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ОСТАННІЙ ДЗВОНИК І ЗАВИВАННЯ СИРЕН
Одинадцять кілометрів – шлях Людмили Таболіної
від дому до місця роботи, харківської школи №10.
Три місяці вона ходила туди й назад переважно пішки,
іноді в цей час починалися обстріли. А вдома, дотримуючись
світломаскування, займалася самоосвітою та волонтерством

# 22
26-27
(1341)
(1738)
3 червня
11 липня
2013 року
2022 року

ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ВИПУСКНИКИ ЗАКЛАДІВ
ПРОФТЕХОСВІТИ БУДУТЬ НА ВАГУ ЗОЛОТА

СТОР.

6

ЗМІНИ В МЕРЕЖІ

Як відбуваються реорганізація і ліквідація шкіл
в умовах воєнного стану? Про процедурні і правові
аспекти цих процесів розповідають експерти
Швейцарсько-українського проєкту DECIDE
8

ПЕРИПЕТІЇ З ВІДПУСТКАМИ

У ТРАДИЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

МОН рекомендує керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти проводити освітній
процес максимально наближено до традиційного
формату – з урахуванням обмежень воєнного
часу та безумовного забезпечення захисту
учасників освітнього процесу
11

10
Літня пора – час відпусток. Цьогоріч,
у зв’язку зі збройною агресією рф,
питання тривалості літніх відпусток для освітян
було непростим і, вочевидь, ще не дійшло
до однозначного завершення
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.damion.club.com

Держзамовлення у сфері освіти переглядається в бік
професійно-технічної освіти. Зважаючи на умови
воєнного стану, уряд має чітке розуміння,
що країні украй необхідні робочі руки,
які й відбудовуватимуть її після нашої перемоги
у війні з рф. Але реагувати на виклики
та робити систему конкурентоспроможнішою
потрібно вже сьогодні

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ПРИНЦИПОВЕ ПИТАННЯ

СВІТОВА ПІДТРИМКА

БЕЗПЕКА – ПОНАД УСЕ

НА ШЛЯХУ ДО ВІДНОВЛЕННЯ

У

місті Лугано (Швейцарія) відбулася Міжнародна конференція з питань відновлення України, на якій презентовано проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України.
– Глави держав і урядів, міністри та високі представники
зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення – від
початку й до довгострокового відновлення, – сказав Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
Він відзначив, що всі високоповажні учасники конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України і всіма двосторонніми й багатосторонніми партнерами, організаціями та
міжнародними фінансовими організаціями для підготовки й реалізації
плану. Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час завершальної сесії
конференції підкреслив, що основою декларації є сім принципів: партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність, верховенство права, демократична участь, залучення багатьох стейкхолдерів,
гендерна рівність та інклюзія, сталий розвиток. План містить окремий
розділ щодо відновлення сфери освіти і науки, над яким працювали
представники МОН, Офісу Президента, Комітету ВРУ з питань освіти,
науки та інновацій, понад 170 українських, а також близько 80 іноземних експертів і партнерів. Планується продовження розпочатих реформ – НУШ, розбудови мережі сучасних закладів освіти, реалізації
стратегії розвитку вищої освіти, удосконалення підготовки кваліфікованих фахівців. У документі також описані стратегічні кроки до синхронізації з освітнім та дослідницьким простором Європейського Союзу.

НАЦФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИДАТКІВ

Н

www.volynonline.com

аціональному фонду досліджень України виповнилося чотири роки. Із цієї нагоди відбувся онлайн-захід, у якому взяли участь міністр освіти і науки Сергій
Шкарлет, голова Комітету ВРУ з питань
освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, президент НАН України Анатолій Загородній, Генеральний секретар Science Europe Лідія БорреллДаміан, заступниця Генерального секретаря Єврокомісії з питань досліджень та інновацій Сігне Ратсо.
– У держбюджеті на 2022 рік для забезпечення діяльності Нацфонду досліджень та надання ним грантової підтримки було передбачено
близько 834 мільйонів гривень. Однак ганебне вторгнення росії призвело до необхідності спрямовувати ресурси не на розвиток та підтримку
науки, а на захист життя і здоров’я наших громадян. Тому надзвичайно важливо уже сьогодні забезпечити перегляд пріоритетності видатків
і раціональне їх використання з урахуванням реальних потреб, а також
оновлення напрямів наукових досліджень, – повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
За його словами, сьогодні Мінфін уже напрацьовує бюджет наступного року щодо дохідної частини: «З урахуванням цього ми будемо розуміти видаткову частину і спілкуватися з міністерствами про пріоритети і ті суми, які необхідно закладати на наступний, 2023 бюджетний
рік. Але це буде залежати від військової ситуації. Переконаний, що після нашої перемоги питання фінансування української науки знову повернеться до порядку денного».

ВІДЗНАЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ

КОНКУРСИ НАН

Н

НОВА ЗМІНА

ТРИСТА ТИСЯЧ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

www.kyiv.media
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умовах воєнного стану зарахування
дітей до першого класу триватиме до
31 серпня 2022 року. Документи можуть
подати батьки, опікуни чи законні представники дитини – особисто, через електронну пошту, факсом чи в інший зручний спосіб.
– За інформацією департаментів та
управлінь освіти, до першого класу вже зараховано понад 300 тисяч дітей. Найбільшу
кількість заяв отримано у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також майже 24 тисячі
заяв – у місті Києві, – повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Якщо кількість потенційних першокласників перевищує спроможність
закладу, орган, у сфері управління якого перебуває школа, має запропонувати перелік доступних і наближених до місця проживання родини ЗЗСО, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних закладів.

www.tsn.ua

ині проводиться активна робота задля повернення до офлайн-навчання
у 2022–2023 навчальному році, а безпека всіх учасників освітнього процесу залишається першочерговою складовою. На цьому наголосив міністр
освіти і науки України Сергій Шкарлет
в ефірі національного телемарафону.
– В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес
у приміщеннях навчальних закладів винятково за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат занять. Якщо в укритті бракує місць для
всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін, – повідомив він. Також розглядається варіант,
у межах якого деякі дисципліни викладатимуться в офлайн-форматі, а
низка інших – онлайн.
– Ми мусимо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху до сховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до
бомбосховища. Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах, – зауважив міністр.
За його словами, батьки мають право визначати формат навчання дітей самостійно.
– Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть обрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат, – зазначив Сергій Шкарлет.

www.dn.depo.ua
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аціональна академія наук України
оголошує конкурси, які проводитимуться у 2022 році. А саме:
– на здобуття премій для молодих
учених і студентів закладів вищої освіти за найкращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
– на здобуття премій імені видатних учених України.
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних
наук президія НАН щороку присуджує 14 премій для молодих учених
і 14 премій для студентів закладів вищої освіти. Ними відзначають окремих авторів або колективи авторів
за найкращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної
тематики, за відкриття та винаходи.
У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі,
стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти і
студенти із зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах
та вишах України. Граничний термін подання роботи на конкурс –
15 грудня 2022 року.
Для відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці,
здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки, НАН присуджує премії імені видатних учених України. У конкурсі можуть брати участь: дійсні члени і членикореспонденти НАН; окремі особи, які працюють у наукових установах,
закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих
на території України; колективи авторів, які виконали запропоновану на
здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2022 року.
Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, президія Національної академії наук України.
Телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).
За матеріалами Кабінету Міністрів України, МОН, НАН, Міністерства фінансів
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НОУТБУКИ – ВЧИТЕЛЯМ

ПІДОЗРА У ЗРАДІ

УНІВЕРСИТЕТ-ПОБРАТИМ

С
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умський державний університет
підписав угоду про довгострокове співробітництво з університетом міста Ліверпуль (University
of Liverpool). Співпраця у форматі «університети-побратими» є унікальною і найбільш ефективною
моделлю для подолання викликів, які постали перед університетами України під час воєнного стану. Серед напрямів співробітництва
СумДУ з Ліверпульським університетом – колективна реалізація освітніх програм, академічні обміни та програми академічної мобільності,
спільні наукові дослідження, доступ до сучасних лабораторій, онлайнкурсів та інших ресурсів для здобувачів освіти, викладачів і науковців.
Найближчим часом планується відкриття об’єднаної навчальної платформи, на якій базуватимуться найкращі освітні програми СумДУ,
розроблені за участі відомих британських професорів. Учені з Великої Британії вже увійшли до колективів наукових журналів СумДУ,
заплановано підготовку спільних дослідницьких проєктів.

