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СТОР.
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Верховна Рада України ухвалила низку законів, які мають на меті
забезпечити безперебійне функціонування системи освіти, СТОР.
а також запроваджують новації для професійної освіти 8
ДО НОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Із 1 вересня вчителі 5-х класів приймають
естафету впровадження реформи НУШ.
Є педагоги, які вже можуть поділитися
досвідом – вони завершили пілотування.
Що ж конкретно зміниться у галузі освіти?

ДОПОМОГТИ ПЕРЕЖИТИ

МІЖ КНИЖКОЮ І ЗБРОЄЮ

Якби ми розмовляли з Юлією Бондаренко
чотири місяці тому – це було б інтерв’ю
з учителькою мови і літератури, співавторкою
читацького щоденника для підлітків,
помічницею освітнього омбудсмена.
Та від 24 лютого вона – боєць ТрО
14

10

Що треба враховувати у роботі з дітьми,
які проживають стрес, і як допомогти їм його
подолати? Відповіді на це запитання лунали
під час навчального вебінару «Стрес. Травма.
Діти: перші кроки допомоги»
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.poltavawave.com.ua

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ РІК,
НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ
І ПІДГОТОВКУ
РОБІТНИКІВ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

2
УРЯДОВІ РІШЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

ДОСТУП ДО ОБЛАДНАННЯ

НЕСПРАВЖНІЙ ЛИСТ

М

ЗНАЙ НАШИХ!

М

іністр освіти і науки
України Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського
телемарафону розповів про
ситуацію з виплатою зарплат
освітянам на окупованих територіях.
«Наразі є 29 територіальних громад, це приблизно
6 тисяч освітян, які не отримали заробітну плату за травень. Але при цьому, наголошую, МОН
здійснило усі бюджетні призначення, довело до військових адміністрацій об’єднаних громад усі необхідні нормативи і перерахувало усі кошти», – наголосив Сергій Шкарлет. Також міністр уточнив, що 2 тижні тому таких ТГ було 48.
За його словами, МОН постійно працює з керівниками військових
адміністрацій щодо виплати зарплат, бо це є головним елементом у забезпеченні освітнього процесу.
«Формування реєстру, зокрема персональних даних по кожному з учителів, не належить до компетенції МОН, адже щодо цього є засновник
– місцеві органи влади і військові адміністрації. Але поступово кількість таких громад, що не отримали зарплату, скорочується, і наразі є
стриманий оптимізм щодо цього», – сказав міністр.

В

www.fibi.tech

ідбулася церемонія нагородження переможців Міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування GENIUS Olympiad 2022 у штаті Нью-Йорк, США. Українські учасники здобули 5 золотих медалей,
8 срібних, 14 бронзових, а також 23 почесні відзнаки. Найвищу нагороду в категорії «Креативне письмо» вперше в історії України отримала учениця із Херсонської області Поліна Козлова.
Команда України налічувала 77 школярів, які представили країну на
світовій Олімпіаді геніїв. Серед переможців є діти, які перебувають на
тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.
Торік у США була підписана угода про започаткування Національної
ліцензійної GENIUS Olympiad Ukraine. У 2022 році збірна була сформована за новими правилами, а проведення національного етапу стало
безпрецедентним збільшенням можливостей для України в конкурсі. За
2017–2021 роки наша держава здобула 74 нагороди, а цьогоріч українська збірна виборола 51 нагороду за результатами національного відбору, дистанційної підготовки та фіналізації проєктів.
Уперше в історії GENIUS Olympiad у складі журі був представник
України – директор «Олімпіади геніїв України» Євген Кудрявець, який
привітав учасників з усього світу під час церемонії нагородження.

КРАЩЕ – РАЗОМ

ДОПОМОГТИ НАЙУРАЗЛИВІШИМ

КОНКУРС

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ НАН
www.amazonaws.com

М

іністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство
соціальної політики, Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) і Львівський центр реабілітації «Джерело» започаткували проєкт екстреного реагування на потреби дітей із
труднощами розвитку або з інвалідністю.
Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених дітей та дітей, стан яких погіршився внаслідок воєнних дій на території України.
У межах проєкту сім’ї зможуть отримати фаховий супровід дитини
чи необхідну консультацію, інформацію про доступні у громаді послуги та ресурси, консультації профільних спеціалістів, допомогу з обладнанням згідно з потребами дитини, які визначать фахівці. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони.
Проєкт реалізується у 7 областях України, в яких можливо надавати
послуги та де зосереджена велика кількість переміщених сімей, а саме:
Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській,
Тернопільській і Чернівецькій. Фахівці проєкту також розроблятимуть і
поширюватимуть важливі матеріали про розвиток безбар’єрності й підтримку дітей з інвалідністю в громадах, які їх прийматимуть, навчатимуть соціальних працівників та інших професіоналів громад практичних аспектів допомоги дітям із порушеннями розвитку.
Детальніше про проєкт і контакти у регіонах можна прочитати на
сайті unicef.org або за посиланням: uni.cf/3HLsLuE.

www.mon.gov.ua

НАГОРОДИ
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ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ

ПИТАННЯ ПРО ЗАРПЛАТУ

іністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських
групах) поширюється фейковий
лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою
Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки
випускників призовного віку з характеристиками оцінки військовопатріотичного виховання.
Для підроблення листа були використані бланк міністерства, номер оригінального листа і QR-код, присвоєний системою електронного
документообігу. Міністерство повідомляє, цей лист – несправжній.
Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві й
дискредитацію МОН. Тож у міністерстві просять не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим «документам».

О

голошується конкурс на здобуття Золотої медалі імені
Володимира Вернадського Національної академії наук України у 2022 році. Щорічно присуджуються дві золоті медалі
– одна вітчизняному й одна
зарубіжному вченому – як за
окремі наукові досягнення, так
і за сукупність наукових праць.
У конкурсі можуть брати участь
дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно
від місця їх постійної роботи;
зарубіжні вчені; особи, які працюють у наукових установах, закладах
вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, до 12 листопада поточного року мають подати свої пропозиції. Усі матеріали подаються у двох примірниках на адресу: 01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук
України. Телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).

www.nus.org.ua

ід час засідання уряду схвалено постанову КМУ «Деякі питання центрів
колективного користування науковим
обладнанням». Мета – удосконалити нормативно-правову базу в частині
створення та функціонування Центрів
колективного користування науковим обладнанням як осередків надання доступу до наукового обладнання (інструментів, приладів тощо) для
проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності.
Очікується, що наукові й науково-педагогічні працівники, зокрема молоді вчені, закладів вищої освіти та наукових установ (приблизно 60 тисяч осіб) матимуть можливість доступу до унікального
спеціального обладнання для проведення наукових досліджень і науковотехнічних розробок. Студентів, магістрів, аспірантів та молодих учених
залучатимуть до дослідно-конструкторських робіт, що є важливим елементом міжнародної науково-технічної співпраці. Також документ затверджує Примірне положення про Центр колективного користування
науковим обладнанням.

www.mon.gov.ua

П

За інформацією КМУ, МОН, власних кореспондентів

НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ

№ 25, 27 червня 2022 року

ДОНЕЧЧИНА
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ЧЕРНІГІВЩИНА

ПЕРШІ В КОНКУРСІ КЕЙСІВ

К

www.oa.edu.ua

оманда студентів Національного університету «Острозька академія» на
чолі з деканом економічного факультету Олександром Новоселецьким посіла
1-ше місце в міжнародному змаганні The
Global Case Competition – spring 2022.
Конкурс організований Nazareth College (Нью-Йорк, США),
університетом – партнером Острозької академії. Конкурс кейсів (Case
Competition) полягає у вирішенні студентами університетів з усього
світу проблем менеджменту, з якими стикаються організації. Це змагання надає чудові можливості студентам «відточити» свої аналітичні
здібності й використати знання з менеджменту та маркетингу в прикладному аспекті упродовж одного тижня.
Фіналістами конкурсу стали заклади Obafemi Awolowo University
(2-ге місце) і SolBridge International School of Business (3-тє місце).

СУМЩИНА

«ЗІРКОВИЙ» ВИКЛАДАЧ

В

идатний науковець у галузі матеріалознавства та нанотехнологій,
першовідкривач і дослідник класу двовимірних неорганічних сполук – максенів (MXenes), директор Інституту наноматеріалів Університету Дрекселя (м. Філадельфія, США) Юрій Гогоці обійняв посаду
професора (за сумісництвом) на кафедрі наноелектроніки та модифікації поверхні Сумського державного університету.
Співпраця СумДУ з Юрієм Гогоці має свою історію. Він був науковим консультантом докторської дисертації доцента кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні у ЗВО, згодом розпочав спільну
роботу з науковцями Медичного інституту над вивченням використання потенціалу максенів у біомедицині.
«СумДУ – один із найрейтинговіших вишів України за продуктивністю наукових досліджень. На жаль, він межує з імперією зла. Сумська
область досі обстрілюється російськими загарбниками. Я буду читати лекції онлайн і продовжуватиму нашу дослідницьку співпрацю з колегами
із Сумського державного університету», – зазначив Юрій Георгійович.

ЗАКАРПАТТЯ

ХАРКІВЩИНА

ДУАЛЬНЕ ІТ-НАВЧАННЯ

Х

арківський політехнічний інститут
спільно із ІТ-компанією SoftServe започатковує оновлену спеціальність із дуальним форматом навчання. В оновленій
освітній програмі оптимізували порядок
вивчення предметів, актуалізували та доповнили навчальні курси. Студенти зможуть взаємодіяти з досвідченими менторами SoftServe, відвідувати мотиваційні лекції про роботу
в галузі інформаційних технологій, поглиблені технічні курси. Із третього курсу навчання здобувачів інтегруватимуть у реалії ІТ-роботи –
вони працюватимуть у компанії над справжніми проєктами. Так, ще
до своєї першої роботи студенти пройдуть посилену теоретичну підготовку і матимуть можливість використовувати отримані теоретичні знання одразу на практиці. Виконання робочих завдань компанії в
університеті зарахують відповідно до навчальної шкали оцінювання.

МИКОЛАЇВЩИНА

НОУТБУКИ ВІД ЮНІСЕФ

П

’ятсот вісімдесят три ноутбуки для чотирнадцяти територіальних громад Миколаївщини надали представники ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
Необхідне цифрове обладнання отримали переміщені вчителі з тимчасово окупованих територій, а також ті, чиї заклади освіти зазнали руйнувань у результаті агресії рф.
Ноутбуки були передані освітянам завдяки плідній співпраці Директорату цифрової трансформації МОН із Департаментом освіти і науки
Миколаївської обласної військової адміністрації. Гуманітарна допомога від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) надходить у межах підготовки до відновлення навчання у вересні 2022 року і становить близько
2 мільйонів доларів США. Підтримка ЮНІСЕФ стала можливою завдяки фінансуванню урядами Японії, Норвегії та Ірландії.

ЛЬВІВЩИНА

ЗАПРАЦЮВАЛИ ДИТЯЧІ ТАБОРИ

У

Закарпатській області визначили 74 локації, де цього літа відпочиватимуть діти. Як
інформує директорка департаменту освіти і
науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець, загалом у таборах на базі шкіл перебуватиме близько 4500 осіб.
«Зараз важливо створити для дітей комфортні умови для якісного
відновлення сил улітку. Після такого напруженого навчального року
їм необхідно відпочити, поспілкуватися з однолітками наживо, а не
онлайн», – зауважила вона.
За її словами, у Великодобронській та Оноківській територіальних
громадах денні табори вже розпочали роботу і прийняли понад 300 дітей. Інші ж працюватимуть з 4 липня до 28 серпня.
«Там із дітьми займатимуться вчителі, вихователі, долучатимемо також і волонтерів. Усі вони разом організують цікаве дозвілля. Кількість таких баз відпочинку збільшуватиметься», – наголосила Мар’яна
Марусинець.

www.rakhiv-rda.gov.ua

ідбувся дводенний тренінг «Діти та війна. Навчання технік зцілення», у якому
беруть участь директори, вчителі та психологи шкіл Чернігова. Тренінг проводить
експерт ЮНІСЕФ, доктор психологічних наук і провідний спеціаліст із
питань психологічного здоров’я та психосоціальної допомоги Кун Севенантс. Науковець, який працював у близько 20 країнах світу, спеціалізується, зокрема, на роботі з дітьми, котрі опинилися в гарячих точках.
Чернігівська область – один із тих регіонів, який повною мірою
пізнав війну і жорстокість російської армії щодо цивільного населення. Так, лише в обласному центрі постраждало 1800 дітей: отримали поранення, втратили батьків, домівки. Пережите вплинуло на їхній психологічний стан і всіх, хто залишився у місті на час активних
бойових дій. Саме тому освітяни опановують психологічні практики,
які допоможуть їм працювати з такими дітьми.

www.dsnews.ua
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колу №6 в Авдіївці російські
окупанти обстріляли снарядами
РСЗО «Град» із запалювальними зарядами. Про це повідомив начальник
обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. А загалом на Донеччині окупанти
зруйнували близько двох сотень будівель закладів освіти.
«І що б не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про
«звільнення» та «денацифікацію», правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім –
цивільних», – зазначив Павло Кириленко. Від початку вторгнення
росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині
загинули 515 мирних людей, поранено ще 1333. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі й Волновасі.

www.mon.gov.ua
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ
www.dn.gov.ua

ОБСТРІЛ «ГРАДАМИ»

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

З

а даними опитування, 55% переселенців (а це близько 100 тисяч осіб)
планують працевлаштуватися на Львівщині. Регіональний бізнес активно долучає таких людей до роботи, але багато кому з них потрібна
перепідготовка. Зміна структури регіональної та національної економіки
веде до зміни підходів щодо професійної та професійно-технічної освіти.
«Професійна освіта після нашої перемоги буде ще успішнішою.
Українська освіта в змозі конкурувати з освітою сусідніх держав.
Завдання педагогів – реалізувати цю здатність», – зауважує директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. Наразі
в області працюють 40 навчально-практичних центрів. Днями на засіданні Регіональної ради професійно-технічної освіти при ЛОВА затвердили обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів та фахових молодших бакалаврів у закладах професійної освіти.
«Бізнес став реальним замовником в професійно-технічної освіти»,
– наголошує директор департаменту економічної політики Львівської
ОВА Степан Куйбіда.
За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів
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ТЕСТУВАННЯ: ОСТАТОЧНИЙ ВИБІР

У

країнський центр оцінювання якості освіти нагадує, що на другому етапі
основної сесії НМТ учасник
має остаточно визначитися з
вибором міста/країни для проходження тесту.
Для цього із 21 червня до
7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі потрібно вибрати
із запропонованого переліку
назву населеного пункту, де
зручніше буде пройти тестування, незалежно від того, де
перебуватиме учасник у період проведення основної сесії
– в Україні чи за кордоном.
Важливо якнайуважніше обирати населений пункт із випадного списку, адже деякі

міста додано/вилучено з переліку населених пунктів, котрі
були запропоновані на першому етапі підтвердження.
В УЦОЯО наголошують:
якщо кількість вступників, які
хочуть проходити тестування
у певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць,
що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих
місць місто стане недоступним
для вибору у випадному списку. Кількість робочих місць для
учасників у закордонних тимчасових екзаменаційних центрах було створено з урахуванням даних першого етапу
реєстрації, а також можливостей закордонних партнерів.

