше. А зараз дух нескорений».
Сама Людмила Вікторівна – теж
частинка цього нескореного духу. З
Ірпеня вона поїхала, коли там розгорнувся такий театр бойових дій,
що питання – залишатися чи їхати, – по суті, уже не стояло. Але
далі Києва не рушила – хоч діти
й наполягали. «І насправді дуже задоволена цим, – зізнається вона.
– За ці три місяці вдалося багато чого зробити – і в моєму випадку це було можливим тільки в
Україні. Не знаю, що робила би
за кордоном… Я працювала у двох
школах, де тепер завершився навчальний рік – отже, закінчилася
звична робота. Іще є онлайн-школа,
де канікул немає, ми з дітьми про-
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довжуємо працювати. Крім того,
співпрацюю з ІТ-академією – навчаю дорослих. Плюс ще два проєкти, також пов’язані з освітою. Їх
можна було б уже не брати – але
я скажу чесно: тепер мені потрібні
гроші, бо їх є куди спрямовувати».
Через кілька днів після початку
масштабного вторгнення під орудою пані Людмили запрацювали
«ddos-котики» – сотні школярів,
які влаштовували хакерські атаки
на російські сайти, писали скарги, блокували телеграм-акаунти,
ставили низькі оцінки російським
додаткам у Play Market, залишали
на Google Maps відгуки про популярні локації різних міст рф,
розміщуючи там інформацію про
злочини рашистів в Україні… На
сторінці Людмили Булигіної у
фейсбуці з’явилося посилання на
телеграм-канал «котиків» і ще купа
посилань: чат для вирішення питань, інструкції для ddos-атак зі
смартфону та ПК, використання
VPN тощо. Діти долучали батьків
і бабусь із дідусями, паралельно
проходили курси з кібербезпеки
(з’ясувалося, що знань малувато),
були й такі, хто працював по 16 годин на добу.
«Нині цим займаються професіонали, усе налагоджено і працює,
– продовжує співрозмовниця. –
А тоді діти сиділи. Спочатку взагалі
незрозуміло було, як це можна зро-

НОВА
РЕАЛЬНІСТЬ
ресурсів, ddos-атаки тощо. «Приблизно через місяць після вторгнення школи почали повертатися до роботи, у дітей стало менше
часу, – згадує вчителька. – Та й
минув той складний етап, коли дорослих «розбирало на молекули»,
а діти, навпаки, намагалися знайти собі заняття. Коли поновилося навчання, стало зрозуміло, що
викладати шкільну інформатику
– не на часі. Не «прокатить». І
досвід того, що ми робили у попередні тижні, перетворився на новий проєкт. До нього долучилися
вчителі інформатики, які хотіли
проводити уроки, але не бажали
казати учням: нічого не сталося,
продовжуймо навчання. Ні, сталося – у країні війна. Тож давайте
вчитися того, що може бути корисним для країни».
До курсу приєдналися понад
200 педагогів, які до кінця навчального року проводили за його матеріалами уроки для своїх учнів, доповнювали їх новою інформацією.
«Ми створили хороший курс кіберінформатики, побудований на реальних подіях, – усміхається Людмила Вікторівна. – Пам’ятаєте,
коли з’явився дипфейк із Зеленським – запис, на якому президент нібито казав, що ми здаємося?
І от ми з дітьми починаємо розбиратися, як створюють дипфейки, із використанням якої техноло-

онлайн-заняття, і один хлопчик питає: «Літо, а ми будемо навчатись?
Навіщо?». Я не встигла відповісти,
інший учень каже: «Щоб не бути
такими, як орки». Причому він не
сказав – «Щоб не бути такими тупими» абощо. Просто – «Ми не
будемо як орки». Оце буде наша
освіта. І тут навіть не про IQ. Тут
про добро, про справжній патріотизм, про ставлення до свого життя
та повагу до себе. Багато про що…
Тож будемо вчитися, щоб бути таким, яким має бути українець».