ХАРКІВЩИНА

ЗРУЙНОВАНО ПРИМІЩЕННЯ ВИШУ

О

купанти нанесли ракетні удари з території рф по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
«У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу. По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле із
пшеницею. Поки російська «армія» нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм – наші захисники тримають позиції», – зауважив він.

а процесуального керівництва
Київської обласної прокуратури
скеровано до суду обвинувальний
акт стосовно мешканки Київської
області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2
ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка до початку військової агресії рф проти України була директоркою однієї із приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди і підтримувала
окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала із представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та
тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних
діячів України, які виступають проти російської агресії. У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при
окупаційній владі.
Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у місті Києві
та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

МИКОЛАЇВЩИНА

ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2022

У

Чорноморському національному університеті імені Петра
Могили відбулася XVI Міжнародна наукова конференція «Ольвійський форум – 2022: стратегії
країн Причорноморського регіону
в геополітичному просторі».
Метою форуму є обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів і характеру теоретичних, практичних
та освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів із
проблем державного управління, права, енергетики, радіаційної і
техногенно-екологічної безпеки людини і довкілля, екології, інформаційних технологій, філософії, політології, соціології, психології та мовної культури в сучасних умовах глобальної фінансової та
соціально-економічної трансформацій, висвітлення актуальних проблем медицини й фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.
Зі вступним словом відкрив конференцію ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко. Загалом проблематика форуму охопила ряд важливих питань, які поширюються на різні сфери діяльності:
від державного управління та інформаційних технологій до історичних аспектів і мовної культури.

www.chmnu.edu.ua
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редставники ЮНІСЕФ у співпраці з
Міністерством освіти і науки України
надали 583 ноутбуки педагогічним працівникам закладів загальної середньої
та професійної (професійно-технічної)
освіти Чернігівської області. Необхідне
цифрове обладнання отримують учителі, чиї заклади освіти зазнали руйнувань у результаті агресії рф.
Одним із найбільш пошкоджених навчальних закладів області став
ліцей Михайло-Коцюбинської громади, в якому навчаються 400 дітей
із дев’яти населених пунктів. Ракетний обстріл повністю зруйнував
кабінети фізики, хімії та інформатики. Для відновлення навчального
процесу вчителі ліцею отримали 19 ноутбуків.
Підтримка ЮНІСЕФ стала можливою завдяки фінансуванню урядів Японії, Норвегії та Ірландії. Загалом освітянам України передано
понад 5 тисяч ноутбуків.

www.mon.gov.ua
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www.mon.gov.ua

аціональний університет «Львівська політехніка» став прихистком для багатьох маленьких українців та їхніх сімей, які вимушено покинули свої домівки. Понад 300 дітей і
дорослих мешкають у корпусах кафедри фізичного виховання цього закладу.
Днями відбулося урочисте відкриття ігрових майданчиків на території Стрийського
парку та спорткомплексу Львівської політехніки. Для внутрішньо переміщених осіб облаштували зону для гри в настільний теніс, спідмінтон, корнхол, корфбол, вуличний баскетбол. Також силами меценатів оновили занедбаний
спортивний майданчик, де діти вже з першого дня влаштували змагання з мініфутболу та гандболу.
У день відкриття простору на майданчиках випробували свої сили
у різних видах активностей близько 150 охочих. Студенти Львівської
політехніки активно долучаються до волонтерства. Вони організовують
для переселенців тематичні майстер-класи та спортивні ігри.

Р

акетний удар на Одещині: росіяни вночі з літаків стратегічної
авіації Ту-22 вдарили трьома ракетами Х-22 по дев’ятиповерховому
житловому будинку та двох базах
відпочинку в Білгород-Дністровському районі. На початку розбору завалів підтверджено загибель
щонайменше 19 людей. Серед них – дві дитини. Госпіталізовано
38 осіб, зокрема – шістьох дітей і вагітну жінку.
«Серед постраждалих і педпрацівники, які проживали у тому будинку. Загинув учитель фізичної культури. Педагог – людина мирної
професії. Під завалами разом із ним виявили тіла його сина і дружини. Вихователька місцевого садочка і вчителька української мови
та літератури опорного закладу зазнали поранень, наразі вони у лікарні», – прокоментував трагедію директор департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.
СБУ розпочала розслідування, провадження відкрито за ч. 2 ст. 438
Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

www.viknaodessa.od

МАЙДАНЧИКИ І МАЙСТЕР-КЛАСИ

За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів
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ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ

В УМОВАХ ВІЙНИ

Н

а рахунках місцевих бюджетів акумульовано 10,2 мільярда гривень невикористаних залишків коштів освітньої субвенції
(+4,6 млрд грн або +82% до 01.01.2022 р.).
Про це свідчить інформація Державної казначейської служби України станом на 1 червня
2022 року, повідомляє Міністерство фінансів.
Так,
зокрема,
залишки
накопичено
у 1457 місцевих бюджетах, із них:
– у 24 обласних бюджетах – 1,98 млрд грн;
– у зведеному бюджеті м. Києва –
411,1 млн грн;
– у 379 бюджетах міських територіальних
громад – 3,75 млрд грн;
– у 431 бюджеті селищних територіальних
громад – 1,97 млрд грн;
– у 622 бюджетах сільських територіальних
громад – 2,10 млрд грн.
Відсутні залишки лише у 6 місцевих бюджетах (1 міській, 3 селищних та 2 сільських територіальних громадах).
У Міністерстві фінансів нагадують, що накопичені станом на 01.01.2022 р. залишки обсягом 5,6 млрд грн можна спрямувати насамперед на такі видатки:
– придбання шкільних автобусів;
– оснащення закладів освіти персональними
комп’ютерами та мультимедійним обладнанням;
– закупівля підручників і посібників (зокрема електронних) для закладів освіти;
– оновлення навчальної та матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти;
– здійснення заходів, пов’язаних із гарантуванням пожежної безпеки;
– ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої
освіти;
– під’єднання закладів освіти до інтернету,
передусім у сільській місцевості;
– будівництво нових туалетних приміщень
і реконструкція, капітальний та поточний ремонти туалетних приміщень закладів загальної
середньої освіти;
– заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуація населення з небезпечних територій, оплата інших
заходів, спрямованих на підтримку цивільного
населення в умовах воєнного стану, зокрема
облаштування бомбосховищ у закладах загальної середньої освіти для організації безпечного освітнього процесу.
– У період, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовують на захист територіальної цілісності, недоторканності нашої країни, збереження життя і здоров’я її громадян,
вважаємо, що залишки освітньої субвенції не
мають накопичуватись, а повинні ефективно
працювати на підтримку освіти й економіки
України. Як бачимо, значна частина громад має
достатньо коштів, щоб забезпечити доступні та
якісні освітні послуги в умовах, коли відсутня
можливість проводити уроки у приміщеннях
шкіл. Сподіваюся, наявні накопичені ресурси
буде раціонально спрямовано на підготовку до
нового навчального року, які б виклики він не
приніс у зв’язку з воєнним станом, – зауважив
заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

www.zerkalo.mk.ua

ершого липня Верховна Рада України ухвалила у
першому читанні урядовий проєкт закону України
«Про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо
посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення
оперативності прийняття рішень» (№7426 від 1 червня 2022 року). Як повідомляють в Асоціації міст України, законопроєкт передбачає, що у період дії воєнного
стану та для відсічі збройної агресії російської федерації проти України, гарантування національної безпеки, заходів територіальної оборони, підтримки місцевої інфраструктури, соціального захисту
населення органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні
адміністрації або військові адміністрації можуть ухвалювати рішення про:
– передачу коштів зі спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету. (В
разі передачі коштів зі спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду, як виняток із положень статті 72 БКУ, місцевий бюджет може затверджуватися із профіцитом за спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін до рішення про
місцевий бюджет.);
– здійснення, як виняток із положень частини другої статті 85 БКУ, видатків, не віднесених
до відповідних місцевих бюджетів БКУ, і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Такі видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту
з відповідного місцевого бюджету.

УКРАЇНА – ЄДИНА

ОНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ «ГАРЯЧИХ» ГРОМАД
Н

аказом Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій затверджено
оновлений перелік, на основі якого внутрішньо
переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Станом на 29.06.2022 р. до оновленого переліку
територіальних громад, розташованих у районах
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської
(37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися із цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
Цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це: території,
що є тимчасово окупованими; території, що перебувають в оточенні (блокуванні); території, на
яких тривають активні бойові дії.
Із наказом і переліком можна ознайомитися на офіційному сайті міністерства або за коротким посиланням: bit.ly/3nKEG2E. У міністерстві нагадують, що перелік не є фіксованим – він
регулярно актуалізується.