З ЮВІЛЕЄМ!

Наразі у переважній більшості міст вступники, які раніше
повідомили про своє бажання
пройти в них тест, матимуть
змогу це зробити. Однак у разі
суттєвого збільшення кількості охочих проходити НМТ у
певних містах особам, які підтверджуватимуть своє бажання взяти участь у тестуванні в
останній момент, можливо, доведеться, обирати з-поміж доступних міст.
Тільки після проходження
двох етапів підтвердження
участі у національному мультипредметному тесті 12 липня 2022 року для учасника
з’явиться можливість завантажити із вкладки «Місце
проведення» запрошення, де
буде зазначено дату, час і місце проходження ним випробувань.
Абітурієнтів, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли би
скласти його упродовж додаткової сесії, просять пропустити другий етап вибору місця
проходження тесту під час
основної сесії, а підтвердити
участь – у додатковій сесії і
протягом 8–18 липня вибрати із запропонованого переліку країну/місто, де бажають
пройти тестування.

К

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

www.ukrinform.com

В

торгнення рф в Україну створило безліч
нових викликів для всіх українців. І ці
нові виклики не тільки стають на шляху
до повноцінного життя, а й спричиняють перешкоди для реалізації потреб, які ще зовсім
нещодавно здавалися базовими. Майже все
населення України живе в постійному стресі, відчуває тривогу за власне життя та життя своїх близьких, не почувається у безпеці,
що в цілому чинить негативний вплив на психічне здоров’я. Крім постійної загрози фізичних травм під час війни, багато наших співгромадян переживають травми психологічні.
Щоб українці, які постраждали внаслідок
дій агресора, отримали повноцінний і ефективний доступ до психологічної допомоги, перша леді Олена Зеленська ініціювала створення
«Національної програми психічного здоров’я
та психосоціальної підтримки». Це органічне
продовження ініціативи «Без бар’єрів», адже
вона спрямована також і на ліквідацію будьяких бар’єрів, спричинених наслідками війни
для психічного здоров’я українців.
Програма, зокрема, передбачає:
– проведення експертного аудиту із залученням фахівців ВООЗ, на основі якого буде
розроблена модель системи надання допомоги;
– напрацювання покрокового плану реалізації моделі після її обговорення із широким
колом представників професійної спільноти,
експертів, лідерів громадської думки;
– побудову системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів,
психотерапевтів, лікарів-психологів, які працюють у системі більшості міністерств;
– навчання сімейних лікарів, психологів,
соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки.

Для розроблення та впровадження програми на державному рівні Кабінет Міністрів
України створив Міжвідомчу координаційну
раду з метою налагодження взаємодії між міністерствами. Для ефективного створення та
впровадження програми у Міністерстві охорони здоров’я під головуванням міністра Віктора Ляшка розпочав роботу Проєктний офіс
зі створення національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.
Основними завданнями проєктного офісу є
напрацювання необхідних рішень, взаємодія
з міністерствами та приватним сектором, міжнародними і громадськими організаціями, які
працюють за напрямом психічного здоров’я.
Контактна особа – Яна Українська, e-mail:
psyproject.moz@gmail.com, тел.: (050) 241-06-90.
До речі, про те, що варто враховувати у
роботі з дітьми, які проживають стрес, і як
допомогти їм його подолати, читайте у статті «Стрес. Травма. Діти: перші кроки допомоги» на стор. 12.

олектив Національної академії педагогічних
наук України вітає зі славним ювілеєм свого
президента, вченого і державного діяча, академіка НАН України і НАПН України Василя Кременя. Вітальні тексти до ювілеїв зазвичай містять
наратив життєвого шляху. Натомість ми наголосимо: Україна за часів незалежності подолала стрімкий звитяжний шлях, наснажена ідеями і діяннями
своїх славних синів, серед яких і Василь Кремень.
Без перебільшення лише короткий перелік його
праць дає уявлення, як торувався напрям науковофілософського осмислення дійсності й окреслення
стратегії руху українського суспільства до вивищення національної самосвідомості й самоутвердження
нації. «Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної
трансформації» (1998), «Філософія національної ідеї:
Людина. Освіта. Соціум» (2007), «Філософія людиноцентризму в освітньому просторі» (2009), «Україна:
ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження)» (2013), «Людина у викликах цивілізації: від минулого до майбутнього» (2020).
Саме так: філософський аналіз і концепція
життєтворення, що з нього випливає, зумовлює подальший рух суспільства. І від того, наскільки філософське осмислення адекватно осягає дійсність
і якою мірою воно відповідає викликам епохи й
запитам громади, залежить, чи суспільство прямуватиме у вірному напрямі, чи зайде у глухий кут.
На зламі епох, у 2000-му, зірки зійшлися: академік
Василь Кремень став не лише одним із виразників
головних ідей прогресивного розвитку українського
суспільства, а й утілювачем цих ідей, коли обіймав
посаду міністра освіти і науки України (2000–2005).
Теоретично визначивши освіту ключовою ланкою у
низці демократичних перетворень соціуму, він здійснив довгоочікувані реформи в освіті, заклав вектор руху України в напрямі європейської і світової
інтеграції та збереження й розвитку загальнолюдських цінностей. І нині Василь Кремень виважено й цілеспрямовано докладає зусиль до піднесення незалежної України через власну й колективну
науково-управлінську та громадську діяльність, сповнюючи кожний свій крок прогностичними ідеями
і стратегічними діями та любов’ю до України.
Глибокошановний Василю Григоровичу! У свій
прекрасний ювілей Ви входите із потужним доробком, звершеними задумами, окрилений новими перспективами для України. Перспективами,
що їх відкриває спротив неперевершеної мужності й завзяття українського народу у відповідь
на військову агресію і геноцид рф. Українського
народу, який змужнів і перейнявся власною ідентичністю завдяки і Вашим особистим зусиллям.
Зичимо Вам здоров’я, сил, натхнення на нові
звершення! Незрадливих соратників, творчих послідовників і вдячних нащадків!
Колектив видавництва «Педагогічна преса» і редакція газети «Освіта України» приєднуються до
щирих вітань!
За матеріалами УЦОЯО, МОЗ, НАПН

ПУЛЬС
ГАЛУЗІ
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ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН

ЗА НАРАХУВАННЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ
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таном на 20 червня 2022 року
з 24 лютого до нас надійшло
297 звернень щодо порушення прав виплати заробітної плати,
– зауважує він. – Із них 241 повідомлення стосується невиплати заробітної плати.
Як ідеться на офіційному сайті
посадовця, найбільше таких звернень отримали з областей, де частина територій тимчасово окуповані або ведуться бойові дії, а також із
міста Києва (Донецька область – 33,
Харківська – 30, місто Київ – 29,
Херсонська – 27, Луганська – 17).
Також отримали 56 звернень щодо
примусу до відпусток без збереження заробітної плати.
Сто дев’ятнадцять звернень служба отримала через месенджери у
соціальних мережах, із них 72 повідомлення – про порушення прав виплати заробітної плати працівникам
закладів освіти і 47 – про примус до
відпустки за власний рахунок. «Частина педагогів бояться навіть подавати офіційне звернення через значний
тиск, погрози про звільнення, тимчасове призупинення трудового договору тощо», – йдеться у повідомленні
освітнього омбудсмена. Сергій Горбачов наголошує, що служба дотримується міжнародного й українського

законодавства про захист персональних даних, тому має право розголосити персональні дані лише тоді, коли
заявники надають на це згоду.
Міністерство освіти і науки у
листі «Про оплату праці працівників закладів освіти» №1/4444-22 від
25 квітня 2022 року й у відповідь на
звернення освітнього омбудсмена до
міністерства своїм листом інформувало, що освітня субвенція, яка спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти, надходить на рахунки місцевих бюджетів двічі на
місяць. МОН як головний розпорядник коштів за день до кожного траншу надає Державному казначейству
лист з інформацією про те, чи на всі
бюджети і чи в повному обсязі перераховувати кошти освітньої субвенції. Кошти субвенції спрямовуються
до всіх місцевих бюджетів своєчасно та в повному обсязі.
Тобто кошти на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти надходять.
Можливі зменшення за рахунок тих
доплат і надбавок, які встановлені

нормативними актами у граничних
розмірах або мають необов’язковий
характер (за складність, напруженість, за виконання особливо важливої роботи, за престижність праці тощо) і розмір яких залежить від
наявного фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі, щоб перекрити нестачу.
Як свідчать звернення до освітнього омбудсмена і моніторинг ЗМІ
й соціальних мереж, деякі органи
місцевого самоврядування аргументують скорочення заробітної плати,
примус до відпустки за власний рахунок, тимчасове розірвання трудових договорів із працівниками закладів освіти саме тим, що кошти
державної освітньої субвенції не
надходять або надходять не у повному обсязі.
Складніша ситуація – із заробітною платою працівників закладів
дошкільної та позашкільної освіти,
оскільки вони фінансуються переважно за кошти місцевих бюджетів. І тут усе залежить від наповнення місцевого бюджету, наявності в
ньому коштів, а також – від рішень

місцевої влади. Бо інколи кошти у
бюджеті є, однак освітян усе одно
примушують писати заяви за свій
рахунок практично на весь або частину літнього періоду, навіть не оголошуючи простій.
Іншою причиною, що опосередковано вплинула на ситуацію із заробітною платою, стало обмеження
відпусток усіх працівників під час
воєнного стану до 24 днів. Педагогічні працівники не мають змоги
взяти відпустку повної тривалості,
тому керівники закладів освіти, органи управління освітою та місцева
влада часто примушують їх писати
заяви на відпустки за власний рахунок та/або тимчасово припиняють
трудовий договір на літній період.
Освітній омбудсмен і працівники
служби, реагуючи на ці звернення,
звертаються як до органів державної
влади для системного вирішення питань, так і до місцевих органів влади, органів управління освітою, закладів освіти.
«Ми постійно контактуємо різними способами з органами місцевого
самоврядування щодо виплати заробітної плати та усунення порушень.
Інколи дзвінок чи лист швидко усуває порушення, а інколи – місцеві
чиновники опираються, спростовують наявність факту порушення або
впевнені, що порушення цілком правомірне в умовах воєнного часу», –
зауважує Сергій Горбачов.
Надзвичайно важливо, щоб законні обмеження прав громадян, зумовлені умовами воєнного стану, відбувалися суворо у правовому просторі
та з неухильним дотриманням чинного законодавства.
За матеріалами Служби освітнього омбудсмена
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ОЗДОРОВИТИ СТАЛО ПРОСТІШЕ

и може роботодавець вимагати, щоб під час простою працівники виконували свою роботу дистанційно? Ні, під час простою
працівники не виконують свої обов’язки, передбачені трудовим
договором, роз’яснюють у Головному управлінні Держпраці у Київській області.
Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних
або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі,
організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не
нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Під час простою працівник не виконує трудові
обов’язки, визначені трудовим договором. Місце перебування працівника під час цілоденного простою законодавством не визначено, тому воно вказується безпосередньо роботодавцем шляхом видання розпорядчого документа (наказу або розпорядження). Якщо
роботодавець визначив, що під час простою працівники мають перебувати на робочому місці – то працівники перебувають на робочому місці відповідно до встановленого режиму роботи, але при
цьому не виконують свої посадові обов’язки.
У разі якщо працівник продовжує виконувати свої трудові
обов’язки, зокрема і за межами адміністративної будівлі роботодавця, – це є роботою (дистанційною або надомною) і підлягає
оплаті згідно зі встановленими умовами оплати праці.

абінет Міністрів України ухвалив рішення,
яке спрощує організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок. За повідомленням Міністерства соціальної політики, цього літа через війну значно менше можливостей
організувати оздоровлення та відпочинок для
дітей в Україні, тому ведуться перемовини з
країнами-партнерами, щоб організувати такий
відпочинок за кордоном.
Установи й організації зможуть запрошувати дітей на оздоровлення та відпочинок в сім’ях і закладах, але винятково за наявності листа від центрального або місцевого органу виконавчої влади держави, до якої запрошуються
діти, котрий підтверджує, що установа, яка запрошує дітей, уповноважена
здійснювати організацію оздоровлення та відпочинку дітей з України, і в
якому надаються гарантії повернення дітей до України.
Рішення уряду передбачає, що під час воєнного стану групи дітей зможуть
виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок винятково за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби України. Під час подання пакета документів до уповноваженого органу здійснювати їх нотаріальне засвідчення не потрібно.
Рішенням уряду передбачений такий алгоритм дій. Сторона, що виявила
бажання прийняти дітей на оздоровлення й відпочинок за кордоном, має подати до Нацсоцслужби запрошення на оздоровлення і відпочинок дітей, лист
від центрального або місцевого органу виконавчої влади держави, до якої запрошуються діти. Національна соціальна сервісна служба визначає регіони,
в яких діти найбільше потребують оздоровлення і відпочинку, та звертається до обласних військових адміністрацій для формування груп дітей і підготовки документів для їх виїзду за кордон на оздоровлення й відпочинок.
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З початку повномасштабної війни Служба
освітнього омбудсмена отримує багато
звернень від працівників закладів освіти
щодо проблем із виплатою заробітної
плати, а також – примусових відпусток за
власний рахунок, тимчасового призупинення
трудового договору, відмови виплачувати
допомогу на оздоровлення тощо. Органи
влади на місцях аргументують такі свої дії
нестачею коштів для виплати заробітної
плати або економією коштів місцевих
бюджетів. Про це розповів освітній
омбудсмен Сергій ГОРБАЧОВ.
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Українським вишам треба вже сьогодні виробляти такі сценарії, які б допомогли їм
чітко спланувати
сплану
свою діяльність і після завершення вступної кампанії, переконаний
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир
БУГРОВ.
Б
«Освіта України» поспілкувалася з Володимиром Анатолійовичем
у «найспекотніший» час – у розпал підготовки до вступної кампанії.
Він розповідає про роботу в умовах безпрецедентної «турбулентності»,
яку переживає не лише очолюваний ним університет, а й уся система
вищої освіти України, а також про вагу мотиваційного листа
при вступі до КНУ, допомогу «академічною зброєю» від закордонних
друзів та висновки – позитивні й ні, – зроблені ним під час війни.