ГОЛОВНИЙ ФАКТОР – ЛЮДИ
Іще за місяць, у середині квітня,
у пані Людмили з’явився ще один
проєкт – як і все, до чого вона
докладає рук, він об’єднав «своїх»
і дав результати, що перевершили
очікування. Йдеться про ініціативу
«Вчитель іде в ЗСУ» – збір коштів
на екіпірування педагогів, який почався з ідеї допомогти одному знайомому освітянину, яку виношували Людмила Булигіна та її колега,
учитель української мови і літератури Юрій Гайдученко. «Я навіть
не скажу, що ми з Юрою – натхненники цього проєкту, – усміхається вона. – Ми просто виконували запит, нашому спільному
знайомому терміново було потрібне спорядження. Спочатку йшлося
про одного, наразі географія міст,
із яких наші хлопці, така: Черні-

ЯКЩО ПЕРЕМАГАЄ
ДУХ – ПЕРЕМАГАЄ
І КРАЇНА

бити. Ідея виникла із запиту, буквально на другий день після нападу
діти спитали: ми чули, що студенти
влаштовують хакерські атаки – а
як це робиться? Домовилися зі студентами, що будемо вчити школярів. Показали їм, як скаржитися на
сайти, YouTube-канали. Їм хотілося одразу ddos-атаки влаштовувати
– а для цього треба було повчитися. Тоді з’явилися групи і канали, де старші учні – одинадцятикласники, студенти – викладали
коротенькі інструкції. Не можна
сказати, що була чітка організація,
скоріше, працювали за викликами.
Приміром, розкидали їм ресурси:
давайте сьогодні над цим попрацюємо. Діти відчули себе потрібними, зробили свій внесок, стали
трошки опорою батькам у ті дні.
Тепер вони відчувають себе українцями більше, ніж коли-небудь».
У середині березня пані Людмила запустила проєкт «Кіберінформатика» – восьмитижневий курс,
у якому йшлося про фейки, дипфейки та маніпуляції, блокування

гії, шукаємо приклади. Після війни
ми адаптуємо цей курс і залишимо
як заняття з кібербезпеки».
Людмила Булигіна переконана:
навчання знову треба змінювати,
до цього підштовхує життя. Два
роки пандемії привели до онлайносвіти – з більшим чи меншим
успіхом, але проводити дистанційні
уроки почали і ті, хто внутрішньо
опирався «цифровізації». «Тепер
війна – а війна змінює все, – каже
пані Людмила. – Хто із цією думкою ще не зріднився – тому буде
дуже складно. Ми ніколи не повернемося до ситуації, яка була 23 лютого. І йдеться не про економіку,
не про політику, а про те, що відбувається велика переоцінка цінностей – зокрема і в освіті. Багато
дітей залишаться в Європі – вони
там навчатимуться і до нас уже не
повернуться. А ті, хто повернуться,
будуть постійно порівнювати. Тому
ми маємо стати кращими, щоб захотілося здобувати освіту тут. Це
– складне завдання… У мене вчора був дуже хороший момент –