УРЯДОВІ ПРОГРАМИ

ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ
У

ряд запускає грантові програми для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Як повідомили у Міністерстві економіки, громадяни зможуть отримати:
мікрогранти для створення власного бізнесу;
гранти для розвитку переробного підприємства;
державне фінансування закладки саду; кошти
для розвитку тепличного господарства; грант на реалізацію стартапу, зокрема у сфері ІТ; кошти на навчання ІТ-спеціальностей.
Програма грантів «Старт в ІТ» передбачає оплату вартості навчання для громадян, які втратили роботу, перебувають у простої, неоплачуваних відпустках, ВПО і люди, які бажають отримати нову професію у сфері IT. Заявки учасників разом із пакетом документів приймаються
центрами зайнятості. Одержувачам гранту надається електронний сертифікат для професійного навчання, який гарантує оплату навчальних послуг. Учасники програми мають використати
сертифікат упродовж 10 робочих днів із дня видачі, уклавши на його підставі договір із закладом освіти. Особи, які беруть участь у програмі, зобов’язуються пройти курс навчання та після його завершення протягом 30 днів працевлаштуватися за новою спеціальністю або відкрити власну справу в цій галузі.

За матеріалами Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Асоціації міст України

www.cdn.abo.media

ЗАЛИШОК –
ДЕСЯТЬ МІЛЬЯРДІВ
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ДЛЯ ГНУЧКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ЮРИДИЧНИЙ
ЛІКНЕП

№ 26-27, 11 липня 2022 року
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РОЗ’ЯСНЕННЯ

УМОВИ ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Н

а звернення щодо збереження робочого місця за працівником, який
отримав тимчасовий захист у країнах ЄС, юридичний відділ ЦК Профспілки працівників освіти і науки надав роз’яснення.
Тимчасовий захист в ЄС – це спеціальний механізм прихистку в країнах ЄС, який було активовано щодо українців, котрі втікають від війни, Директивою ЄС 2001/55/ЕС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту в разі масового напливу
переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль
між державами-членами щодо прийому таких осіб і відповідальності за
наслідки такого прийому.
Імплементаційне рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року
встановлює наявність масового напливу переміщених осіб з України у
розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС і запроваджує тимчасовий
захист.
Отже, тимчасовий захист включає право на житло, освіту, працю
(вимоги очікування 6 місяців, на відміну від отримання статусу біженця, в цьому випадку не має), соціальне забезпечення, медичну допомогу, але скористатися цими правами можна після реєстрації в обраному місці проживання в будь-якій країні ЄС. Статус надається на один
рік і може бути продовжений ще на два роки. У разі зміни ситуації в
Україні він може бути припинений.
Отримання статусу тимчасового захисту в конкретній країні ЄС у
зв’язку з війною в Україні є поважною причиною відсутності на робочому місці в Україні.
Профспілчани посилаються на роз’яснення Держпраці, в якому наголошено, що збереження життя є поважною причиною, котра унеможливлює звільнення працівника.
За відсутності зв’язку із працівником, до з’ясування причин і обставин його відсутності, роботодавець повинен зберігати за ним робоче
місце та посаду. При цьому трудові відносини не припиняються, однак
період відсутності працівника на роботі не оплачується.
У випадку, якщо працівник має змогу виконувати свою роботу за
кордоном дистанційно, він може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.
За умови відсутності у працівника можливості працювати дистанційно, при цьому якщо в роботодавця є потреба у виконанні відповідних
трудових обов’язків, для збереження свого робочого місця працівник
може взяти відпустку без збереження заробітної плати, щорічну відпустку, соціальні відпустки тощо, а також ініціювати призупинення дії
трудового договору.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ

З
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атверджено Порядок акредитації та ведення реєстру громадських фахових
об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної
середньої освіти.
– Прийнятий документ відкриває нові
можливості для фахових об’єднань: бути безпосередніми учасниками у розбудові якісної
освіти в Україні, здійснюючи незалежне оцінювання шкіл. Заклади ж освіти отримали
право обирати, хто власне оцінить якість їхньої діяльності – держава в особі територіальних управлінь Державної
служби якості освіти або акредитоване громадське фахове об’єднання, –
зазначив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.
Процедура акредитації громадських фахових об’єднань має на меті
визнання спроможності юридичної особи здійснювати незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу. Служба проводитиме акредитацію громадських фахових об’єднань та вестиме їх реєстр,
що обов’язково оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті. Детально з механізмом акредитації, переліком необхідних документів, строками їх подачі можна ознайомитися на офіційному сайті держслужби
або за коротким посиланням: bit.ly/3akr5fG. Відповідний наказ набирає
чинності з 1 січня 2023 року.

ПРАЦЯ І ВІДПОЧИНОК

ПРО ВІДПУСТКУ І СТАЖ

В

ідпустка без збереження заробітної
плати, яка надається протягом війни, включається до стажу, котрий дає
право на щорічну основну відпустку.
Про це повідомило Управління Державної служби України з питань праці у
Вінницькій області.
Статтею 9 Закону України «Про відпустки» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли:
– працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце
роботи (посада);
– такому працівнику не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з
перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченої ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».
Тривалість відпусток без збереження заробітної плати, які надаються
за угодою сторін відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки»,
обмежена 15 календарними днями на рік. Водночас особливості трудових відносин у період воєнного стану, не передбачені іншими актами
трудового законодавства, визначені Законом України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану». Зокрема, у статті 12 цього
закону йдеться, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець
на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною
першою статті 26 Закону «Про відпустки». Таким чином, відпустка без
збереження заробітної плати, яка надається упродовж дії воєнного стану, надається відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки» і
включається до стажу, котрий дає право на щорічну основну відпустку.

За матеріалами Профспілки працівників освіти і науки, Міністерства економіки України, Державної служби України з питань праці, Державної служби якості освіти
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ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

іністерство економіки України роз’яснює, що головна умова для призупинення дії
трудового договору – це абсолютна неможливість надання
роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. І ці
дві умови мають виконуватися
одночасно (лист Мінекономіки
№4712-06/22838-09 від 9 травня
2022 року).
Під такою абсолютною неможливістю надати роботу роботодавцем та виконувати її працівником у контексті призупинення дії трудового договору варто розуміти випадки неможливості забезпечувати
працівникові умови праці внаслідок того, що:
– необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій або їх функціонування з об’єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим;
– переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе у зв’язку
з відсутністю на це його згоди, зокрема з причин переміщення його з
території, де ведуться активні бойові дії.
Якщо ж працівник бажає та може виконувати роботу або роботодавець може надавати роботу, призупиняти дію трудового договору
неможливо.
Як роз’яснює Мінекономіки, наразі почастішали випадки неможливості виходу працівника на роботу у зв’язку з бойовими діями при одночасній можливості роботодавця забезпечувати працівникові умови праці згідно з умовами трудового договору.
Проте відсутність працівника на роботі у зв’язку з бойовими діями
не може бути кваліфікована як прогул без поважної причини. Тож до
з’ясування причин відсутності працівника та отримання від нього письмових пояснень доцільно обліковувати його як працівника, відсутнього
з нез’ясованих або з інших причин. При цьому роботодавець має право вимагати від такого працівника письмових пояснень про причини
його відсутності та їхню поважність.
У кожному окремому випадку варто виходити з конкретних умов, які
склалися у відповідній місцевості, а також із можливості реальної загрози життю та здоров’ю працівників.
Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору в повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію
проти України.
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РОБОЧІ
РУКИ

ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ВИПУСКНИКИ ЗАКЛАДІВ
ПРОФТЕХОСВІТИ БУДУТЬ НА ВАГУ ЗОЛОТА
Д

нями відбувся Всеукраїнський семінар «Особливості
професійної освіти: сучасні
виклики в умовах дії воєнного стану». Під час заходу спікери окреслили найактуальніші нормативноправові зміни у сфері професійної
освіти, обговорили нагальні проблеми та найближчі перспективи
функціонування галузі. Організаторами зустрічі були Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти,
Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти, ГО «ЮкрейнЕктів». Цей семінар став однією з важливих
подій у галузі, адже був присвячений не лише обговоренню найбільших викликів у професійній
освіті, а й перепідготовці, підвищенню кваліфікації, найважливішим законодавчим змінам, підготовці кваліфікованих робітників в
умовах воєнного стану та відновлення економіки.