– Яким у цілому Ви бачите процес проведення цьогорічної вступної кампанії? Як зміняться правила
прийому саме до КНУ? Яких результатів плануєте досягти?
– Передусім необхідно розуміти,
що цьогорічна вступна кампанія буде
безпрецедентно складною через
повномасштабне загарбницьке вторгнення російської федерації та активні бойові дії на території нашої держави. У відповідь на ці безумовно
важкі обставини Міністерство освіти
і науки України, керуючись змінами
до Закону України «Про вищу освіту», розробило спеціальний порядок
вступу на навчання до закладів вищої
освіти. Спираючись на цей документ,
ми внесли чимало змін і до правил
прийому нашого університету. Але
це питання юридичні, вони стосуються документів. А вступна кампанія – це насамперед робота із живими людьми, абітурієнтами та їхніми
батьками. Університетська команда і
на собі відчула всі жахи цієї нелюдської війни, тому всі ми чітко усвідомлюємо, з якими неоднаковими
психологічними й емоційними станами людей нам доведеться працювати. Це той суб’єктивний чинник,
який потенційно здатний впливати
на ключові показники результативності цьогорічної вступної кампанії.
І ми його враховуємо з усією серйозністю.
Але з будь-якої кризової ситуації завжди є вихід. На щастя, за понад два роки карантинних обмежень,
пов’язаних із коронавірусною інфекцією, КНУ імені Тараса Шевченка навчився досить ефективно працювати
в гібридному та дистанційному форматах, зокрема й під час минулорічних вступних кампаній. Ба більше,
за цей час університет створив цілу
низку цифрових сервісів, які здатні
забезпечити гнучкі можливості подачі документів вступниками в режимі
онлайн. На цю знайому й уже відпрацьовану практику ми робимо ставку
і цьогоріч. Саме тому ми з оптимізмом дивимося на потенційні результати вступної кампанії.
– Як Ви думаєте, якими будуть результати вступної кампанії для вишів країни узагалі?

– На мою думку, загалом цьогорічна
вступна кампанія буде
не найкращою для переважної більшості вишів України. І справа насамперед у тому, що велика кількість
вступників виїхала за кордон і перебуває в європейських країнах, де місцеві заклади вищої освіти зацікавлені
в наших абітурієнтах, у їхніх «світлих головах», а тому й усіляко сприятимуть тому, щоб українські вступники залишалися на навчання саме
в них. Потрібно розуміти, що такі
спрощені умови вступу до європейських університетів є привабливим
аргументом для вчорашніх школярів,
які вимушено евакуювалися з країни,
та їхніх батьків.
Другою серйозною загрозою є те,
що частина університетів досі перебувають у тимчасово окупованих місцевостях або ж зазнали відчутних матеріальних збитків під час активної
фази російської агресії наприкінці
лютого, у березні й квітні. Тому і
треба вже сьогодні виробляти такі
сценарії, які б допомогли вишам чітко спланувати свою діяльність і після
завершення вступної кампанії.
– Однією з новацій вступу-2022 є
написання абітурієнтами мотиваційних листів. Вимоги до них розробляються і затверджуються головами приймальних комісій. Як
оцінюватимуться мотиваційні листи
вступників-контрактників у КНУ?
Узагалі, як Ви оцінюєте практику
вступу за такими листами? Якщо послуговувалися лише ними, чи можна
буде говорити, що такі студенти є готовими до навчання у вищій школі?
– На моє переконання, мотиваційні листи як формат своєрідного
«випробування» найкраще підходять
насамперед для окремих невеликих магістерських (наголошу!) освітніх програм. У таких ситуаціях вони
допомагають відбірковій комісії якнайліпше зрозуміти, чи має вступник достатній рівень знань та перелік необхідних компетенцій саме для
цієї програми.
У фахових колах неодноразово
виникали розмови, та й досі подекуди побутують думки, що процес
оцінювання мотиваційних листів
сповнений суб’єктивних чинників. І
це може створити додаткові до перелічених вище виклики для закладів
освіти. Ми розуміємо складність цьогорічного вступу, розуміємо й назагал

підтримуємо позицію МОН та наших
колег з інших вишів щодо запровадження таких листів. Це викликано
об’єктивними обставинами небаченої
складності, а не чиїмось бажанням.
Проте університетська спільнота
КНУ імені Тараса Шевченка консолідовано вирішила (а я як її очільник –
підтримав це), що цьогорічний вступ
(на всі наявні спеціальності й освітні програми) базуватиметься саме
на конкурсному балі, складеному за
результатами вступних випробувань
для кожного рівня і для кожної форми вищої освіти. Зокрема, це стосується і вступу на контрактну форму навчання. А мотиваційний лист
розглядатиметься відбірковою комісією винятково у випадках, коли декілька абітурієнтів матимуть однаковий конкурсний бал. Це необхідно
для визначення першості того чи іншого вступника в рейтингу, особливо коли «ціна питання» – місце за
бюджетною формою навчання. Декому ця пропозиція видається дещо
складною, але ми наполягли на цьому принципі й зафіксували його в
наших правилах прийому.
Чому ми пішли на таке? На нашу
думку, саме така єдність вимог вступу є запорукою забезпечення прозорості й політикою університету щодо
уникнення корупційних ризиків,
унеможливлення неоднозначності й
необ’єктивності, яка обов’язково виникне, якщо послуговуватися винятково оцінкою за мотиваційний лист.
Ще раз наголошую, ми не проти мотиваційних листів, але ми переконані,
що має бути якийсь, умовно кажучи,
«твердий» і загальний рейтинговий
список, загальні критерії, які дадуть
можливість справедливо порівнювати
абітурієнтів у рейтинговому списку.
– Війна змінила в нашій країні практично все. І не лише ментально, а й
фізично. Під час ракетних обстрілів постраждав, зокрема, корпус факультету інформаційних технологій
КНУ. Як вдалося його відремонтувати, адже це – теж непередбачувані видатки?
– Говорячи про війну, точніше
– про її активну фазу, маємо визнати, що вона змінила наше життя докорінно. Постраждали внаслідок
ракетних обстрілів не тільки корпус
факультету інформаційних технологій, а і ще низка інших корпусів. Ба
більше, гірко про це казати, але філія нашого Оптико-механічного коледжу в місті Ізюмі знищена вщент.

Зрозуміло, що процес відновлення
цієї освітньої інфраструктури дуже
сильно залежить від державної допомоги та підтримки. Ми з розумінням чекаємо на цю допомогу, проте
усвідомлюємо, що її неможливо надати «сьогодні-завтра». На жаль, через військове вторгнення рашистів
кошти, виділені за сприяння керівництва держави на будівництво нового
гуртожитку для студентів (на 1000–
1200 ліжко-місць), були направлені
на оборонні потреби країни. І це –
нагальні потреби, адже тільки завдяки нашій армії, жертовним подвигам
воїнів ми маємо змогу продовжувати повноцінну роботу в Києві. Звичайно, ми очікуємо на позитивне рішення Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України
щодо фінансової підтримки університету на відновлення й утримання нашої критичної інфраструктури, проте, якщо через загарбницькі примхи
путіна в держави забракне коштів,
ми як її справжні надійні партнери
будемо шукати підтримки в наших
спонсорів і жертводавців. Утримання матеріально-технічної бази на належному рівні є запорукою якісної
вищої освіти, а це – наш пріоритет.

– Чи багато викладачів виїхало із
країни? Як позначилося це на освітньому процесі? Чи не остерігаєтеся
Ви, що вони там знайдуть роботу в
закордонних вишах?
– Достатньо велика кількість викладачів, близько декількох сотень,
наразі перебувають за кордоном. Нещодавні зміни до освітнього законодавства дозволяють їм працювати з
будь-якого місця, і ми з розумінням
ставимося до цієї ситуації, особливо
коли це жінки, які мають маленьких
дітей. Це життя. На жаль, трагічні обставини війни засвідчили, що люди,
людські життя мають бути найбільшим пріоритетом керівника кожної
установи. Колектив треба зберегти за
будь-яких умов.
Проте дистанційний формат навчання з використанням сучасних
інформаційних технологій застосовувався ще із часів карантину, тому
виїзд викладацького складу за кордон
не погіршив якість наданої освіти й
загалом не зашкодив освітньому процесу. Найважче було в березні, коли
ми були змушені оголосити канікули.
Але за той час ми відновили зв’язок з
усіма учасниками освітнього процесу,
й уже за місяць нам вдалося запустити повноцінне навчання, звісно –
наскільки це можливо за цих умов.
Нині КНУ імені Тараса Шевченка має розгалужену мережу партнерських європейських університетів,
яку ми створювали роками, і багато наших викладачів сьогодні справді там працюють або перебувають на
стажуванні. Але це дозволяє їм брати
повноцінну участь і в житті Шевченкового університету. Я неодноразово
наголошував, що це право кожної людини – шукати прийнятне місце для
себе, середовище, в якому вона буде
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себе комфортно й безпечно почуватися. Ми переконані, що патріоти університету обов’язково повернуться
сюди працювати, щоб відбудовувати
країну й розвивати українську освіту.
– Узагалі, як унормовується дистанційна робота у КНУ? Яка робота може виконуватися дистанційно
– наприклад, чи можуть так працювати декан, завідувач кафедри, проректор?
– Переважна більшість керівників
університету різних ланок працюють,
перебуваючи у Києві або неподалік.
Звісно, викладач може працювати з
будь-якого місця, але адміністративногосподарський персонал має пев-

ПРЯМА
МОВА
ливо, запровадить нові напрями підготовки чи, скажімо, зменшить тривалість навчання, щоби збільшити
кількість молодих спеціалістів, які
відбудовуватимуть країну (такий запит до вищої школи вже озвучено)?
– Ринок праці завжди характеризувався динамічністю, й університет
усіляко намагався адаптувати наших
студентів до таких реалій. Звичайно, що повномасштабне вторгнення росії загострило ситуацію у цій
сфері. Ключова задача університету
– підготувати висококонкурентного
випускника, особистість, здатну до
постійного навчання й самовдосконалення. Навіть попри російську збройну агресію університетський відділ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ЦЕ НАСАМПЕРЕД
РОБОТА ІЗ ЖИВИМИ ЛЮДЬМИ,
АБІТУРІЄНТАМИ ТА ЇХНІМИ БАТЬКАМИ
ну частину часу проводити й безпосередньо на робочому місці, вирішуючи ті питання, які виникають.
Саме тому ми забезпечили такий режим роботи, коли найбільше заходів
адміністративно-управлінського
контролю відбувається онлайн, але деяку частину кожен із керівників повинен проводити на робочому місці.
– Поговорімо про оцінювання знань
студентів та випускників. З одного
боку, вочевидь, потрібно бути студентоцентричним, зважати на те,
що нині стрес, втома, війна напряму
вплинули на процес здобуття знань.
З іншого – треба «тримати планку»
якості освіти, щоб випускник мав
відповідні знання і навички. Як віднайти баланс?
– Віднайти баланс завжди дуже
складно. З одного боку, ми розуміємо всі складнощі нинішнього часу,
непростий психологічно-емоційний
стан, об’єктивну необхідність у заходах безпеки. З іншого – цілком
слушною є думка, що якість освіти
повинна забезпечуватися на належному рівні, виші мають тримати планку на хоча б мінімально прийнятному
для сучасної економіки, суспільних
потреб рівні. Насамперед це все залежить від педагогічної майстерності, особистих людських і професійних
якостей, компетентнісного профілю
кожного окремого викладача. За цей
важкий час керівництво університету неодноразово зустрічалося з викладачами, онлайн і наживо. Я особисто як ректор проводив декілька
відкритих онлайн-зустрічей, у яких
міг взяти участь будь-хто з науковопедагогічних та інших працівників.
Ми закликали всіх учасників освітнього процесу кожну ситуацію розглядати окремо, з належною уважністю,
підходячи
індивідуально.
Зрештою, підсумкова сесія цього
навчального року продемонструє, чи
вдалося нам це. Зокрема, із цією метою на час сесії була створена гаряча
консультаційна лінія, на яку можуть
звертатися з будь-якими запитаннями як студенти, так і викладачі.
– Після закінчення війни ринок праці, найімовірніше, дуже зміниться.
Зміняться й вимоги роботодавців. Як
на це планує реагувати КНУ? Мож-

сприяння працевлаштуванню студентів і аспірантів упродовж квітнятравня організував і успішно провів
понад 15 кар’єрних онлайн-заходів,
ярмарків вакансій, зустрічей студентів із потенційними роботодавцями,
воркшопів на тему результативного
проходження процесу працевлаштування. До речі, саме такі заходи й дозволяють завчасно побачити, як змінюються запити від роботодавців. І
лише ті виші, які глибоко й систематично працюють із роботодавцями, здатні простежити цю динаміку
найперше. Говорячи про такі запити, зазначу, що нині актуальним є
посилення у студентів психологічних компетенцій, стійкості в сучасному турбулентному світі, здатності
до саморегулювання і багато іншого.
І тут ми як класичний дослідницький
університет виграємо: КНУ сфокусований насамперед на розвитку освіти, науки та інновацій, що дозволяє
сформувати таке освітнє середовище,
яке сприяло б набуттю найрізноманітніших навичок.
– Якщо взяти за робочу гіпотезу, що
і в поганому треба шукати краплину хорошого, то чим війна допомагатиме чи вже допомогла? Можливо,
активізацією міжнародної співпраці
й перспективами нових спільних досліджень?
– Війна – це завжди погано.
Це руйнування міст, інфраструктури й людських життів. Це смерті
та втрати. Проте саме такі надважкі обставини сприяли певному переосмисленню всіх адміністративних і
управлінських процесів. Вони дозволили виявити ті з них, які є низькоефективними або ж узагалі зайвими. Інколи ми між собою з колегами
жартома говоримо, що упродовж
березня-квітня було менше співробітників, що спрощувало (здебільшого в частині узгоджень) значну частину управлінських процесів. Тому
наразі ми дуже ретельно аналізуємо, без чого можна обійтися у правовому, фінансовому, психологічному полі, й це буде одним із наших,
я переконаний, найважливіших висновків після закінчення війни. Ми
невпинно шукаємо, що можна спростити і, в хорошому сенсі слова, дебюрократизувати.
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Крім цього, війна показала, хто
є хто. Цей кризовий період продемонстрував спроможність більшості з
команди управлінців вищої та середньої ланок працювати в умовах
«турбулентності», постійної невизначеності, ухвалювати надважкі рішення, здійснювати планування, не знаючи навіть, що буде завтра з нами.
Перебудовувати управлінські процеси «на ходу» відповідно до нагальних
вимог воєнного часу, щоби зберегти
університет як інституцію. Щоби зберегти колектив, зрештою – зберегти те, що є серцем університету –
наших студентів. Особисто я зробив
чимало висновків. Так, якісь із них
позитивні, якісь – ні. І це той серйозний виклик, який постав переді
мною як керівником.
Щодо
міжнародної
співпраці:
яскраво та чітко проявили себе наші
партнери, як традиційні, так і нові. Величезна кількість колег із наших європейських університетів-партнерів відгукнулися й досі надають нам усіляку
підтримку, про що ми регулярно комунікуємо на своїх медійних ресурсах. Це саме та ситуація, коли треба
дійсно не забувати подякувати нашим
друзям і колегам. Якщо світові політики допомагають Україні зброєю, то
наші академічні партнери (думаю, зараз уже можна сміливо казати – друзі) допомагають у будь-який можливий для себе спосіб. І за це їм щира
вдячність і низький уклін: у критично
важку хвилину вони теж долучилися
до порятунку нашої освітньої системи
та її серця – Київського університету.