гівська, Харківська, Івано-Франківська, Кіровоградська області».
Допомога іде з різних куточків
України та з-за кордону. Чи не кожен внесок – це історія про підтримку і готовність відмовитися від
чогось, аби долучитися до захисту
ближнього, навіть якщо ця людина тобі не знайома. Один із символів цього проєкту – 90-річна бабуся, яка плете килимки із залишків
тканини, щоб виручені гроші віддати на купівлю бронежилетів, шоломів тощо. «Таких історій дуже
багато, – каже Людмила Вікторівна. – Ми тут часто плакали над
усім цим. Коли маленька дівчинка
продавала прапорці і сказала мамі:
гроші передай для вчителів. Коли
одна дівчина переказала дуже велику суму, якої бракувало для купівлі
тепловізора. Коли люди переказують 100 гривень, а до зарплати лишилося 200. Сьогодні – ще
одна така історія: вчитель-логопед
із дитсадка у Вишневому пошила
неймовірної краси ляльок-янголів
із жовто-блакитними квітами та
стрічками у волоссі, у сукенках із
вишивкою в тон. Запитує: «Як мені
їх продати? Я не розуміюся на продажах, ніколи нічого не продавала.
А хочу гроші передати у фонд для
вчителів». – «Та я також нічого не
продавала, але щось придумаємо».
І ось у нас буде акція – вирішили провести аукціон. Ніколи такого
не робили, та в житті багато чого
буває «вперше». (За кілька днів із
допису пані Людмили стало відомо,
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що янголів… придбали оптом – із
коментарем: «Мені одного лишіть,
будь ласка, а інших подаруйте тим,
кому вважаєте за потрібне».)
Для цього проєкту Людмила Булигіна завела окрему картку – щоб
було легше вести «облік» коштів і
звітувати, відкрила рахунок PayPal
для переказів з-за кордону. Сміючись, згадує, як туди-сюди «ганяли»
один долар, коли вчилися користуватися цією системою. «З усім
доводиться розбиратися, – каже
співрозмовниця, не так із жалем, як
із задоволенням. – Спочатку робили так: «А спитай у своїх ЗСУшників, що вони скажуть – яку треба
каску? яку «броню?». Зібралися купувати: «Дайте нам найкращу броню, класу 6+». – «А ваші хлопці
потягнуть таку, там 12 кілограмів?».
– «Ой, ні»… Потім розбиралися,
що в деяких випадках каски не потрібні – там шоломів достатньо.
Комусь потрібна броня 5+, а комусь 4… Перший «бронік» ми придбали, здається, за 16 тисяч гривень. А тепер беремо їх за вдвічі
меншу ціну, знайшли українського виробника, який шиє суперово. Знайшли людей, які продають
нам каски за гуртовою ціною. Інформація – це теж важлива складова допомоги».
Запитую Людмилу Вікторівну:
коли за перші чотири дні після
старту проєкту назбиралося 50 тисяч гривень, це здавалося дивовижним чи, навпаки, закономірним –
з огляду на її аудиторію у фейсбуці
та коло спілкування в реальному
житті. «Спочатку я взагалі думала,
що ми нічого не зберемо, – посміхається вона. – Не очікувала,
що так вийде. Сумнівалася: невже
колись зможемо купити такі дорогі речі? Але коли ми побачили,
як люди долучаються, прагнуть допомогти, це вже не здавалося неможливим. А потім прийшов запит
на тепловізор. Дивлюся на ціну –
2600 євро. Думаю – як?! Гроші
зібрали, тепловізор уже у хлопців. Тепер я розумію, що ми багато можемо зібрати, якщо є реальна потреба… Не потрібно думати,
що твій внесок мізерний, тому його
не варто робити. Це нормально –
перераховувати стільки, щоб залишити собі для нормального життя.
Коли ми собі нічого не залишимо
– потім не зможемо допомагати».
Є відсоток людей, які роблять
внески із певною регулярністю:
одні – раз на тиждень, інші – раз
на місяць. У такому разі це, найімовірніше, відсоток від зарплати
– «десятина», яку ти, за відчуттями, заборгував людям, котрі вгризлися в землю, аби не пропустити далі вбивцю, ката, ґвалтівника і
злодія… «Нині ми всі маємо знайти
свій алгоритм допомоги, – каже
пані Людмила. – Люди – це сьогодні головний фактор. У всьому.
Та воно, власне, завжди так було.
Там, де є люди, зацікавлені у певній справі, усе вийде. Цих історій,
від яких сльози набігають, у нас
безліч, усі ми вже навряд чи згадаємо. Мені здається, коли в нас
є така спільна мета – то хто нас
може перемогти?».
Валентина СОРОКА

ВАРТО
ЗНАТИ
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