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ
– Ми всією країною не лише допомагаємо ЗСУ, але й думаємо про
те, як і якими силами відбудовуватимемо державу після перемоги,
коли випускники закладів профтехосвіти будуть на вагу золота.
Тому вже сьогодні ми повинні про
них подбати. Наразі маємо перші
зрушення – нові й дуже необхідні закони, – наголосив, розпочинаючи захід, заступник керівника
Офісу Президента України Олексій Дніпров. За словами посадовця, Володимир Зеленський уже
підписав Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (№2179-ІХ від 1 квітня
2022 року). Пояснюючи знаковість
документа для освітньої галузі, він
уточнив, що відтепер вводиться поняття «часткові кваліфікації» – це
дозволить скоротити час навчання
для тих, хто хоче перекваліфікуватись, отримати «вузьку» спеціальність і працювати на благо країни.
Закон дає поштовх роботі галузевих рад, що допоможе налагодити тісну співпрацю між економікою та освітою. Він урегульовує
питання розроблення, затвердження і введення в дію професійних
стандартів. Це сприятиме формуванню сучасних вимог до професійних знань та умінь працівників, усуненню застарілих підходів
і бюрократичних процедур на ринку праці. Також заступник керівника Офісу Президента наголосив

на важливості Закону №2312-IX від
19 червня 2022 року «Про внесення змін до Закону України «Про
професійну (професійно-технічну)
освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників
в умовах воєнного стану та відновлення економіки», який уже набрав чинності.
Згідно з документом, громадяни
нашої держави мають право отримувати повні або часткові професійні кваліфікації без одночасного
здобуття повної загальної середньої освіти (її вони можуть здобути безоплатно в будь-який інший
час впродовж життя). Зауважимо: перелік професійних кваліфікацій, що можуть отримуватися
без одночасного здобуття повної
загальної середньої освіти, формується Національним агентством
кваліфікацій.
Також дуже важливим є те, що
особа має право протягом життя
безоплатно здобувати професійну
освіту за іншою професією чи навіть кількома, але не раніше ніж
через три роки після завершення
безоплатного здобуття освіти за
попередньою і за наявності підтвердженого страхового стажу не
менш ніж два роки.
Важливою новацією є те, що заклад професійної освіти, відповідно до цього закону, не має права відмовляти особі у зарахуванні
на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення,
якщо в неї немає реєстрації у цій
територіальній громаді.
Для керівників закладів важливим є той факт, що згідно із законом, протягом 10 років із дня набрання ним чинності ліквідація чи
реорганізація комунальних закладів може здійснюватися лише за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, та
спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

ЗБЕРЕГТИ ПОТЕНЦІАЛ
Як зауважила начальник відділу
змісту та організації навчального
процесу Всеукраїнської асоціації
працівників професійно-технічної
освіти Алла Луцька, у профільному комітеті Верховної Ради України останнім часом активізувалася
робота в напрямі законотворчості
у сфері профтехосвіти.
– Ухвалили багато законів,
що поліпшать і вдосконалять діяльність системи професійно-
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Держзамовлення у сфері освіти переглядається в бік професійно-технічної
освіти. Зважаючи на умови воєнного стану, уряд має чітке розуміння,
що країні дуже необхідні робочі руки, які й відбудовуватимуть її після нашої
перемоги у війні з рф. Але реагувати на виклики та робити систему
конкурентоспроможнішою потрібно вже сьогодні.

УХВАЛЕНО БАГАТО ЗАКОНІВ,
ЩО ПОЛІПШАТЬ І УДОСКОНАЛЯТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ПТО
технічної освіти. Зокрема, набрав
чинності Закон «Про внесення
змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію» щодо відстрочки
від призову на військову службу
під час мобілізації деяких категорій громадян» №7272 від 11 квітня 2022 року. Він вносить учнів і
викладачів закладів профтехосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу
під час мобілізації. Ми сподіваємося, що підписаний документ дасть
можливість зберегти кадри майстрів виробничого навчання тих
професій, які украй необхідні під
час воєнного стану. Це було надзвичайно потрібно для того, щоби
продовжити якісне навчання в закладах профтехосвіти, – сказала вона.
Триває робота над законопроєктом «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів
професійної (професійно-технічної) освіти» (№7294 від 18 квітня
2022 року). Його ухвалення забезпечить фінансування норм, які передбачають згадані закони.
– Підготовка фахівців за
короткостроковими програмами
буде дуже затребуваною на ринку праці. Тож ми повинні бути
готовими до цього, – наголосила
Алла Володимирівна. Вона висловила думку, що нині народні депутати часом вважають, що новації
в законодавстві щодо ПТО потребуватимуть дуже великих коштів.
– Але це не так. І комітет
із питань освіти і науки надіслав бюджетному комітету свої
роз’яснення, що новації прямо

сьогодні не вимагають коштів, але
дозволять запровадити таку освіту. Тож, якщо буде потреба, то
з боку законодавства не буде ніякої завади, в Бюджетному кодексі буде передбачена така можливість, – сказала вона.

ВИКЛИКИ ЧАСУ
Заступник директора Інституту
модернізації змісту освіти Юрій
Сафонов наголосив, що галузь
освіти, враховуючи безпекову ситуацію в регіонах, формується поновому. Водночас на перший план
виходять питання моніторингу,
комунікації з управліннями освіти та керівниками закладів.
– Ми не можемо стояти осторонь організації освітнього процесу в період воєнного стану.
Зокрема, йдеться про забезпечення безперервності й доступності
освітніх послуг для здобувачів,
кваліфіковану психологічну підтримку дітей у рамках освітнього процесу, надання здобувачам
ресурсів для дистанційної форми
навчання, їхньої адаптації (і, звичайно, адаптації викладачів) до реалій освітнього процесу в країні,
– резюмував він.
Генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Ірина Шумік
у своєму виступі зауважила, що
відповідно до законодавчих змін
до лав ЗСУ вже було мобілізовано 513 педагогічних працівників і
377 учнів закладів профтехосвіти.
– Зараз завдяки законодавчим
ініціативам заклади профтехосвіти зможуть розпочати навчальний
рік у відносно укомплектованому
складі, адже ми матимемо необ-

хідну кількість педагогічних працівників для здійснення освітньої
діяльності. Також це означає, що
вступна кампанія відбудеться і,
відповідно, новий навчальний рік
теж, – сказала Ірина Володимирівна.
Цьогоріч базово навчальний
рік у закладах профтехосвіти
стартує 1 вересня. Водночас чинне законодавство дозволяє обласним військовим адміністраціям
ухвалювати рішення про можливість розпочати новий навчальний рік раніше. І цим варто скористатися.
– Наразі освітній процес у закладах професійної освіти здійснюється переважно у дистанційному форматі. Повністю робота
відбувається у 18 областях. Частково – у 6, адже ситуація на
фронті залишається складною. На
жаль, є і погані новини: 10 закладів, які були в мережі, зруйновано
вщент, пошкоджено – рівно 100.
Активно триває пошук партнерів
для того, щоб у майбутньому відбудовувати і відновлювати їх, –
розповіла Ірина Шумік.
Чимало зусиль докладено щодо
механізмів проведення кваліфікаційної атестації, для випуску, доступу до ЄДЕБО. Усе це допоможе
багатьом людям знайти потрібну
і таку важливу на сьогодні роботу. Вагомим внеском для професійної освіти стало положення
про внутрішню академічну мобільність учнів у період дії воєн-

РОБОЧІ
РУКИ
окремили освітню галузь «Фізична культура», що є дуже великим
досягненням. Та повернувшись до
профтехосвіти, не можна не наголосити, що підготовка за різними професіями вимагає і розвитку
різної групи м’язів, формування
фізичних навичок. Тож зрозуміло, що програма з фізичної культури для секретаря керівника і
для зварника, для водія і для агента з організації туризму має бути
змістовно різною. Але поки маємо
лиш ту, що діє також у закладах
загальної середньої освіти.
– Ми змінюємо систему фізичної культури в Україні. І це вже
є абсолютно новий підхід, яким
ми узагалі руйнуємо стереотипи.
Модульність має виходити на перший план, – розмірковує Катерина Мірошниченко, керівник Всеукраїнської асоціації працівників
професійно-технічної освіти. –
Тому коли буде розроблятися і затверджуватися програма, для закладів професійної освіти треба
передбачити варіативну складову.
І – чітко прописати, що у стінах
навіть одного закладу освіти може
бути декілька навчальних програм
із фізичної культури для різних
професій. Повинен бути акцент
на фізичних якостях, необхідних
майбутнім фахівцям: витривалості, спритності, гнучкості тощо.
Водночас, зважаючи на нинішні реалії, учасники семінару акцентували на тому, що не можна
роз'єднувати предмети «Фізична

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
ЗА КОРОТКОСТРОКОВИМИ ПРОГРАМАМИ
БУДЕ ДУЖЕ ЗАТРЕБУВАНОЮ НА РИНКУ ПРАЦІ
ного стану, яке дозволило опановувати освітню програму в іншому
закладі професійної освіти. Також
було внесено зміни до методичних
рекомендацій щодо формування
та розміщення регіонального замовлення для підготовки фахівців і робітничих кадрів. Оскільки процес передбачав додаткові
процедури (часто дуже затяжні),
його спростили, враховуючи особливості воєнного стану. Гостро
стоїть питання оформлення на роботу викладачів, які були змушені переїхати у зв’язку з активною
фазою війни у своєму регіоні.