ділу, це напружена робота бухгалтерії, керівників усіх структурних підрозділів, які можуть за цих умов хоча
б у якийсь спосіб компенсувати недоотримані надходження (бюджетні
й позабюджетні), і ми поки що достатньо ретельно готуємося до наступного навчального року й опалювального сезону в частині підтримки
матеріально-технічної бази.
– Ви – людина системного мислення. Скажіть, які першочергові кроки задля майбутнього нині мають
здійснюватися у кожному університеті? Чи варто розробляти і корегувати довго- та середньострокове
планування, якщо більшість ресурсів іде на «гасіння пожеж» сьогоднішніх проблем?
– У будь-якому разі потрібні максимальна відкритість, прозорість і раціональність в ухваленні рішень. Це
– вимога часу, це запит українського
суспільства й нашої університетської
спільноти. Упродовж останніх двох
місяців команда ректорату провела
низку робочих зустрічей практично з
усіма викладачами, деканами/директорами, їхніми заступниками, завідувачами кафедр. Ми всім пояснювали
поточний стан справ в університеті, що наразі відбувається, зокрема й щодо фінансового статусу, як
можна й у який спосіб організовувати освітній процес, забезпечивши і
безпекові умови, і дотримання якості вищої освіти. На мою думку, це
і є важливим підґрунтям для довгота середньострокового планування.

ПОТРІБНІ МАКСИМАЛЬНА ВІДКРИТІСТЬ,
ПРОЗОРІСТЬ І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
В УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ
– Вочевидь, для кожного університету досить вагомим фінансовим
фактором була оплата за навчання
контрактних студентів. Нині виші
стикнулися із браком відповідних
коштів, коштів спецфонду. Як із цим
у КНУ, і як планується реагувати?
– Говорячи без купюр, без прикрас: фінансова ситуація вкрай непроста, важко прогнозована. Це стосується й фінансування з державного
бюджету, і фінансових надходжень
від надання освітніх та інших послуг (навчання контрактників). Тут
наш університет не є винятком, ця
проблема є системною для багатьох
вишів. Але треба щось робити. Маємо навіть за таких важких часів шукати різноманітні способи стабілізації фінансової ситуації установи. До
прикладу, наші центри харчування
не припинили своєї роботи з 24 лютого ні на день, надаючи послуги з
харчування для місцевих потреб. Це
дозволило компенсувати певну частину видатків, необхідних для утримання персоналу цих центрів. Людський капітал, особливо фаховий і
вузькоспеціалізований, треба берегти, адже його не відновиш ані за тиждень, ані за місяць. Ще один приклад – університетські дослідники,
які продовжують вигравати гранти, і ми маємо змогу отримати кошти від європейських проєктів. Це
щоденна постійна копітка праця, це
розрахунки планово-фінансового від-

Звісно, ми маємо об’єктивно зумовлені потреби в перегляді стратегічного плану розвитку університету, який
був ухвалений раніше, і зрозуміло,
що ресурсів на його повноцінну реалізацію сьогодні просто немає. Але
в такій ситуації слід досягнути повного розуміння між усіма членами університетського колективу, щоби бути
здатним спрямувати ті невеликі наявні кошти й ресурси відповідно до
пріоритетних напрямів. Такі напрями мають бути консолідовано визначені, і тут не може навіть мови бути
про певне «хуторянство», надмірний
егоїзм. Треба розуміти, які саме «дірки» треба «залатати» для дотримання
мінімально необхідних умов, а уже
виходячи з них – зробити імпульс,
який уможливить поступальний рух
нашої інституції. Переконаний, що в
нашому університетському середовищі є таке розуміння, і це дасть можливість досягнути належного ефективного результату. Університет був, є і
залишатиметься лідером національної
освіти. А вся університетська спільнота, команда ректорату і я – як
очільник цього унікального колективу – докладемо максимум зусиль для
цього. Як я зазвичай кажу своїм колегам: ми зможемо прийти до успіху
тільки спільно, тільки разом. А поки
що наш шлях, як і шлях усієї країни, разом – до перемоги!
Спілкувався Максим КОРОДЕНКО
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НОВАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ РІК,
НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ
І ПІДГОТОВКУ РОБІТНИКІВ
Д

ев’ятнадцятого червня у другому читанні й у цілому було
прийнято проєкт закону України «Про внесення змін до деяких
законів України в сфері освіти
щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах
воєнного стану» (№7325).
Зокрема, внесено зміни до окремих положень Закону України
«Про повну загальну середню освіту», які через воєнні дії в Україні та
спричинені ними наслідки неможливо або складно виконати.
Як зауважив у своєму Telegramканалі голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передбачено зупинення
на період воєнного стану дії положень щодо максимальної кількості
учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти
за очною (денною) або вечірньою
формою; тривалості освітнього
процесу, дати початку та/або закінчення навчального року. Нагадаємо, що згідно із законодавством
тривалість освітнього процесу має
становити не менш як 175 днів на
рік – тепер відповідну норму призупинено.
До того ж визначено, що під час
дії воєнного стану в Україні тривалість навчального року, дата його
початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України. Уточнено і редакцію положення
щодо продовження без проведення
конкурсу строку дії трудового договору (контракту), укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, – але не
більш ніж на шість місяців із дня
припинення чи скасування воєнного стану.
Як ідеться у пояснювальній записці, реалізація положень акта дозволить забезпечити безперебійне
функціонування системи загальної
середньої освіти у період воєнного стану.

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Того самого дня Верховна Рада
за основу й у цілому ухвалила
законопроєкт «Про внесення змін
до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в
умовах воєнного стану та відновлення економіки» (№7293).
Як ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, ці зміни дозволять наблизи-

ти профтехосвіту до реалій війни
та сучасного ринку праці, а новації сприятимуть зниженню рівня
безробіття й забезпечать швидку
перекваліфікацію тих, хто втратив
роботу.
– Є реальні запити від молодих людей і роботодавців щодо пришвидшення отримання професійної (професійно-технічної) освіти,
– зауважив Сергій Бабак. – Тому
закон передбачає можливість здобуття професійної освіти без одночасного отримання повної загальної середньої освіти, яку можна
буде здобути за кошти бюджету
в будь-який інший час упродовж
життя, й отримання часткових професійних кваліфікацій за короткостроковими програмами під конкретні потреби у відбудові країни.
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Верховна Рада ухвалила низку законів, які мають на меті забезпечити безперебійне
функціонування системи освіти, а також запроваджують новації для «профтехів».

Документ наділяє місцеві державні адміністрації повноваженнями щодо утримання державних
закладів професійної освіти до їх
повної передачі в комунальну власність і встановлює механізм убезпечення від необґрунтованої реорганізації чи ліквідації закладів
професійної освіти протягом 10 років із дня набрання чинності законом.
Щодо розподілу державного замовлення, то тепер його можна передбачати не лише на підготовку

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТРИВАЛІСТЬ
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ДАТА ЙОГО ПОЧАТКУ
ТА/АБО ЗАКІНЧЕННЯ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ
КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
За певних, визначених законом
умов дозволені здобуття за бюджетні кошти професійної освіти
впродовж життя за іншими професіями, а також перепідготовка
та підвищення кваліфікації відповідно до сучасних потреб держави.
Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, можна буде безоплатно
опанувати другу робітничу професію через три роки після здобуття попередньої професії (за наявності страхового стажу та вільних
місць у закладі). Крім того, буде
можливість навчатися за бюджетні кошти за іншою професією до
завершення трьох років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом здоров’я
особа втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше
професією, а також для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у кваліфікованих робітниках.
Як наголосив Сергій Бабак, на
сьогодні є гострою проблема відмови у вступі за регіональним замовленням абітурієнтам, які не є
мешканцями місцевих громад. Новий закон встановлює положення
щодо заборони відмови у зарахуванні абітурієнтів на навчання до
закладів професійної освіти незалежно від місця їх реєстрації.

кваліфікованих робітників, а і на
їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до сучасних потреб держави.
– Завдяки ухваленню цього закону професійна освіта стає максимально доступною для кожного,
– зауважила на своїй сторінці у
Facebook голова підкомітету з питань
професійно-технічної та фахової передвищої освіти профільного комітету Ольга Коваль. – Усі, хто в цьому
і найближчих роках підуть навчатися
до закладів професійної освіти, будуть затребувані на ринку праці й
матимуть гарантовану роботу.

ЖОДНОЇ СПІВПРАЦІ
Угоду між урядом України й урядом рф про науково-технічне співробітництво, ратифіковану 16 січня 1998 року, тепер припинено
на законодавчому рівні. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 19 червня, прийнявши закон
№2299-ІХ.
29 квітня 2022 року під час засідання уряду, на якому підтримали цей законопроєкт, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет
зазначив: «Не може бути жодної
співпраці українських науковців із
країною, яка розпочала широкомасштабну агресію на території нашої держави, безжально вбиває ци-

вільне населення, руйнує житлові
будинки та заклади освіти».
Нагадаємо, що раніше Кабмін денонсував угоди у галузі освіти і науки з рф та білоруссю.

ЧАСТКОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ
15 червня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи
кваліфікацій» (№4147). Нагадаємо,
що парламент ухвалив його 1 квітня.
Закон вніс зміни до Кодексу законів про працю України, Закону
України «Про оплату праці», Закону України «Про освіту», Закону
України «Про зайнятість населення» в частині визначення термінів
повної та часткової професійної
кваліфікації, встановлення пріоритетності професійних стандартів
над кваліфікаційними характеристиками, окремих питань розроблення, затвердження і введення в дію
професійних стандартів, створення
і ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, діяльності
галузевих рад з розроблення професійних стандартів, пов’язаних із
цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій та інших
відповідних питань.
– Хоча документ розроблявся
до війни, сьогодні він актуальний
як ніколи, – зауважила Ольга Коваль. – Особливо важливі «часткові кваліфікації», які дозволять пришвидшити шлях до робочого місця.
Це хороша можливість для людей,
які втратили роботу, швидко опанувати елементи нової професії та
працевлаштуватися, що дозволить
закладам освіти і бізнесу швидко
навчати та перенавчати людей. Також законопроєкт «легалізує» галузеві ради, які створені в Україні за
прототипом Великої Британії та Німеччини, метою діяльності котрих
є налагодження роботи між галузями економіки та освіти і створення сучасних професійних кваліфікацій (професійних стандартів).
І ще сучасні професійні стандарти матимуть пріоритет над кваліфікаційними характеристиками, що
розроблялися за «прадавніх» часів.

НОВАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА

№ 25, 27 червня 2022 року
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ІЗ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ

І

нформацію про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками шкіл до
2022–2023 навчального року надали заступник міністра освіти і науки Віра Рогова й секретар комітету Наталія Піпа.
Йшлося про те, що Державним бюджетом
України на 2022 рік було передбачено фінансування видатків для видання навчальної та навчально-методичної літератури для учнів і педагогічних працівників, а саме: підручників для
5 класу ЗЗСО – для Нової української школи,
підручників для 9 класу, підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами,
навчальних посібників серії «Шкільна бібліотека», а також – навчально-методичних посібників для педагогічних працівників. Загальна сума
видатків для видання підручників і посібників
для закладів загальної середньої освіти становила близько 1,329 мільярда гривень.
За інформацією МОН, на цей час проведено конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (книжки для 5 класу)
із 49 назв видань; експериментально упроваджуються засади нового Державного стандарту базової середньої освіти (навчальні видання
для 6 класу); завершено конкурс підручників
для 9 класу закладів загальної середньої освіти; книжки готові для друку; підготовлено до
видання 63 назви підручників/посібників для
осіб з особливими освітніми потребами, які
раніше не видавалися.
Проте, як ідеться у рішенні комітету, російська військова агресія проти нашої країни призвела до того, що внаслідок секвестру Державного бюджету України на 2022 рік показник,
зокрема в частині, яка була передбачена на видання підручників, становить 0 гривень. Загальна сума, необхідна Міністерству освіти і науки для фінансування підручників та посібників
для закладів освіти, у виданні яких 2022 року
є нагальна потреба, загальним накладом майже 17 мільйонів примірників, становить близько 1,689 мільярда гривень.
Окрім цього, як констатують нардепи, потребує врегулювання формування накладів ре-

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ
І ЗВЕРНЕННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ
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Чи будуть наші учні з підручниками у новому навчальному
році, зокрема п’ятикласники Нової української школи?
Це актуальне питання обговорили на черговому засіданні
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки
та інновацій. Яке рішення було ухвалено?

зервного фонду підручників МОН для забезпечення потреб здобувачів ПЗСО і педагогічних
працівників, які вимушені змінити своє місце
проживання або перебувають у тимчасово окупованих районах.
Після обговорення народні депутати одностайно підтримали рішення комітету, яке
містить комплекс заходів, спрямованих на
розв’язання таких завдань.
Зокрема, Кабміну рекомендовано розглянути
питання щодо виділення Міністерству освіти і
науки фінансування на суму 1,689 мільярда гривень для забезпечення видання підручників та
посібників для закладів освіти, у виданні яких
2022 року є нагальна потреба.
Також пропонується вивчити питання здійснення необхідних заходів для підтримки вітчизняного книговидання, наприклад щодо забезпечення
видавництвам,
поліграфічним
підприємствам доступу до низьковідсоткових кредитних ресурсів, закупівлі та створення державного резерву друкарського паперу
тощо.
До того ж рекомендовано посилити роботу щодо залучення міжнародної фінансової допомоги в рамках ініціативи Президента України UNITED 24 для вирішення питання друку
підручників та навчальних посібників для 5 та
9 класів.
Низку рекомендацій надано й Міністерству
освіти і науки. Зокрема – звернути увагу на
своєчасність, оперативність внесення змін і до-

повнень до відповідних нормативно-правових
актів у частині забезпечення підручниками та
навчальними посібниками закладів загальної середньої освіти України до нового, 2022–2023
навчального року.
Крім того, і МОН, і обласним державним адміністраціям рекомендовано продовжити роботу щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для вирішення питання забезпечення
підручниками.
Нардепи одностайно ухвалили рішення затвердити звернення комітету до провідних університетів демократичних країн світу.
Зокрема, члени комітету закликають припинити міжнародне співробітництво з освітніми і
науковими установами росії та білорусі; не надавати жодних освітніх переваг студентам із
цих країн; вжити відповідних заходів (включно
з відрахуванням) щодо російських та білоруських студентів, які публічно підтримують війну
росії в Україні; припинити визнання російських
дипломів, виданих іноземним громадянам у
2022-му й наступних роках, у зв’язку з ігноруванням російськими університетами загальнолюдських, цивілізаційних і демократичних
цінностей. А також – передбачити переваги і
гранти на навчання для українських громадян,
які зараз воюють за демократію, мир і спокій
у всьому світі у складі Збройних сил України
й органів правопорядку України; встановлювати прямі партнерські відносини між іноземними університетами і місцевими громадами з
українськими університетами для забезпечення
сприяння відновленню та модернізації українських закладів освіти після війни і формування
інституту патронату над окремими закладами
вищої та фахової передвищої освіти у питаннях їх відбудови і розвитку.
Крім того, нардепи закликають лобіювати відкриття додаткових фінансових інструментів і
технічної допомоги та доступу українських університетів до наявних програм фінансування
освіти і науки.
«Без вашої єдності з українським народом
сьогодні – завтра може не настати», – резюмують члени комітету.

МОЛОДІ УЧЕНІ

У

зв’язку з військовою агресією
рф фактично було зупинено
проведення конкурсів Верховної Ради України в галузях освіти і науки. Так, відповідно до оголошеного профільним комітетом
конкурсу на Премію Верховної
Ради України молодим ученим за
2022 рік термін подання документів від установ спливав цьогоріч
1 березня.
Комітет уже отримав від окремих відомств та організацій подання на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік,
проте через початок війни, ускладнення логістики, зупинку роботи
деяких поштових відділень не всі
молоді вчені й установи встигли
оформити та зробити відповідне
подання. Нині роботу науковців,
окрім тих, що перебувають на окупованій території та лінії зіткнен-

ня, практично відновлено. Для підтримки молодих учених у складних
умовах війни комітет своїм рішенням від 15 червня 2022 року відновив організацію і проведення конкурсів, зокрема поновив строки
подачі документів.
Так, наукові установи або організації, ЗВО, підприємства за рішенням учених рад можуть подати документи до Міністерства
освіти і науки України або за
підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих
академій наук, центральних органів виконавчої влади до 30 червня 2022 року включно. Зазначені
роботи можуть також подаватися згідно з місцем розташування
наукової установи, організації, закладу вищої освіти, підприємства
– до ОДА.

МОН, НАН, національні галузеві академії наук, центральні органи
виконавчої влади й ОДА додатково розглядають подані нові роботи
та ухвалюють рішення про рекомендацію на присудження премії.
У разі рекомендації роботи таке
рішення подається до комітету
до 31 липня 2022 року включно.
Також
комітет
рекомендує
Службі безпеки України розробити й затвердити особливості подання робіт, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, та
забезпечити організацію і проведення відповідної частини конкурсу з поданням переліку до 5 робіт
(одноосібних або у складі колективів) переможців конкурсного
відбору до 15 жовтня 2022 року
включно.
Шпальти підготував Дмитро ШУЛІКІН

www.x-vymir.com
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Із 1 вересня вчителі 5-х класів
приймають естафету впровадження
реформи НУШ. Відповідно, в освітньому
процесі передбачаються суттєві зміни.
Передусім педагогам доведеться
працювати за новими Державним
стандартом базової середньої освіти
і освітньою програмою для 5–9 класів.
Але що конкретно зміниться
у галузі освіти?

Є

вчителі, які вже можуть поділитися досвідом упровадження НУШ у п’ятих класах, –
це ті педагоги, котрі завершили
пілотування. Адже минулого року
таку роботу проводили у 5-х класах
136 шкіл з усієї України. Тож фахівці і відповідне підвищення кваліфікації пройшли, і за час апробації
отримали досвід упровадження та
мають власні напрацювання. Звісно, директори й завучі теж проходили навчання, до того ж могли
спостерігати за роботою кількох
класів на паралелі. Одна з них –
Дар’я Демчук-Маригіна, заступник
директора з навчальної роботи у
спеціалізованій школі №207 міста Києва, яка також є учителем
географії та тренером НУШ. Днями вона провела вебінар «НУШ у
5 класі: освітня та модельні програми, оцінювання, оформлення документації», захід відбувся на освітній платформі «На урок».
Розпочинаючи вебінар, пані
Дар’я розповіла, що в її закладі із
трьох п'ятих класів два були пілотними і навчалися за експериментальними програмами, а один – за
звичним держстандартом.
Перехід із початкової школи
до середньої є найбільш стресовим для школярів. Тому для врахування вікових та індивідуальних
особливостей розвитку учнів новим
держстандартом визначено цикли
здобуття базової середньої освіти:
адаптаційний цикл – 5–6 класи;
цикл базового предметного навчання – 7–9 класи. Зрозуміло, що
адаптаційний період надає чудову можливість безболісно пристосуватися до нових умов навчання
та знизити рівень стресу в юних
школярів. Освітній процес у 5 класі насамперед передбачає впровадження інноваційних підходів до
структури та змісту навчання. Нормативними документами встановлено чіткі орієнтири, за якими учні
розбудовують власні компетент-

ності: здобувають знання, розвивають уміння та формують ставлення. А от типовий навчальний план
стає варіативним – учителі самі
обиратимуть предмети й інтегровані курси (з урахуванням специфіки
закладу та побажань учнів), отримуючи повну академічну свободу.

ВМІННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ
Метою нової школи є різнобічний
розвиток особистості, яка прагне
до самовдосконалення та навчання впродовж життя. Тож учні мають опанувати такі наскрізні вміння та ключові компетентності:
– вільне володіння державною
мовою;
– здатність спілкуватися рідною
(у разі відмінності від державної)
та іноземними мовами;
– математична компетентність;
– компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;
– інноваційність;
– екологічна компетентність;

Якщо говорити більш предметно
про те, чим же відрізняється чинний держстандарт від нового, авторка вебінару насамперед зазначила, що у тому, за яким старша
школа працювала минулими роками, є предметні компетентності,
чітко прописані вимоги до досягнень, поділ на предмети й інваріантна складова зі сталою кількістю
годин. Також там були резервні години, які освітяни могли додати на
посилення певних предметів. А от у
новому документі вже з’являються
ключові компетентності, вимоги до
результатів, поділ на освітні галузі
і три градації годин (рекомендована, мінімальна, максимальна).
– І ми з вами в межах цієї градації можемо розставити вже в
рамках освітньої програми нашої
школи ту кількість годин, яка нам
потрібна. Однак їхня кількість не
може бути меншою за мінімальну
і більшою за максимальну, – додала педагог.

ЗНАЮЧИ СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ
СВОЇХ УЧИТЕЛІВ І УЧНІВ, ВАРТО ОБИРАТИ
І ВІДПОВІДНІ МОДЕЛЬНІ ПРОГРАМИ
– інформаційно-комунікаційна
компетентність;
– навчання впродовж життя;
– громадянські та соціальні компетентності;
– культурна компетентність;
– підприємливість і фінансова
грамотність.
Як зауважила спікерка, розуміючи специфіку закладу, знаючи
сильні та слабкі сторони своїх учителів і учнів, варто обирати й відповідні модельні програми. Також
вона докладно зупинилася на темі
держстандарту в освіті.
– Отже, у нас є Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти, який втратить чинність у 2026 році… Також
є новий Державний стандарт базової середньої освіти, котрий затверджений і буде застосовуватися
з 1 вересня 2022 року. Крім цього, є іще Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти й Державний
стандарт профільної середньої освіти, який зараз розробляється. Діти
ростуть, змінюються і стандарти в
освіті. Це – нормально, – акцентувала Дар’я Павлівна.

Вона акцентувала на тому, що у
новій редакції держстандарту немає поділу на предмети, натомість
є поділ на освітні галузі. Це означає,
що розробники освітніх і навчальних програм зможуть і втілювати
певну освітню галузь через окремий предмет, і комбінувати їх для
інтеграції. Нагадаємо, особливістю
нового держстандарту є 9 освітніх галузей: мовно-літературна,
математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна та
здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізична культура. Відповідно, у межах цих
галузей освітяни і мають працювати.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Просто взяти і безпосередньо почати користуватися Типовою освітньою програмою не вийде. Її необхідно «перенести» конкретно у свій
заклад. Але так, щоб створити освітню програму школи, варто скористатися певними нормативними актами – типовою освітньою програмою
для 5–9 класів ЗЗСО та модельними
програмами НУШ для базової школи.
При цьому заклад освіти самостійно
розробляє і свій навчальний план.

– Це дуже важливо. І от чому,
– розповідає спікерка. – Приміром, у вас школа філологічного нахилу. Зрозуміло, є сенс посилити
це, «взяти» максимальну кількість
годин саме мовно-літературного
циклу. Якщо школа математичного нахилу, можете посилити це і
взяти максимальне саме у математичному чи природничому напрямі. Так можемо враховувати особливість свого навчального закладу.
Далі визначаємося, за якою програмою досягати усього запланованого. Вже є понад 75 модельних
навчальних програм для базової середньої освіти, що отримали гриф
«Рекомендовано МОН», і ця кількість постійно збільшується.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Коли вчитель приходить на роботу, зрозуміло, що він хоче знати, на
скільки годин його будуть тарифікувати. Для цього є навчальний план.
Він також окреслює загальний обсяг
навчального навантаження; дає цілісне уявлення про зміст і структуру
базової освіти; встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями та вибірковими освітніми
компонентами за роками навчання;
визначає гранично допустиме тижневе навантаження, загальну річну
кількість годин за освітніми галузями. Принагідно до цієї теми під час
свого вебінару спікерка звернула
увагу слухачів ефіру на знаковість
додатка до державного стандарту, що містить таблицю, де вказана градація кількості годин на рік
(два цикли – 5–6 і 7–9) по кожній освітній галузі. Дар’я ДемчукМаригіна наводить приклад:
– Якщо взяти мовно-літературну
галузь у 5–6 класах, то на неї рекомендовано відвести 770 годин
(мінімальна кількість годин – 700,
а максимальна – 910). Відповідно,
цю градацію можна побачити і по
7–9 класах та разом (5–9 класи),
зокрема і за всіма іншими освітніми галузями. Цих норм необхідно
дотримуватися.
Також вона зазначила, що до
Типової освітньої програми для
5–9 класів закладів загальної середньої освіти є додаток, у якому
міститься типовий навчальний план
на тиждень. Спікерка зауважила,
що, наприклад, із природничої галузі в 5 класі на тиждень рекомендовано 2 години. Але, як вона додала,
можна взяти мінімальні 1,5 години
чи максимальні 3. Аналогічно у ти-
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повому плані все розписано і для
кожної освітньої галузі.
– Відповідно до держстандарту
не може бути скорочення кількості годин української мови в мовнолітературній галузі – менш ніж 3 години на тиждень, – зауважила пані
Дар’я. – Це ми відобразили і у власному навчальному плані, який минулого навчального року добре спрацював у нашому закладі освіти.
Якщо для математичної галузі рекомендовано 5 годин, ми також їх собі
залишили. А от, наприклад, ураховуючи особливість нашого закладу, від
етики узагалі відмовилися, але вона
у нас є в рамках «Безпеки і добробуту». В природничій галузі ми не
брали інтегрований курс. Виходили
з того, що якщо курс інтегрований,
то у нас потім не буде поділу на
географію, хімію і фізику. Тож ми
у своїй школі вирішили, що цього
поділу хочемо, і природничі науки
нам не підходять, тому обрали предмет «Пізнаємо природу», який буде
у 5–6 класах. На англійську мову в
нас відведено 5 годин на тиждень.
Ми її собі посилили за рахунок перерозподілу годин із інших освітніх
галузей. Таким чином вийшло, наприклад, що кількість годин у мистецькій освітній галузі у нас зменшена всього до 1 години на тиждень.
Однак це дозволено, бо ми взяли мінімальну кількість годин.
З особливостей мистецької галузі. Експерти наголошують: якщо
заклад вирішує і обирає для себе
саме «мінімально» (1 годину на
тиждень), то не може окремо розділити цю освітню галузь на образотворче та музичне мистецтво (малювання і музику). У цьому випадку
можна обрати тільки інтегрований
курс «Мистецтво».

ОСВІТНІ
РЕФОРМИ
МОДЕЛЬНІ ПРОГРАМИ

«БІЛЬ» ОЦІНЮВАННЯ

Що з ними робити і де їх можна знайти? Усі модельні програми розміщені на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
в окремій вкладці «Модельні навчальні програми». Дар’я Павлівна
акцентує: наприклад, щодо мовнолітературної освітньої галузі педагогам пропонуються українська
мова, українська література, зарубіжна література, мови національних меншин та корінних народів,
іноземна мова, інтегровані курси.
Якщо ж перейти далі на українську
мову, побачимо і всі затверджені
програми до дисципліни.
– Для свого закладу ми обрали Модельну навчальну програму
«Українська мова. 5–6 класи» для
закладів загальної середньої освіти
(авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.).
Учителі, які викладали у нашому
пілотному класі, просто зібралися і, переглянувши кілька модельних програм, обрали ту, яка, на
їхню думку, для нашого закладу
буде найкращою. Аналогічно було
зроблено і щодо інших предметів,
– сказала вона.