ПРО ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ,
ПАТРІОТИЗМ І ПІДРУЧНИКИ
Під час заходу йшлося і про фізичну культуру в закладах освіти. Принагідно було згадано
загальнонаціональну
програму
«Здорова Україна», яку ініціював
Президент Володимир Зеленський
з метою зробити здоровий спосіб життя частиною українського суспільства. Учасники освітнього заходу поділилися позитивним
досвідом від уроків фізкультури
з участю зірок у межах проєкту для школярів #перемагаєморазом від ГО «Рух Олександра Педана «Джуніор» і за підтримки
МОН. Зауважили і на тому, що
вперше у Державному стандарті загальної середньої освіти ви-

культура» і «Захист України». Спікери наголосили, що сьогодні існує гостра потреба зробити такі
програми, які б ураховували переваги та можливості одного і другого предметів. Не дублювали, а
саме поєднували та посилювали їх
задля того, щоб заклади професійної освіти готували не лише справжніх професіоналів своєї справи,
а й відданих патріотів, готових і
спроможних віддати сили і знання
для захисту своєї країни.
– Цей рік – важкий… Але приємно, що війна не злякала нашу
молодь. Я навіть здивований тим,
що у неї неабияк загострилося відчуття патріотизму, – наголосив
у своїй доповіді директор Київського професійного коледжу з
посиленою військовою та фізичною підготовкою Василь Петрович. – Вони дуже хочуть бути
гідними захисниками України.
Чимало часу учасники семінару приділили й іншим актуальним
темам, як-от: працевлаштуванню
молоді до 18 років, частковим кваліфікаціям, гострій потребі в якісних та сучасних навчальних підручниках і посібниках. А також
– можливості перепідготовки педагогічних працівників усіх освітніх напрямів, зокрема – у професійній освіті.
Валентина ОЛІЙНИК
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ІЗ ВРУ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

В

ерховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо
окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» (№2312-IX від 19 червня
2022 року). Він передбачає такі нові можливості для ПТО:
– здобуття професійної освіти без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку можна буде здобути за кошти бюджету
в будь-який інший час упродовж життя за будь-якою формою здобуття освіти;
– здобуття за бюджетні кошти професійної освіти впродовж життя за іншими професіями, але не раніше ніж через 3 роки після завершення здобуття професійної освіти, за умови наявності страхового стажу і вільних місць у закладі;
– можливість здобуття за бюджетні кошти професійної освіти за
іншою професією до завершення 3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом здоров’я особа втратила
можливість виконувати роботу за здобутою раніше професією, або
для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) в підготовці кваліфікованих робітників;
– зарахування на навчання до закладів професійної освіти незалежно від місця реєстрації;
– здобуття часткових професійних кваліфікацій з метою підготовки і перепідготовки за короткостроковими програмами під конкретні
потреби у відбудові країни;
– надання місцевим державним адміністраціям повноваження щодо
сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної освіти;
– можливість розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а і на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до сучасних потреб держави;
– надання місцевим органам влади повноваження щодо утримання державних закладів професійної освіти до їх повної передачі у комунальну власність;
– встановлення механізму убезпечення від необґрунтованої реорганізації чи ліквідації закладів професійної освіти протягом 10 років
із дня набрання законом чинності.

ВАЖЛИВО

www.digitaloceanspaces.com

№ 26-27, 11 липня 2022 року

ПРО ДИТЯЧУ ПРАЦЮ

В

Україні немає спеціального закону, який би регулював питання
працевлаштування неповнолітніх. Зі скількох років можна працювати, вирішується загальним трудовим законодавством – Кодексом законів про працю. Зі скількох років дозволено працювати дітям, строго прописано у КЗпП, і винятків із цього правила не існує.
Всі діти мають право на скорочений робочий день. Із 14 до 15 років (у період канікул) і з 15 до 16 років (поза канікулами) дитина не
може працювати більш як 24 години на тиждень. Із 16 до 18 років
цей період зростає до 36 годин на тиждень. Перелік дозволених робіт залежить від віку особи. Для дітей до 14 років законом дозволені творча діяльність та наукова робота. У період із 14 до 16 років до
цього переліку додаються легка фізична праця й інтелектуальна робота в канікулярний період. Із 16 до 18 років молоді дозволено братися за будь-які роботи (у вільний від навчання час), окрім виконання робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, не можна
трудитися в нічний час та у вихідні дні, виконувати підземні роботи
і працювати понаднормово.

Як відбуваються реорганізація
і ліквідація шкіл в умовах воєнного
стану? Із процедурними і правовими
аспектами цих процесів під час вебінару
ознайомили експерти Швейцарськоукраїнського проєкту DECIDE
Яна БРУСЕНЦОВА й Андрій МАЦОКІН.

П

ід реорганізацією у громадах
чомусь часто розуміють зміну
типу закладу і навпаки. Тобто, як зауважила Яна Брусенцова,
є певна плутанина у процедурних
моментах.
– Наприклад, у громаді є заклад загальної середньої освіти
І–ІІІ ступенів, – пояснила вона. –
І там вирішили, що це має бути гімназія. Тоді це буде не реорганізація,
а елементарна зміна типу закладу.
Якщо сьогодні у громаді є заклад
І–ІІ ступенів і є бажання привести
його назву у відповідність із Законом «Про повну загальну середню
освіту», то в такому разі відбудеться елементарне перейменування.
Також варто врахувати: сьогодні залишається чинною норма, що
в сільських населених пунктах необхідно проводити громадське обговорення у разі ліквідації або реорганізації. «При цьому в даній
ситуації не йдеться, що якщо відбувається перейменування, то треба проводити такі громадські обговорення», – додала експерт.

АКТУАЛЬНА
ТЕМА

РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ
І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

www.boryslavrada.gov.ua
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ЩО У ПРЕАМБУЛІ?
Якщо говорити про реорганізацію, ліквідацію, утворення і взагалі роль місцевого самоврядування в частині діяльності закладів
освіти, то стаття 143 Конституції
України передбачає, що територіальні громади села, селища, міста
безпосередньо або через утворені
ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують
і ліквідовують комунальні підприємства, організації й установи, а
також здійснюють контроль за їхньою діяльністю; вирішують інші
питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
– Навіть якщо ухвалюєте рішення про реорганізацію чи ліквідацію,
бажано також на неї посилатися у
преамбулах своїх рішень, – радить
Яна Брусенцова місцевим радам. –
Ще одна норма, на яку потрібно посилатися під час ухвалення рішень,
– стаття 26 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», згідно
з якою реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється
за рішенням місцевої ради.
Наступна норма, яка також
обов’язково повинна бути у преамбулах, – стаття 25 Закону «Про
освіту», згідно з якою «засновник
закладу освіти або уповноважений
ним орган (особа) ухвалює рішення
про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову
редакцію), укладає засновницький
договір у випадках, визначених законом».