Оцінювання, як висловилася Дар’я
Демчук-Маригіна, ділячись отриманим досвідом у своєму закладі
освіти, вважається одним із найбільш болючих моментів, що є у
НУШ. Узагалі оцінювання розрізняють традиційне і формувальне.
Але чому воно таке «болюче»?
– Особисто мені воно «боліло»
дуже сильно, – розповідає авторка вебінару, – аж до травня. Адже
у НУШ є формувальне оцінювання, а також є поточне; підсумкове
(тематичне, семестрове, річне); державна підсумкова атестація, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання… У чому складність?
Учителі звикли, що за традиційного оцінювання вони приходили на
урок, і добру відповідь дитини оцінювали, наприклад, десятьма балами. Таким чином, традиційне оцінювання проводить учитель. Він
сам оцінює якийсь кінцевий результат і загалом знання предмета.
З новою термінологією «формувальне оцінювання» уже з’являються
такі поняття, як самооцінювання
(учень сам себе оцінює) й оціню-
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ШКОЛА САМОСТІЙНО РОБИТЬ РОЗПОДІЛ ГОДИН
ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАКЛАДУ

Узагалі, наразі розподіляють додаткові години за рішенням навчального закладу, але найважливіше
при цьому – найменше допустиме граничне навантаження. Знаковим залишається і сама допустима
загальна кількість годин на тиждень. Так, наприклад, для 5 класу
їх передбачено 28 + 3 (без фізичної культури + фізична культура).
Для 6 класу – 31 + 3.
– Дуже важливо, коли ви дивитеся на 5 клас, одразу звернути увагу
на 6-й, 7-й і 8-й. Так, наприклад, наш
навчальний план одразу розрахований на 5–6 класи, бо у нас є предмети, які розтягнуті на 2 роки. Школа самостійно робить розподіл годин
залежно від особливості закладу. Таким чином доцільніше буде сказати,
що ви не можете, а повинні зробити
це з огляду на особливості закладу,
звісно, враховуючи мінімальну і максимальну кількість годин для освітніх галузей. Так, наприклад, якщо
згідно з державним стандартом для
математичної галузі рекомендовано
відвести 350 годин, то ми, скажімо,
можемо зменшити рекомендацію і
взяти мінімальні 280 годин. А вже
скориставшись перерозподілом, посилити, наприклад, українську чи англійську мови. Та завжди головним
є те, що ми не можемо вийти за
межі мінімально допустимого навантаження, – підкреслила заступниця
директора.

www.nus.org.ua

ДОДАТКОВІ ГОДИНИ

При цьому вчитель може обирати теми, змінювати їхню послідовність у вивченні предмета, якщо
вважає, що це буде доречно для
навчальної програми його закладу. Щодо «Інтегрованого мовнолітературного курсу (українська
мова, українська та зарубіжна літератури)» спікерка зауважила: розробляючи навчальну програму, педагоги можуть обрати і його. Також
акцентувала, що окремо є і такий
курс, у якому є разом українська та
зарубіжна літератури. Пані Дар’я
наголосила, що все залежить від
особливостей конкретного закладу.
Якщо той чи інший курс дійсно підходить, його можна використати.
– Хочу звернути увагу на іноземні мови, – розповідає вона.
– З англійської є 2 модельні програми. А от що стосується другої іноземної для 5–9 класів, то
така програма у МОН затверджена лише одна. Але, що важливо, в
ній прописані і французька, якщо
у вас вона є другою іноземною,
і іспанська, і польська, і німецька
мови тощо.

вання учнями (зокрема і взаємооцінювання). Також додаються оцінювання і самого співробітництва,
результатів проєктної діяльності
тощо. Тож, як бачимо, формувальне оцінювання відбувається під час
навчання і «для навчання». Формувальне – тому що, на відміну від
підсумкового, має на меті формування (або форматування) навчального процесу (як діти працювали
разом) з урахуванням навчальних
потреб кожного учня задля більш
ефективного формування необхідних знань, умінь і ставлень.
Так стає зрозумілим, що основна
мета оцінки наразі – не просто її
поставити, бо учень щось виконав
(є результат). Учителі тепер мають
оцінювати сам процес, з урахуванням усіх особливостей учня. Наприклад, те, що він для себе зробив
певний крок уперед. Тому основна мета формувального оцінювання – не нагородити чи покарати,
поставивши, скажімо, двійку, аби
школяр наступного разу краще виконував домашні завдання. Тут на
передній план виходить мотивація.

Куди це все «збирається»? Якщо
у старших класах педагоги поставили оцінку за урок, порахували тематично, семестрово й отримане поставили у табель, то в НУШівських
класах учитель ставить різні оцінки, але при цьому наприкінці заповнює спеціальне свідоцтво досягнень, яке створено на основі
рекомендованого свідоцтва від
МОН. Таким чином, як розуміємо,
свідоцтво складається із переліку
певних характеристик навчальної
діяльності учня і стану його сформованості на кінець навчального
року (сформовано чи лише формується). Також з’являється розгорнута характеристика навчальної діяльності й результатів. Для
більшої наочності щодо нових реалій оцінювання авторка розповіла
історію своєї школи.
– Перший місяць першого семестру одні наші НУШівці навчалися без оцінювання, таке рішення
ми ухвалили на педраді. Вони робили свої перші кроки в старшій
школі, тому ми з ними лише знайомилися. Поступово ми їх навчали, і вони звикали до оцінок. Як?
Ми вирішили, що до осінніх канікул у нас буде позитивне бальне
оцінювання. Так ми оцінювали дітей, починаючи із 7 балів і вище,
бо у термін «позитив» вклали саме
такі бали. Вже після канікул перейшли на повне бальне оцінювання. Для учнів-НУШівців із іншого
п'ятого класу в нас був дещо інший сценарій – рівневе оцінювання під час першого семестру,
а бальне – тільки у другому. Наш
третій п’ятий клас у першому семестрі мав позитивне бальне оцінювання, а потім – повноцінне бальне оцінювання. Багато дивуються:
чому так? Таке рішення ми ухвалили на педраді, зважаючи на автономність закладу, згідно з якою
педколектив може сам обрати найбільш зручний для себе спосіб оцінювання. Тож пам’ятайте: у своєму
закладі ви можете розробити власний «сценарій», як дійти до бального оцінювання, хоча є і спеціальні
накази, де прописані усі моменти
щодо цього аспекту... Іще є цікавий
момент. Наразі річна оцінка – це
не обов’язково середнє арифметичне між першим і другим семестрами. (Це також зазначено і у відповідних наказах МОН.) Річна оцінка
залежить уже від динаміки учня.
Ми, наприклад, ставили найкращу,
яка була у другому семестрі, коли
учні себе уже проявили, – резюмувала пані Дар’я.
Наприкінці вебінару авторка також пояснила, чим нинішні свідоцтва, коли всі результати розділені, відрізняються від традиційного
табеля. Вона зауважила: якщо, наприклад, узяти українську мову, то
результати навчання з цієї дисципліни розділені на аудіювання, читання, писання, говоріння. Це означає,
що нинішні реалії транслюють уже
не «суху» оцінку, а слабкі та сильні сторони дитини. Розуміючи їх (а
це знаково насамперед для батьків,
адже вчитель і так добре знає учнів),
легше усвідомити, у якому напрямі
потрібно буде трохи попрацювати.
Валентина ОЛІЙНИК

Що треба враховувати у роботі
з дітьми, які проживають стрес,
і як допомогти їм його подолати –
про це йшлося на навчальному
вебінарі «Стрес. Травма. Діти:
перші кроки допомоги», проведеному
для фахівців психологічної служби
освіти України відділом наукового
та навчально-методичного забезпечення
змісту позашкільної освіти та виховної
роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» у співпраці
з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

С
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тресовими подіями можна назвати все, що відбувається навколо нас під час війни: вже
чотири місяці мусимо проти своєї
волі звикати до нових реалій. Ніхто до цього не був готовий – ані
фахівці, які стикнулися з необхідністю надавати постійну допомогу
дорослим і дітям, ані ті, хто цієї
допомоги потребує. Тому все, що
ми знаємо про стрес, нині набуває
зовсім іншого вектора, наголошує
спікерка вебінару
– психологиня,
арт-терапевтка,
тренерка та медіаторка Національної медіаторської
мережі ГО «Ла
Страда-Україна»
Тетяна Войцях.
У мирний час було як? Певна
травматична подія викликала в людини (дитини чи дорослого) стресову реакцію, і виходячи із цього,
спеціаліст працював із травмованим. Тепер усе інакше. У період
війни одна травматична подія накладається на іншу, вони переплітаються й утворюють ланцюг (вторинна травматизація – це також
стрес, як, власне, і його очікування). Відтак стрес наразі є пролонгованим станом для переважної більшості людей – незалежно від того,
в якій ситуації вони перебувають.
Пані Тетяна нагадала, що стрес
(від англійського stresse – напруга, тиск) – це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже
сильну дію (подразник) зовні, яка
перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.
Стрес як особливий психофізіологічний стан забезпечує захист організму від загрозливих та руйнівних впливів – як психічних, так і
фізичних. Його біологічна функція
– адаптація. Він буває конструктивним (еустрес) і деструктивним або
надмірним (дистрес). У першому випадку захисна реакція протікає з мінімальними втратами для організму,
у другому – зі значним ослабленням його можливостей. Утім, якщо
людина стресостійка – вона швидше виходить навіть із надмірного
стресу. Особливо – якщо попередньо в неї вже був досвід проживання травматичних ситуацій і адаптації до нових умов життя.

МОЗОК ЯЩІРКИ
І ФАКТОРИ ВПЛИВУ
– Стосовно дітей варто розуміти,
що є певні вікові особливості й зовнішні фактори, які сприяють тому,
що дитина або швидко відновлю-

ПОРАДИ
ПСИХОЛОГА

ДОПОМОГТИ
ПЕРЕЖИТИ
СТРЕС
ватиметься після стресових подій,
або ж «зависатиме» в них, і відповідно – будуть поглиблюватися
відстрочені реакції на стрес, – говорить спікерка. – Тому важливо
все, що ви знаєте про травматичні
події, які є в житті дитини: скільки
їх, коли сталися, чи завершились,
як дитина їх прожила.
Якщо говорити про стрес загалом,
то є два шляхи його проживання:
швидкий і довгий. Швидкий – це
коли дорослий чи дитина реагує на
стресову ситуацію емоційно. Довгий – коли підключаються аналіз,
мислення і контроль: людина замислюється, що насправді відбувається,
наскільки ця ситуація є небезпечною, і вже відповідно до результату
цього аналізу починає діяти.

подразника для конкретної дитини (вони, своєю чергою, дуже залежать від реакції того ж дорослого:
скажімо, якщо він починає «нагнітати» – зрозуміло, що для дитини ці події будуть особливими і
значимими аж занадто). А також
функціональний стан (фізіологічний, фізичний та психологічний),
який був до війни, та вплив супутніх умов – внутрішніх (спадковість, минулий досвід) і зовнішніх
(клімат, режим, місце проживання,
дієта тощо).
Загалом стрес-реакція проявляється на чотирьох рівнях: когнітивному, емоційному, тілесному та
поведінковому. І коли людина, скажімо, перебуває у стані надмірного стресу – на всіх цих чотирьох

СТРЕС-РЕАКЦІЯ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ
НА ЧОТИРЬОХ РІВНЯХ:
КОГНІТИВНОМУ, ЕМОЦІЙНОМУ,
ТІЛЕСНОМУ ТА ПОВЕДІНКОВОМУ
Для наочності Тетяна Войцях показує спрощену схему мозку і пояснює: на будь-яку стресову ситуацію, якого б рівня вона не була,
спершу реагує лімбічна система,
або так званий «мозок ящірки»,
який є з народження у кожного.
Він відповідає за емоції та інстинкти. Натомість здатність до аналізу, який відбувається на рівні префронтальної кори головного мозку,
формується поступово, до 25 років.
Тому дитина фізично не може мати
такий рівень самоконтролю у стресовій ситуації, як доросла людина.
З іншого боку, остання в умовах
війни може «деградувати» – тобто реагувати тільки емоційно, не
вмикаючи цей довгий шлях аналізу
і контролю за ситуацією. Ось чому
так важливо, підкреслює спікерка,
щоб у стресовий ситуації поруч із
дитиною був спокійний і виважений дорослий – той, хто допоможе
їй зрозуміти, наскільки ситуація є
небезпечною або навпаки, і застосувати адекватні їй дії та стратегії.
Серед факторів, що впливають
на інтенсивність стресової реакції, Тетяна Володимирівна називає
особливості та значимість стрес-

рівнях є ознаки, які свідчать про
дезадаптованість: негативні думки,
токсичні емоції, некомфортні або
навіть загрозливі тілесні відчуття,
деструктивні або саморуйнівні дії.

НОРМАЛЬНА РЕАКЦІЯ
НА НЕНОРМАЛЬНІ ПОДІЇ
Говорячи про стрес-реакцію, ми
маємо на увазі реакцію саме на
травматичну подію, зауважує пані
Тетяна. Травма – це те, що створює дискомфорт і викликає стрес.
Своєрідний вибух, який порушує
звичну систему життєдіяльності людини. Травматична подія для
дитини – це та подія, яка руйнує
цілісність її особистості, її життя,
звичного для неї укладу, стосунків
і дій. Зокрема, порушується цілісність соціальних ролей, які дитина
виконувала до початку війни. Війна належить до основних психотравмувальних подій високого або
надмірного стресового рівня, каже
спікерка. Ми наразі усі проживаємо травматичний досвід – навіть ті,
хто виїхав за кордон. Адже травмованою вважається особа, яка отримала одну або більше травм. А нині
багато хто з дорослих і дітей мають

www.haikudeck.com
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мультитравму – це особливість воєнного часу, коли травматичні події
«нанизуються» одна на одну.
– Працюючи з дітьми, важливо розуміти, що ваше ставлення
як фахівців психологічної служби,
а також ставлення ваших колегпедагогів повинно бути особливим, бо кожна дитина незалежно
від того, де вона проживає, сьогодні є травмованою. Так, рівень травмування може бути різним. Не всі
травми є видимими, але всі вони потребують зцілення. Водночас не всі
стратегії проживання стресу, якими
дитина володіла до початку війни,
тепер спрацьовують. Дуже важливо
допомогти дитині відновити ті стратегії, завдяки яким вона раніше проживала травматичний досвід, і якщо
тепер вони мають обмежений функціонал – знайти нові.
Тетяна Володимирівна наголошує, що травматичний стрес – це
нормальна реакція здорової людини на ненормальні події, які виходять за межі звичайного життєвого
досвіду. Тому яку б стратегію дитина не застосувала у своїй реакції на стрес – треба її поважати й
розуміти, що наразі це та реакція,
яка допомагає бути у безпеці. Здебільшого дитина (як і доросла людина) здатна самостійно пережити травматичну ситуацію і вийти з
неї. Однак для прискорення відновлення після травми, для того, щоб
дитина могла без особливих втрат
для своєї нервової системи, для фізичного та психологічного здоров’я
прожити цю стресову подію, надзвичайно важливою є своєчасна
психологічна допомога.

ІЗ ЧОГО ПОЧИНАТИ
Починаючи роботу з дитиною, треба зібрати якомога більше інформації про неї і про те, що відбувалося і відбувається сьогодні в її житті.
Адже неврахування певних моментів, наголошує Тетяна Войцях, може
ще більше нашкодити, призвівши до
того, що дитина вам не довірятиме, не підпускатиме до себе і «зависатиме» у своїх травмах. Тож для
організації ефективної допомоги у
проживанні травматичного досвіду
передусім треба знати:
– вік дитини і вікові норми розвитку – бо важливо розуміти, що
є нормою для цього віку і для цієї

конкретної дитини, а що – відхиленням, спричиненим травмою
і раніше їй непритаманним. Наприклад, страх темряви для дитини 6–7 років – варіант норми, а
для 12–13 – явно реакція на стрес;
– рівень самостійної функціональної здатності, тобто чи може
дитина пересуватися та виконувати прості завдання (найстрашніше
у шоковій травмі – почуття безпорадності, це перший ризик розвитку ПТСР як «не-виходу» з гострої стресової реакції), чи немає
фізичних травм (у стані шоку людина може не відчувати болю);
– «пазли» травматичних подій
– скільки їх було і коли, яка з них
завершилась, а яка триває досі (наприклад, якщо дитина, котра була
в окупації, на новому місці проживання боїться виходити з дому, це
означає, що вона «зависла» в події,
яка вже завершилася) – ці «пазли»
треба розібрати й ізолювати одне
від одного, аби зрозуміти, що робити з кожним із них;
– скільки часу минуло після першої травматичної події або на яку
саме подію нині дає реакцію дитина (це дуже важливо для вибору
втручання: чи це має бути перша
психологічна допомога, чи кризове
консультування, чи терапія, коли
дитину потрібно переадресовувати
до відповідного фахівця);
– особливість факторів впливу і
наявність ресурсів підтримки (моніторинг того, що впливає на інтенсивність стресової реакції, і які ресурси, внутрішні і зовнішні, можна
залучити задля її зменшення);
– стратегії подолання травматичного досвіду, які застосовувала
дитина раніше. Цим досвідом може
бути не обов’язково важка травма,
а, наприклад, перехід із молодшої
школи до основної;
– яка з неперервностей життя потребує відновлення (соціальні стосунки, звичний уклад життя тощо).

НЕ ПРОҐАВИТИ ЧАС
Пані Тетяна демонструє схему перебігу травматичного досвіду на
шкалі часу, згідно з якою упродовж
24–48 годин після травми триває
гостра стресова реакція (або травматичний стрес), потім, до 4 тижнів, – гострий стресовий розлад.
Саме в ці часові проміжки треба
вкластися, «лікуючи» дитину від
стресу. Ідеально було б втрутитися у перші 24–48 годин, щоб зняти гострі симптоми і мінімізувати
ризики розвитку подальших реакцій. Перша психологічна допомога
може працювати до 4 тижнів. Але,
знов-таки, у нинішній ситуації, де
одна травматична подія може накладатися на іншу, допомогу треба
надавати предметно, розуміючи, з
якою саме стресовою реакцією ми
наразі працюємо і скільки часу пройшло від певної травми.
Якщо протягом місяця вдається стабілізувати емоційний стан
дитини й симптоми реакції на
стрес зникають, варто продовжити супроводжувати її далі –
щоб підтримати і дати ще більше стабільного ресурсу, тим самим
мінімізуючи ризик посттравматичного стресового розладу. Якщо ж

ПОРАДИ
ПСИХОЛОГА
симптоми тривають понад місяць
– можна рекомендувати звернутися до фахівців – психіатрів чи
неврологів.
– Колеги з Ізраїлю кажуть, що
так званий локальний посттравматичний стресовий розлад може
проявлятися як через місяці, так і
через роки: будь-яка тригерна ситуація здатна спровокувати його
розвиток, – розповідає Тетяна Володимирівна. – Тому тут теж треба бути уважними: з’ясувати, чи
мала вже дитина такий досвід, чи
проводилася з нею робота у минулому, якими були результати. І
що, власне, відбувається сьогодні
– чи це гостра реакція на нещодавню травму, чи прояви ПТСР як
наслідок того, що попередня травма
не була пропрацьована. Якщо дитині не надати ефективну допомогу у проживанні саме цих симптомів посттравматичного стресового
розладу – розвивається хронічний
ПТСР, або як його ще називають
– посттравматичний розлад особистості. А це вже психічне захворювання, яке може тривати протягом життя. Тому ще раз наголошую

жиму їжі, відпочинку і сну, надання можливості гратися і малювати
тощо. Для старших дітей це допомога у висловленні прихованих переживань та у збереженні позитивних спогадів, підтримка їхнього
прагнення бути корисними, обговорення можливих труднощів у стосунках з однолітками тощо.
Водночас психологиня виокремила кілька пунктів основної допомоги в надзвичайних ситуаціях
для дітей усіх вікових категорій,
яка має бути задіяна у перші години та дні проживання травматичного досвіду. Передусім треба забезпечити дитину відповідною її віку
фактичною інформацією, а точніше
– обмежити зайву, якомога зменшити кількість джерел, які дитина
моніторить (дорослих, до речі, це
стосується теж). Має бути якийсь
конкретний канал, щоб було чітко
зрозуміло, для чого потрібна ця інформація.
Наступне: обов’язково треба пояснювати дитині, що відбувається,
не ігнорувати її запитань. Знайти
зрозумілу й адекватну відповідь
(ураховуючи вік), підготуватися і
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ють» сина чи дочку, і виходять,
м’яко кажучи, дуже неприємні історії. Тому, будь ласка (я сьогодні звертаюся конкретно до психологів і соціальних педагогів), якщо
вчитель вам скаржиться, що дитина не виконує домашні завдання і
просить що-небудь зробити, зателефонуйте батькам і спитайте: як
ваші справи, що у вас відбувається в сім’ї, як почувається дитина,
як їй дається навчання, чи помічали ви якісь зміни в її поведінці?
Я вас дуже прошу: не додавайте
батькам приводів накричати на дитину. Щоби потім вона не завдавала шкоди собі та іншим через примус робити те, що для неї наразі
надмірно. Особливо це стосується учнів початкової школи. У навчальній діяльності треба бути теж
гнучкими. Зрозуміло, що є програма і певні вимоги… Водночас життя і здоров’я дітей – найважливіше, до чого ми маємо прагнути.
Окрім того, звертає увагу психологиня, треба заздалегідь обмірковувати, як саме ті чи інші завдання можуть вплинути на дітей, чиї
батьки або родичі брали участь чи

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ВИ ЗМОЖЕТЕ
НАДАТИ ДОПОМОГУ ДІТЯМ ТІЛЬКИ ТОДІ,
КОЛИ САМІ БУДЕТЕ В РЕСУРСІ
на тому, що для фахівців психологічної служби дуже важливо вміти надавати першу психологічну
допомогу в ці перші дві доби або
перший місяць після травми. Тобто знати, як ефективно допомогти
дитині прийняти, прожити й пережити стрес, трансформувати його
у досвід і жити далі повноцінним
життям.

СИМПТОМИ І ДОПОМОГА
Тетяна Войцях акцентує на тому,
що перша шокова реакція на травматичну подію (тобто та, яка йде
безпосередньо після травми) у дітей може різнитися – хтось буде
сміятися, хтось плакати, хтось завмирати або істерити, або, навпаки,
робити вигляд, що нічого не сталося. Дитина може проявляти агресію
чи ризиковану поведінку, але перш
ніж робити висновки, треба зновутаки дізнатися, чи була вона схильна до такої поведінки до початку
війни. Те саме стосується симптомів гострого стресового розладу,
які теж у кожної дитини проявляються по-різному. Це можуть бути
нав’язливі спогади про травматичні події, емоційна глухота, зміна інтересів та кола друзів, регресивна поведінка, гіперзбуджений стан,
нові страхи й агресія – залежно від
віку, досвіду, додаткового впливу і
того, хто з дитиною поряд.
Відповідно різняться і перші кроки допомоги у проживанні травматичного досвіду. Наприклад, для
найменших дітей це відновлення захисту і піклування з боку
дорослих,
безпечний
тактильний контакт, формування надійної прив’язаності між дитиною та
значимою для неї дорослою людиною, тепло, спокійний емоційний
і звуковий фон, забезпечення ре-

підібрати слова, які не будуть її
травмувати, і водночас давати достовірну інформацію. Бути готовими, що до цієї розмови доведеться
повернутися ще не раз. Відмахуватися від дитини (мовляв, ти ще
мала, і не треба тобі того знати)
в жодному разі не можна. Замовчування лише погіршить ситуацію. Пані Тетяна радить пам’ятати
і пояснювати батькам про ще одне
табу: категорично не можна обіцяти дітям, що все буде добре і ніхто більше не загине. Можна сказати так: нині складна ситуація, і ми
всі робимо усе для того, щоб вона
поліпшилась і війна припинилася
(якщо це старші діти – говоримо
про війну, якщо зовсім маленькі –
шукаємо інші слова).
Окрім піклування та задоволення
базових потреб дитини, необхідно
забезпечити їй знайомий звичний
розпорядок дня («рутину») для відновлення почуття спокою, а також
відпочинок та заняття улюбленими
справами. Надзвичайно важливою
є допомога дитині у висловленні її
почуттів – через розмову, гру, малювання. А чи не найважливішою
у проживанні стресу є загальна і
всебічна підтримка – і з боку батьків, і в освітньому закладі.

ПІДТРИМКА ЗВІДУСІЛЬ
– Наразі для дітей навчання –
одна з можливостей бути в соціальному контакті, у звичних умовах, – каже психологиня. – Разом
із тим вони втомлені, виснажені, і
є випадки, коли діти травмуються через те, що їх примушують
навчатися або вчителька постійно телефонує батькам і скаржиться, що дитина не виконує домашні завдання. У результаті батьки
«накручуються» самі, «накручу-
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постраждали або навіть загинули
внаслідок воєнних подій. Доцільно
обговорювати можливість створення груп взаємодопомоги для дітей,
які цього потребують. Можна залучати до цієї роботи фахівців із
організацій, які займаються допомогою дітям і сім’ям та мають досвід у веденні таких груп. Діти потребують, щоб їх чули, наголошує
спікерка, щоб прислухалися до їхніх потреб і рахувалися з їхнім станом. Якщо ж педагог або батьки
розуміють, що з дитиною «щось не
те» – краще раніше звернутися
до фахівця, продіагностувати стан
і убезпечити певні ризики негативних наслідків.
– Будьте уважними до того,
що відбувається з дітьми, знаходьте причину їхньої поведінки, враховуйте, як було раніше і що є
зараз, і що ви як фахівці можете їм дати. А там, де не можете,
– звертайтеся додатково до інших
спеціалістів, тому що вам теж потрібна допомога, – наостанок порадила Тетяна Володимирівна слухачам. – І будьте уважні також до
себе. Пам’ятайте, що ви зможете
надати допомогу дітям тільки тоді,
коли самі будете в ресурсі.
Наталія КУЛИК
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Д

о військкомату вона йшла
повз колони машин, які після вранішніх обстрілів повільно просувалися заторами, везучи
киян на захід. Було страшно, у голові пульсувало одне запитання –
чи правильне рішення ухвалила? Та
відповідь щоразу була та сама: інакше не змогла б…

ЛЮДИНА
І ВІЙНА

МІЖ КНИЖКОЮ І ЗБРОЄЮ

ле.
– Чотири місяці тому я працювала помічницею освітнього омбудсмена – це була моя основна робота, а ще викладала у школі й
займалася читацьким щоденником, – каже Юлія. – Мабуть, я
була просто звичайною людиною,
яка сподівалася, що ніколи не станеться того, що сталося 24 лютого…
Перед тим, як почала працювати у
службі освітнього омбудсмена, три
роки викладала в школі. Це була
приватна школа, новий проєкт –
ми починали з нуля, було дуже багато змін, і за три роки я трішки
стомилася. Ймовірно, мені був потрібен якийсь період для перепочинку. І якраз з’явилася така можливість.
Учителька спостерігала за тим,
як створювався інститут освітнього
омбудсмена, і вирішила долучитися з таких міркувань: є можливість,
по-перше, побачити освіту в іншому масштабі, по-друге, – вплинути на ситуацію, щось змінити. «Як
педагог ти можеш впливати лише
локально – на дітей, з якими працюєш. А тут маєш змогу допомагати українським учителям, здобувачам освіти та їхнім батькам,
– пояснює вона. – Хоча, на мою
думку, інструментів для вирішення деяких питань освітньому омбудсмену наразі бракує. Нині Сергій Горбачов – перший освітній
омбудсмен в Україні, тому нам деколи було непросто: потрібно було
продумати систему і створювати
базу. Знадобився час, аби зрозуміти, як усе працюватиме, а потім
вносити зміни, удосконалювати. У
службі є юридичний і медійний відділи, також відділ психологів – кожен займався своїми питаннями, а
я – всім потроху. Але основним завданням був розгляд скарг, які до
нас надходили. Робота цікава, але
складна: більшість ситуацій, з якими звертаються, – це якісь проблеми, конфлікти, що їх потрібно вирішувати. За два роки я дізналася
багато нового».
Робота з дітьми також приносила задоволення, тим паче що у приватній школі вчителька мала можливість обирати тексти для читання
на додачу до тих, що входять до
програми. «Я могла додавати чимало книг сучасніших авторів для
того, щоб зацікавити дітей, – каже
Юлія. – Мені не подобається, коли
люди скаржаться на сучасне покоління – мовляв, вони всі в телефонах і читають значно менше.
Не скажу, що всі діти, з якими я
стикалася, любили читати – але
таких було дуже багато… На мою
думку, дитині – та й кожній людині у принципі – важливо знайти ту книжку, яка так зачепить,
що після неї ти полюбиш читан-
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Якби ми розмовляли з Юлією БОНДАРЕНКО чотири місяці тому – це було б інтерв’ю
з учителькою мови і літератури, співавторкою читацького щоденника для підлітків і…
помічницею освітнього омбудсмена. Та від 24 лютого ця тендітна і лагідна дівчина,
яка любить дитячі книжки і закохує в них учнів, – боєць ТрО, людина у камуфляжі,
озброєна автоматом і, здається, уже морально готова у бойовій ситуації натиснути
БАЖАННЯ ЩОСЬ ЗМІНИТИ
Але повернімося в недалеке мину- на спусковий гачок.

ня. Зрозумієш, для чого читати, як
можна від цього отримувати задоволення». На думку співрозмовниці, шкільну програму з літератури
давно слід переглянути, зменшити
частку творів про село, більше уваги приділити сучаснішій літературі,
зокрема 20–30-х років, де є і фантастика, і жіноча проза, і детектив,
і репортаж.