ОБОВ’ЯЗОК ЗАСНОВНИКА
Як нагадала пані Яна, статтею 25
також встановлено обов’язок за-

ЗАЗВИЧАЙ ПІД ЧАС ОПТИМІЗАЦІЇ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАСТОСОВУЮТЬ ТАКУ
ФОРМУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ПРИЄДНАННЯ
сновника у разі реорганізації чи
ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.
У статті 66 цього закону йдеться, що сільські, селищні й міські
ради «засновують заклади освіти,
а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів».
Звісно, якщо відбувається реорганізація ЗЗСО, то треба керуватись і Законом «Про повну загальну середню освіту», стаття 32
якого передбачає, що рішення про
утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) закладу загальної середньої
освіти ухвалює засновник (засновники).
– У судових позовах, які подаються активними громадянами
тих громад, де не бажають, щоб
відбувалися реорганізація чи ліквідація закладів освіти, посилаються на те, що орган місцевого
самоврядування не надав жодного
плану щодо реорганізації закладів
освіти, нічим не аргументував, що
вносяться зміни до мережі, – розповідає про судову практику фахівець. – Тому перш ніж розпочати
процедуру реорганізації чи ліквідації, рекомендую промоніторити
позовні рішення, подивитися, що

зазначають у своїх заявах позивачі, на що звертають увагу.
Ще одна норма статті 32 передбачає, що рішення про утворення комунальних початкових шкіл,
гімназій як окремих юридичних
осіб, їх реорганізацію, ліквідацію
чи перепрофілювання (зміну типу)
ухвалюють міські, сільські, селищні ради. «На цю норму також треба посилатись у преамбулі рішення
місцевої ради, яке буде визначати
процедури реорганізації чи ліквідації», – додає Яна Брусенцова.
Ідеться і про те, що під час утворення закладу загальної середньої
освіти засновник зобов’язаний ураховувати вимоги ліцензійних умов
проведення освітньої діяльності у
сфері загальної середньої освіти.
«Тому, коли сьогодні ставлять запитання, зокрема, щодо зміни типу
закладу, перейменування (особливо це стосується ліцеїв), треба
пам’ятати про цю норму, – коментує пані Яна. – Потрібно, щоб
заклад освіти, незалежно від типу,
відповідав ліцензійним умовам».
Також закон про ПЗСО (стаття 32) передбачає, що в разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник
зобов’язаний забезпечити учням
можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на
відповідному рівні освіти. Про це
йдеться й у статті 37.

– Тож початок реорганізації чи
ліквідації треба розрахувати так,
щоб учні у ваших закладах мали
можливість завершити або продовжити навчання чи в інших закладах, чи (якщо процедура затягнеться на певний період часу) у
«своєму», – продовжує експерт.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
В абзаці 2 частини 2 статті 32 закону про ПЗСО зазначено, що реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у
сільській місцевості допускаються
лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш ніж за один рік до
ухвалення такого рішення.
«Щодо форми громадського обговорення, то вона може бути різною, – додає Яна Брусенцова. –
Єдине – рекомендую звернутися
до постанови Кабміну №996 від
3 листопада 2010 року, де перераховано, які це можуть бути форми конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим
столом, зборів, зустрічей із громадськістю, теледебатів, інтернетконференцій, електронних консультацій».
Згідно із законом, здобуття повної загальної середньої освіти на
певному рівні забезпечують початкова школа, гімназія і ліцей,
тобто де-юре ступенів уже немає,
але на практиці в нас залишається багато закладів, у назві яких
вони присутні. «Якщо керуватися
положеннями Закону «Про освіту», то це може бути, й воно абсолютно не заважає існуванню
цих закладів, – прокоментувала
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фахівець. – Єдине: я не маю відповіді щодо того, як бути з нормами бюджетного законодавства,
чи не виникнуть якісь проблеми при перерахуванні освітньої
субвенції».

ІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Пані Яна навела приклад із судової практики. Так, орган місцевого
самоврядування вирішив здійснити у себе реорганізацію без належного проведення консультацій
із громадськістю. Суд аргументував рішення на користь позивача: «відповідно до пункту 3 Порядку проведення консультацій із
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України №996,
консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту
прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів».
– Це вже була касація, тож у рішенні йдеться, що суди попередніх
інстанцій не врахували, що оскаржувані рішення впливають на таке
важливе конституційне право позивачів (їхніх дітей), як право на
освіту, що є безумовною підставою
для врахування думки територіальної громади під час ухвалення таких рішень, – додала експерт. –
Хоча трапляються і ситуації, коли
суди ставали на бік органів місцевого самоврядування. Постанова №996 лише рекомендована для
використання органами місцевого
самоврядування. Але на практиці
суди інколи вважають, що вона є
обов’язковою.

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ НЕМАЄ
Цивільний кодекс України не передбачає будь-якої спеціальної
процедури ліквідації і реорганізації для закладів освіти, тому необхідно керуватися загальною процедурою для всіх юридичних осіб.
Так, у статті 104 ідеться, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)
або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права
та обов’язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася із дня внесення до Єдиного державного
реєстру запису про її припинення.
– Зазвичай під час оптимізації
закладів освіти застосовують таку
форму реорганізації, як приєднання. Наприклад: припиняють юридичну особу в сільській місцевості,
але шляхом приєднання до основного закладу, який працює в адміністративному центрі або в іншому населеному пункті, – зауважує
фахівець. – Перетворення у сфері освіти бути не може, адже це
вважається зміною організаційноправової форми.

АЛГОРИТМ ДІЙ
І ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ
Яна Брусенцова навела й алгоритм
дій щодо реорганізації для органів
місцевого самоврядування. Зокре-

АКТУАЛЬНА
ТЕМА
ма, перш ніж узагалі починати процедуру реорганізації чи ліквідації,
потрібно здійснити аналіз мережі
закладів освіти, потреб населення, матеріально-технічного забезпечення закладів середньої освіти
тощо. Далі слід визначити «вид»
реорганізації (зазвичай – приєднання чи виділення). Потім мають відбутися підготовка проєкту
рішення про реорганізацію, громадське обговорення (обов’язкове
для сільської місцевості, для інших
– за вашим бажанням та на ваш
ризик).
Наступний етап – ухвалення рішення про реорганізацію
(додаток до рішення із затвердженням усіх необхідних заходів, пов’язаних із реорганізацією;
утворення комісії з реорганізації
(здійснення інвентаризації, складення розподільчого чи передавального акта) тощо). І нарешті
– припинення юридичної особи,
внесення змін до відомостей про
юридичну особу тощо.
Також пані Яна докладно проаналізувала рішення місцевої
ради, яке сформовано за всіма
правилами. У ньому є посилання
на закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
державну реєстрацію юридичних

чої необхідності керівникам закладів освіти надається право змінювати штати окремих структурних
підрозділів або вводити посади
(крім керівних), не передбачені
штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Ще
один загальний принцип – керівник ЗЗСО призначається і звільняється з посади рішенням засновника.
Водночас, як зауважив пан Андрій, сьогодні у нас є чинним Закон №2259 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
функціонування державної служби та місцевого самоврядування у
період дії воєнного стану», який
дещо змінив підхід до призначення керівників комунальних підприємств, установ та організацій.
Зокрема, у період дії воєнного
стану такі особи призначаються
на посади без конкурсного відбору – на підставі поданої заяви, заповненої особистої картки
встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у
таких осіб громадянства України,
освіти та досвіду роботи згідно з
вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКА
ПРО ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПРАЦІ В ЧАСТИНІ ЗМІНИ ІСТОТНИХ
УМОВ ПРАЦІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО
СТАНУ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань», норми Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
А також – зазначено мету, чому
це відбувалося, посилання на висновки постійної комісії з питань
охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та соціального захисту
населення.
У рішенні визначено, хто є
правонаступником. Директора закладу, до якого приєднуються,
зобов’язують подати передбачені чинним законодавством документи до Державного реєстратора.
Відповідні зобов’язання отримує
очільник закладу, який приєднується. Прописано створення комісії, додається її склад, і їй надаються завдання, що передбачені
Цивільним кодексом.
Щодо ліквідації: якщо порівнювати з реорганізацією, то основна
різниця в тому, що працює ліквідаційна комісія. Її голові надаються повноваження щодо управління
справами, встановлюється термін
для пред’явлення вимог кредиторів. Окрім того, під час реорганізації складається передавальний
акт, за умови ліквідації – ліквідаційний баланс.

ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ
Розповідаючи про особливості трудових відносин під час реорганізації і ліквідації, Андрій Мацокін
звернув увагу, що у разі виробни-

– Під час воєнного стану і протягом трьох місяців від його скасування не подається декларація, не
проводиться і «люстраційна» перевірка, а також документ про підтвердження рівня володіння державною мовою, – додає фахівець.
– Водночас не варто забувати, що
особи, яких призначено без конкурсу протягом трьох місяців із
дня припинення або скасування
воєнного стану, все одно повинні
будуть подати відповідні документи. Також буде проведено відповідну перевірку.
Людина, яка призначається без
конкурсу, працює протягом періоду воєнного стану, і далі її граничний термін перебування на
посаді не може становити більш
ніж 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.
Водночас орган, який або призначав, або уповноважений проводити відповідні конкурси, має протягом не більш як шести місяців
після дня припинення чи скасування воєнного стану оголосити
відповідні конкурси на посади, які
призначалися без конкурсу.

ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ
Ключовою відмінністю реорганізації від ліквідації Андрій Мацокін
назвав необхідність вирішення
питання про те, хто залишається, бо звільнення працівників не
є обов’язковим при реорганізації.
«Є категорія працівників, у яких
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є переважне право залишитися.
Під час ліквідації реалізація цього
права неможлива», – додав він.
Звісно, під час вебінару йшлося
і про Закон №2136 «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану», який визначає
особливості трудових відносин
усіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і який дещо змінив норми
КЗпП.
Так, при реорганізації є категорія працівників, яких власник не
може звільняти за власною ініціативою – йдеться про осіб, котрі
перебувають у відпустці чи на лікарняному. Закон №2136 припинив дію цієї норми. Але при цьому не можна звільняти жінок, які
перебувають у відпустці з догляду
за дитиною.
– Щодо зміни істотних умов
праці, то важливо розуміти, що
відбуватиметься із закладом освіти – реорганізація чи перепрофілювання, – зауважив пан Андрій. – Працівник згідно із КЗпП
має бути попереджений у випадку змін в організації виробництва
і праці. Це, зокрема, ліквідація,
реорганізація, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.
До цього переліку також входить
зміна істотних умов праці – систем та розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення або
скасування неповного робочого
часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад тощо.
І тут є момент із законом №2136.
За загальним принципом і з урахуванням норм КЗпП працівників
загалом попереджають не пізніше ніж за два місяці про зміну в
організації умов праці. Але закон
№2136 визначає, що в період дії
воєнного стану норми частини 3
статті 32 КЗпП та інших законів
України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов
праці не застосовуються. У частині
2 ст. цього закону визначено, що
у період дії воєнного стану норми ст. 43 КЗпП не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або
організацій, обраних до профспілкових органів.
– З урахуванням зазначених
норм можна зробити висновок,
що попередження працівника про
зміни в організації виробництва
і праці (а це, зокрема, ліквідація
і реорганізація) в частині саме
зміни істотних умов праці в період воєнного стану не застосовуються, – резюмував експерт.
– Водночас попередження щодо
можливого вивільнення внаслідок
інших змін в організації виробництва і праці діють, але не застосовуються норми, які передбачають консультації роботодавця із
профспілками під час вивільнення працівників.
Насамкінець Андрій Мацокін
нагадав, що зміна найменування
юридичної особи не змінює умови трудових договорів, укладених
з її працівниками.
Дмитро ШУЛІКІН

ПУЛЬС
ГАЛУЗІ
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Літня пора – час відпусток. Цьогоріч, у зв’язку
зі збройною агресією рф, питання тривалості літніх
відпусток для освітян було непростим і, вочевидь,
ще не дійшло до однозначного завершення.

П

’ятнадцятого березня 2022 року Верховна
Рада України ухвалила Закон №2136-IX
«Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану». Відповідно до статті
12 цього закону «у період дії воєнного стану
щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних
дні». Тобто гарантована іншими законами відпустка освітян тривалістю 56 календарних днів
була обмежена.
Цей факт викликав неоднозначне ставлення освітянської спільноти. Зокрема, Профспілка
працівників освіти і науки звернулася до Міністерства освіти і науки з питанням про надання
відпусток учителям закладів загальної середньої
освіти під час дії воєнного стану. Серед іншого, у відповіді МОН («Про розгляд звернення»,
лист МОН №1/5133-22 від 13 травня 2022 року)
йдеться про те, що у Верховній Раді України
зареєстрований проєкт закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
оптимізації трудових відносин» (реєстр. №7251
від 5 квітня 2022 року), до якого міністерство
надавало свої зауваження стосовно внесення
змін до статті 12 Закону №2136 щодо зняття
обмеження тривалості щорічної відпустки, що
надається педагогічним і науково-педагогічним
працівникам протягом періоду дії воєнного стану. «Прийняття цього законопроєкту дозволить
надавати у період дії воєнного стану педагогічним працівникам щорічну основну відпустку повної тривалості», – йшлося у відповіді.
Цікаво, що у пояснювальній записці до згаданого проєкту закону йдеться про те, що «реалізація положень законопроєкту не потребує
додаткових видатків державного і місцевого бюджетів». Але ж, зважаючи на складні фінансові
обставини держави, що воює, відбулися секвестри бюджетів, за яких державне фінансування галузі вже скоротилося.

1 липня 2022 року Верховна Рада України
ухвалила в цілому проєкт закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
оптимізації трудових відносин» (реєстр. №7251).
У новоприйнятому законі норма, яка нас цікавить, записана так:
«У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий
рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних
днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на
період після припинення або скасування воєнного стану. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми
частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80
Кодексу законів про працю України та частини
п’ятої статті 11, частини другої статті 12 Закону
України «Про відпустки» у період дії воєнного
стану не застосовуються. У разі звільнення працівника в період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».
«До другого читання формулювання з імперативного змінили на диспозитивне. І тепер період відпустки може обмежуватися 24 днями. А
може і не обмежуватися», – так прокоментувала у мережі «Фейсбук» Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти профільного комітету ВРУ.
«Що тепер робити директорам і вчителям,
якщо їм уже надано відпустку на 24 дні? Директор видаватиме новий наказ про надання решти відпустки понад 24 дні. Чи може директор не надати відпустку? Може. Але це має
бути пов’язано з відверненням наслідків воєнних дій, відбудовою критичної інфраструктури.
Тобто обов’язково повинно бути обґрунтування,
чому термін 56 днів скорочується», – читаємо
на фейсбук-сторінці секретаря Комітету з питань
освіти, науки та інновацій ВРУ Наталії Піпи.
– Юридична конструкція цієї норми не є
досконалою, адже, як мінімум, варто було написати «за обґрунтованим рішенням роботодав-
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ПЕРИПЕТІЇ З ВІДПУСТКАМИ

ця» і «до 24 календарних днів». Відсутність у
цій нормі слова «обґрунтованим» дозволятиме
керівникові закладу освіти ухвалювати рішення, виходячи зі своїх суб’єктивних міркувань і
можливого упередженого ставлення до працівника. Відсутність же слова «до» може призводити на практиці до надання освітянам відпусток тривалістю 56 або 24 календарних дні, хоча
конкретні обставини можуть вимагати інших
варіацій, – зауважує у коментарі для ресурсу
nus.org.ua Олександр Сич, правник, помічникконсультант народного депутата України, один з
укладачів законів України «Про освіту» та «Про
повну загальну середню освіту». – Тобто, директорові закладу освіти варто надавати працівникам заслужену щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів або ж, відповідно до
закону, надавати їм відпустку на 24 календарних дні за відповідним (на мою думку, все-таки
«обґрунтованим» рішенням) і тоді забезпечувати працівника роботою. Надання ж працівникам щорічної відпустки на 24 календарних дні
і відправлення на інші 32 дні у простій виглядатиме нелогічним, необґрунтованим і незаконним рішенням керівника закладу освіти.
На час написання матеріалу закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
оптимізації трудових відносин» було передано
на підпис Президенту. Після цього документ набере чинності із дня, наступного за днем його
опублікування.
Максим КОРОДЕНКО

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

EVALUED ДЛЯ САМООЦІНЮВАННЯ ШКОЛИ
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Самооцінювання школи – ефективний інструмент для визначення курсу на шляху
розвитку закладу освіти. Цей процес часомісткий та об’ємний, адже потребує аналізу
великої кількості отриманої інформації.

Д

ержавна служба якості освіти України розпочала апробацію інформаційно-аналітичної
системи EvaluEd шляхом проведення самооцінювання якості освітніх
та управлінських процесів закладу
освіти. У тестуванні інноваційної
розробки взяли участь 22 заклади
загальної середньої освіти з різних
регіонів України.
Завдяки системі EvaluEd керівники шкіл зможуть автоматизувати процеси самооцінювання, отже
ефективніше збирати й узагальню-

вати інформацію. Під час аналізу
результатів за окремими індикаторами система дозволяє розділити отриману інформацію за різними ознаками (стать, вік, особливі
освітні потреби, інші релевантні
у кожному випадку ознаки), відтак ретельніше вивчити окремі аспекти освітньої діяльності закладу (безпеку освітнього середовища
у сприйнятті осіб з особливими
освітніми потребами, важливість
партнерства з педагогами для учнів
різної статі).