ШЛЯХОМ ЩИРОСТІ
На запитання про способи заохочення дітей до читання Юлія відповідає: «Знаєте, у мене ніколи не
було переліку прийомчиків, як зацікавити учнів читанням. Просто
я дуже люблю книжки, багато говорю про них… І коли розповідаю
про одну, другу, третю, напевно,
учні бачать у тих творах щось для
себе, що їм може «зайти». Якось
мимохідь я зрозуміла, що діти дуже
люблять, коли їм читають, – попри
те, що батьки часто говорять: ти
вже дорослий, якщо вмієш читати
– маєш читати сам… У приватній
школі ми мали змогу організовувати книжкові клуби – залишатися після занять, групою або індивідуально, і просто читати книжки.
Знаєте, цей підхід у мене спрацю-

вав навіть із побратимами. Одна з
моїх улюблених книжок – «Мій дідусь був черешнею» Анджели Нанетті. Це дитяча книжка, але неймовірно чудесна. І я взяла в тому
числі її для побратима, який хотів передати книжки синові за
кордон. Одного дня прийшла до
хлопців у лазарет, ми почали читати вголос. Людей було небагато,
п’ятеро-семеро, проте долучилися
всі: вони спочатку слухали, потім
висловлювали бажання читати самим. Після того підходили, запитували: «Можна взяти книжку? Я
хочу дочитати».
Шлях Юлії Бондаренко до душі
дитини – не методичні «хитрощі»
педагога, а щира розмова: розповідь про книжку, проговорення
тем, які вона порушує, з’ясування
того, чим ця книжка може бути
близькою конкретній дитині, на які
її запитання здатна відповісти. Або
ще краще – які запитання може
поставити читачеві. «У роботі з дітьми є така класна річ: ти говориш про щось одне, що побачив у
книжці, а діти починають розповідати, на що звернули увагу вони,
на які думки їх це наштовхнуло,
– усміхається співрозмовниця. –

У такі моменти розумієш, наскільки фантастичний спосіб мислення
у дітей, як глибоко вони бачать, як
часто доходять до того, що не побачив ти. Це дуже круто! Іноді з
настанням підліткового віку інтерес до літератури пригасає – діти
починають більше цікавитись одне
одним, їм хочеться проводити багато часу з однолітками. Пам’ятаю, і
в мене було таке – я тоді злякалася, що можу розлюбити книжки.
Але тепер знаю: людина, яка один
раз відчула, наскільки це прекрасно, відмовитися не зможе ніколи…
Хоча нині я себе ніби трошечки
примушую заглибитись у книжку:
складно концентруватися на читанні, постійно хочеться відволіктися
на новини. У рюкзаку, з яким я
йшла до військкомату, мала кілька книжок – але від 24 лютого
прочитані, може, дві. Я перечитувала вірші Жадана – зокрема коли
тренувалася приєднувати до автомата магазини. Після заняття з інструкторами ми отримали завдання тренуватися робити це «всліпу»,
і я подумала, що просто дивитися
в стіну буде нецікаво. Тому сиділа
із книжкою перед собою й автоматом у руках».
Серед останніх книжок, прочитаних «перед війною», були «Вони б і
мухи не скривдили» та «Ніби мене
нема(є)» хорватської письменниці
й журналістки Славенки Дракуліч, яка у своїх творах досліджує
тему югославської війни, зокрема
жертв (особливо жінок) і злочинців. «Мене сильно, боляче вразив
роман «Ніби мене нема(є)» – історія про війну в Боснії, – каже
Юлія. – У центрі уваги – жіночий концтабір із кімнатою, де відбуваються зґвалтування. Коли я читала цю книжку, російські війська
вже стояли на українському кордоні. Мені було страшно від того,
що це знову може стати реальністю. Я тоді думала: це ж не так давно було. Йшлося, зокрема, про події квітня 1992-го – у час, коли
я народилася, люди коїли жахливі
речі, були здатні на такі звірства.
А весь світ за цим просто спостерігав. І от настав 2022-й – через
30 років ми бачимо те саме: жахи,
які відбувалися довкола Києва й
на решті окупованих територій, –
і зараз продовжують відбуватися…
Та й упродовж цих 30 років вистачало прецедентів. Страшно від того,
що світ може втомитися і від нашої
війни, у якийсь момент вона перестане бути темою номер один –
так само, як було із Сирією, приміром. На жаль, людина звикає до
жаху, який коїться поруч».

«ВИЇХАТИ – НЕ МІЙ ВАРІАНТ»
У «нашій війні», новому її витку,
Юлія Бондаренко від першого ж
дня – не спостерігач, а дійова особа. Якраз напередодні, 23 лютого,
вона, скориставшись своїм вихідним днем, з’їздила до військкомату, щоб оформити документи. «Не
можу пригадати, коли у мене вперше з’явилася думка піти в теробо-
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рону, – каже вчителька. – Але я
розуміла: раптом «щось почнеться»
в Києві, я не зможу поїхати звідси. Ще й досі мені складно пояснити таке своє рішення, але інакше я
не могла. Дуже люблю це місто, і
виїхати кудись – не мій варіант…
24-го я прокинулася від повідомлень у робочому чаті – колеги писали, що чули вибухи. Спочатку
взагалі не розуміла, що робити. Потім побачила оголошення: тих, хто
написав заяву про вступ до ТрО,
просять з’явитись у центри комплектування. Заяву я написала, але
ще не була оформлена, тому зателефонувала до центру комплектування: що робити в такому разі? Там
відповіли, що треба прийти. Тоді я
взяла рюкзак – на щастя, зібраний
раніше – і вийшла з дому. Мені
треба було їхати, потім іти пішки.

ЛЮДИНА
І ВІЙНА
хію, розуміємо, як спілкуватися з
тими, хто вищий за званням, орієнтуємось у структурі підрозділу, –
продовжує вона. – Коли ввечері
24 лютого отримали зброю, хлопці, які мали бойовий досвід, просто показували нам, як заряджати магазин, під’єднувати його, ми
розбирали і збирали автомати. За
цей час я поспілкувалася з багатьма людьми – у різних підрозділах було по-різному. Одних готували постійно, була чітка програма.
В інших серйозної підготовки не
було. Ми, наприклад, багато чого
дізнавалися від людей, які побували в АТО».

ПИТАННЯ ДО САМОГО СЕБЕ
Упродовж першого місяця тероборонівці мали тренування з інструктором – навчалися здебільшого ба-

ШЛЯХ ЮЛІЇ БОНДАРЕНКО ДО ДУШІ
ДИТИНИ – НЕ МЕТОДИЧНІ «ХИТРОЩІ»
ПЕДАГОГА, А ЩИРА РОЗМОВА
Ідучи, я бачила колону машин, що
рухалися повз, і думала: боже, що
я роблю? Чесно кажучи, було дуже
страшно. Але я йшла далі. Дісталася військкомату, отримала призначення у підрозділ, прибула в постійне місце дислокації».
Наступні кілька днів Юлія перебувала в дуже дивному стані –
ніби погано розуміла, що відбувається навколо. Згодом усвідомила:
вмить втратила надзвичайно багато речей, що ідентифікували її як
особистість. «Я була донькою, сестрою, подругою, вчителькою, помічницею омбудсмена, знала, де
живу і що люблю робити, – аж
раптом не залишилося абсолютно
нічого, – пояснює вона. – Тільки
постійне нерозуміння того, що відбувається. Тим паче мені дали до
рук зброю, яку я ніколи раніше не
тримала і не знала, як нею користуватися. Словом, утратила зв'язок
із реальністю. А потім потроху почала приходити до тями, згадувати,
хто я, розуміти, де я та як жити
далі. Хоча як жити далі – для мене
це й досі питання. Раніше я любила, коли у мене все чітко розплановано, я знаю, що роблю сьогодні, завтра. Тепер зрозуміло, що так
жити більше не вдасться. Ситуація
постійно змінюється, цілий місяць
може бути стабільність, а потім за
пів години треба бути вже в іншому
місці й серед нових людей. Тому я
вчуся відпускати своє бажання тотального контролю».
Більшість тероборонівців, за словами Юлії, мали бажання захищати своє місто і не думали про
те, чи будуть вони фактично військовослужбовцями Збройних сил.
На початках її підрозділ охороняв
об’єкти і стояв на блокпостах, а
життєвий уклад не дуже нагадував армійський. Шикувань уранці
та ввечері не проводили, бійці просто мали бути дисциплінованими,
організованими, вчитися і виконувати завдання. Пізніше дівчину та
її побратимів перевели до іншого
батальйону, і ситуація змінилася.
«Тут ми відчуваємо чіткішу ієрар-

зових, найнеобхідніших речей: як
правильно займати стійки, з яких
позицій можна стріляти, як правильно падати. Коли потрапили
до іншого батальйону – підготовка вже була серйозніша. «Ми виїжджали на полігон, значно більше стріляли, розбиралися з іншими
видами зброї (хоча поки що у нашої роти, на жаль, тільки автомати), – розповідає Юлія. – Наразі
готуємося до бойових дій… у різних умовах. Тому що міський бій,
яким він міг бути у лютому-березні
в Києві, кардинально відрізняється
від того, що чекатиме в полях під
обстрілами артилерії. Чіткої програми немає – та її, напевно, і
не могло бути, тому що ця війна
– величезна невідомість для всіх.
Мені прикро, що великий відрізок
часу, на мою думку, було згаяно,
багато чого треба було вчити раніше. Але, знов-таки, ніхто не розумів, як розвиватиметься ситуація.
Багато хто з нас ішов захищати
Київ – а потім з’ясувалося, що всі
ми належимо до структури ЗСУ і
можемо виїжджати в різні точки.
Тому, напевно, й не було розуміння, що треба буде вміти воювати
на сході. Однак нині у нас прекрасний ротний, із яким ми належним
чином готуємося до бойових дій на
лінії зіткнення».
Після роздачі зброї в перший
день масштабного вторгнення всі
бійці підрозділу, де перебувала
Юлія, свої автомати не полишали
ні на хвилину: скрізь носили із собою й навіть спали з ними. До цього
було складно звикнути – зважаючи ще й на те, що кожен несе відповідальність за свою зброю. «Коли
я потрапила в госпіталь і 10 днів
була без зброї – зрозуміла, що за
цей час встигла від неї відвикнути.
Але потім – коли ти її отримуєш,
їдеш на полігон і починаєш стріляти – так само швидко звикаєш до
того, що це твій автомат, про який
ти маєш завжди пам’ятати. Тепер
зброя уже не гнітить так, як у перші дні, коли я тримала автомат у
руках, – каже співрозмовниця. –

На початках у мене постійно крутилися в голові дві думки: та, що
мені, може, доведеться вбити когось, і та, що я можу бути вбита.
І, звісно, було дуже страшно, що
може загинути хтось із людей, які
поруч. Я постійно про це думала. І
з усіма цими думками треба було
якось змиритися. Дати собі чесну
відповідь на запитання, чи можу я
когось позбавити життя. Домовитися із собою, що в ситуації необхідної оборони це треба буде зробити. Тепер, коли мене запитують, чи
зможу я вбити, – відповідаю «так».
Для себе я знайшла відповідь: так,
якщо на кону стоятиме моє життя
або життя того, хто поруч зі мною.
Але зрозуміти це остаточно можна буде тільки в реальній ситуації.
Люди, які мають досвід участі в бойових діях, кажуть, що це неймовірно складно – особливо якщо ти
бачиш противника зблизька».
Ніби за помахом палички – та не
чарівної, а відьомської – Юлія опинилась у зовсім інших обставинах,
яких і близько не могла собі уявити в тому житті, де була дівчиною,
котра понад усе любить бувати із
сім’єю й обіймати племінників, часто ходить на лекції з літератури і
вчить англійську, щоб подорожувати. Тепер вона серед людей, із
якими, напевно, навряд чи взагалі
познайомилася б. «Я багато разів
про це думала і говорила, – продовжує Юлія. – З одного боку, це
складно, доводиться спілкуватися з
людьми, які тобі не є близькими. А
з іншого – дуже цікаво. Тут багато
людей, з якими у звичайному житті ми би просто не перетнулися –
або з першої зустрічі не було би

15
річ, у день народження кожен хотів би бути в іншому місці – але
я провела чудесний день, із чудесними людьми. Попри те, що і було
дуже страшно, і тепер страшно від
того, що чекає попереду, я, мабуть,
вдячна всесвіту за цей досвід, тому
що інакше не побачила би життя
і людей у такому різноманітті, як
бачу їх нині».
Від друга Юлія отримала чашку з мумі-тролями (одна з її улюблених книжок) і написом – «Насолоджуйся моментом». Це слова,
які він постійно повторює дівчині. «Постфактум я проаналізувала,
що деякий час була в стані «відкладеного життя», – згадує вона.
– У мене все було про «після війни», ніби наразі нічого хорошого
бути не може, не можна радіти
життю, чимось насолоджуватися.
Потім – завдяки людям, які були
поруч і вчили мене жити інакше, –
з’явилося розуміння того, що жити
треба сьогодні й зараз. Уміти отримувати задоволення від того, що
можеш зранку вийти на вулицю,
випити каву, подивитися на дерева… Коли я вперше після 24 лютого потрапила в душ (умови були
складні, ми спали на підлозі, туалету нормального не було, а про душ
узагалі не йшлося), побачила «цивілізовану» ванну з баночками крему
– ледь не розплакалася від того,
як хотілося повернутись у звичне
життя. Тоді мені не вірилося, що
особисто для мене це «після війни»
може бути. А тепер іноді хочеться
посидіти і помріяти, як я зможу
поїхати до друзів, як подорожуватиму Україною. Іноді ми з побратимами говоримо про те, що після

ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
НЕ ВТРАТИТИ ЦЮ ЦІННІСТЬ – РОЗУМІННЯ
ТОГО, ЩО ТРЕБА ЖИТИ КОЖНУ ХВИЛИНКУ
взаємної зацікавленості. І ця можливість здобути новий досвід – мабуть, один із невеличких плюсів у
цій жахливій ситуації».

ЖИТИ – СЬОГОДНІ І В ЦЮ МИТЬ
Парадокс війни – в тому, що це
найгірший кошмар, у якому трапляються дива, неможливі за інших
обставин. Про це говорять чимало
бійців і волонтерів, те саме каже і
моя співрозмовниця: «Попри весь
жах, на війні можуть відбуватися
і хороші речі. Я кілька разів мала
можливість переконатися в тому,
які у нас чудесні люди. Коли нам
потрібно було 150 тисяч гривень на
тепловізор – моя подруга написала пост, і за два дні цю суму назбирали рідні, знайомі та незнайомі
люди. Сказати, що я була розчулена, – нічого не сказати… Свій 30-й
день народження у квітні я збиралася зустріти у Стамбулі, туди
ми планували їхати з моєю найкращою подругою. Але я задоволена тим, як він пройшов. Уночі я
була на чергуванні, а коли повернулася вранці – хлопці подарували
мені величезний букет і мій улюблений торт. Потім про мій день народження оголосили на шикуванні, всі разом мене привітали. Ясна

перемоги зберемося в когось удома або разом поїдемо десь із наметами… Мені подобається думати про те, яким може бути життя
і як я навчуся багато в чому інакше сприймати його».
Тут співрозмовниця згадує про
стрічку «Не дивіться вгору», у якій
ідеться про комету, що невдовзі зіштовхнеться із Землею, внаслідок
чого все живе загине. Незадовго
до катастрофи один із персонажів
фільму промовляє: «А ми ж мали
все». «Останнім часом я чула цю
фразу від багатьох людей, – каже
Юлія. – У нас було все, але ми
нарікали: іще чогось бракує, хочеться жити краще… Треба вміти цінувати те, що маєш. Я мала
звичку відкладати все на потім.
Хочу чогось навчитися – записую
собі в план, щоб зробити згодом.
А нині цього «згодом» просто немає. Якщо треба щось зробити –
то тільки сьогодні, бо невідомо, чи
буде така можливість пізніше. Це
ламає схему «хочу, але відкладу».
Мені дуже хочеться після війни
не втратити цю цінність – розуміння того, що треба жити кожну хвилинку».
Валентина СОРОКА
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