У Полтавській області систему
апробовували в Загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради. Школа
за допомогою створеного в системі
модуля «Самооцінювання» здійснила оцінювання управлінських процесів закладу.
Наталія Тягай, директорка закладу освіти, заслужений працівник освіти України, поділилася своїми враженнями: «Можу сказати,
що система розроблена з урахуванням потреб закладу освіти. Вона
зручна у використанні для людей з
різним рівнем володіння цифровими технологіями. Маючи у закладі
цей інструмент оцінювання, можна
системно дізнаватися думки учасників освітнього процесу і, відпо-

відно, корегувати подальшу діяльність школи. На мій погляд, така
технологія – незамінний навігатор
для школи, яка прагне до постійного самовдосконалення, цілеспрямовано реалізує власну стратегію
розвитку та піклується про створення оптимальних умов для реалізації кожного учня і учениці».
Загалом, самооцінювання з використанням інформаційно-аналітичної системи EvaluEd допоможе керівництву школи оперативно
реагувати на виклики, відстежувати динаміку та визначати напрями розвитку, поліпшення діяльності закладу освіти.
Управління Державної служби
якості освіти у Полтавській області
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Г

либокі переконання в остаточній перемозі Збройних сил
України не можуть замінити
ґрунтовної та системної підготовки до нового навчального року в
умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації, що
тривають, переконані в МОН. У
листі, спрямованому засновникам,
керівникам органів управління, керівникам закладів фахової передвищої, вищої освіти, наголошено, що,
незважаючи на воєнний стан, час
готуватися до початку навчання в
умовах продовження воєнних (бойових) дій і можливих артилерійських обстрілів у межах окремих
територій.

кінця листопада 2022 року, початок другого семестру – орієнтовно 15 лютого 2023 року.
Потрібно розглянути можливість
початку освітнього процесу для здобувачів освіти перших курсів закладів фахової передвищої освіти
на основі базової середньої освіти
орієнтовно з 15 серпня 2022 року з
урахуванням можливостей державних (регіональних) замовників щодо
їх стипендіального забезпечення, для
здобувачів освіти перших курсів на
основі повної загальної середньої
освіти – орієнтовно 15 вересня, але
не пізніше 1 жовтня 2022 року, для
здобувачів освіти перших курсів магістратури на основі вищої освіти
– орієнтовно 1 жовтня 2022 року.
Треба скорегувати навчальні плани
та розподіл освітніх компонентів,
кредитів, годин між семестрами з
урахуванням рекомендованих вище
строків завершення зимової заліковоекзаменаційної сесії та початку другого семестру.

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти проводити освітній процес у новому навчальному році
максимально наближено до традиційного формату – з урахуванням обмежень
воєнного часу та безумовного забезпечення захисту учасників освітнього
процесу. Про це йдеться у листі МОН №1/7035-22 «Про підготовку до початку
та особливості організації освітнього процесу в 2022–2023 навчальному році»
від 27 червня 2022 року.

У ТРАДИЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ
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МОН як головний центральний орган виконавчої влади у сфері освіти
і науки рекомендує керівникам закладів фахової передвищої, вищої
освіти проводити освітній процес
максимально наближено до традиційного формату з урахуванням
обмежень воєнного часу та безумовного забезпечення захисту
учасників освітнього процесу, вирішити відповідний комплекс питань
із залученням органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.
Розпочати у 2022–2023 навчальному році освітній процес потрібно
за очною (денною) формою здобуття освіти у будівлях, приміщеннях
таких закладів освіти у традиційному або змішаному (очно-дистанційному) форматах за погодженням
з обласними, Київською міською
військовими (військово-цивільними) адміністраціями. А за безпосередньої небезпеки (загрози обстрілів тощо) та для іноземців – у
тилових областях або в дистанційному форматі.
Необхідно забезпечити проведення у традиційному форматі форм освітнього процесу, видів
навчальних занять або виконання
окремих освітніх компонентів, що,
за рішенням закладу освіти або відповідно до законодавства, не можуть ефективно та якісно бути проведені в дистанційному форматі. У
разі неможливості проведення такої частини освітнього процесу
безпосередньо в будівлях, приміщеннях закладу освіти, зокрема з
міркувань безпеки, заздалегідь погодити з іншими закладами освіти,
науковими установами, закладами
культури, спорту тощо (за необхідності – в інших населених пунктах
або регіонах) можливість використання для цього їхньої матеріальної бази.
Провадити освітній процес варто у традиційному або змішаному
форматах у приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах
розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути
використані для укриття учасників
освітнього процесу в разі вмикання сигналу «Повітряна тривога».
Також слід ураховувати місткість
споруд цивільного захисту, що можуть бути використані такою кіль-

ВАРТО РОЗГЛЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ
ПОЧАТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ
ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ,
ВИЩОЇ ОСВІТИ СТАРШИХ КУРСІВ
ОРІЄНТОВНО З 15 СЕРПНЯ 2022 РОКУ
кістю мешканців гуртожитків, які
фактично проживають у них. Якщо
потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття
усіх учасників освітнього процесу
за денною формою навчання, то
освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін)
упродовж дня, тижня місяця тощо.
Необхідно забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у
разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Учасники
освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них
до скасування сигналу. За можливості, повністю або частково продовжити освітній процес в укритті.
Після скасування сигналу (відбою)
повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити виконання розкладу занять з урахуванням
необхідного корегування. Треба забезпечити технічну готовність споруд цивільного захисту для укриття
учасників освітнього процесу, про-

вести необхідні підготовчі роботи з
урахуванням законодавства.

ГОТУВАТИСЯ ДО ЗИМИ
Уже зараз потрібно забезпечити підготовку закладів освіти до осінньозимового періоду й опалювального сезону з використанням можливостей залучення альтернативних
джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого
з метою економного використання
енергоресурсів. Варто розглянути
можливість початку освітнього процесу в 2022–2023 навчальному році
для здобувачів фахової передвищої,
вищої освіти старших курсів орієнтовно з 15 серпня 2022 року з урахуванням планових заходів вступної кампанії, використання суботніх
днів у теплу частину року, внести
відповідні зміни до графіка освітнього процесу та відпусток працівників.
Скорегувати структуру навчального року слід із урахуванням наслідків збройної агресії російської
федерації та особливостей навчання в осінньо-зимовий період, передбачивши завершення зимової
заліково-екзаменаційної сесії до

Варто забезпечити першочергове переведення на вивільнені місця державного (регіонального) замовлення здобувачів освіти із числа
внутрішньо переміщених осіб, які
перемістилися з територій громад,
що розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у
тимчасовій окупації, оточенні, дітей
учасників бойових дій, які були зараховані до закладів вищої, фахової
передвищої освіти в минулих роках
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних
осіб. Негайно переводити на місця
державного (регіонального) замовлення дітей загиблих захисників і
захисниць України, які були зараховані до закладів вищої, фахової
передвищої освіти в минулих роках на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
Випускникам закладів фахової передвищої та вищої освіти, які не змогли пройти атестацію здобувачів навіть у дистанційній формі, зокрема
внаслідок перебування у ЗСУ, територіальній обороні, на тимчасово окупованій території, в зоні воєнних (бойових) дій тощо, потрібно
надати можливість поновлення на
навчання для проходження такими
особами атестації здобувачів у міру
їхньої готовності. Для цього слід надати таким здобувачам освіти академічні відпустки на підставі їхніх заяв.
Також рекомендується вжити, у
межах законодавства та можливостей закладів освіти, заходів щодо
економічної мотивації педагогічних
та науково-педагогічних працівників, які проводитимуть навчальні
заняття в традиційному форматі. І
– забезпечити систематичну роботу на робочих місцях керівництва
й адміністративно-управлінського
персоналу закладів освіти з дотриманням заходів безпеки. У разі необхідності організувати робочі місця в інших населених пунктах або
регіонах України.
За матеріалами МОН
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НА ПОРОЗІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ГРОШІ НА ЗАРПЛАТИ Є
Також заступник голови освітянської профспілки звернув увагу на
численні випадки порушень Закону
«Про освіту». А саме – 57-ї його
статті, згідно з якою педпрацівників під час воєнного стану звільняти не можна, за ними зберігається
заробітна плата, а керівники закладів і управлінь освіти на місцях повинні створити максимально сприятливі умови для того, щоб учитель
міг працювати (зокрема – і дистанційно) з будь-якої точки світу.
На жаль, сьогодні є багато ситуацій, коли вчителям висувають
незаконні вимоги негайно приїхати до школи, не виплачують заробітну плату, скорочують педагогічне навантаження.
– Таких речей допускати не
можна, – каже пан Сергій. – У
листі-роз’ясненні від МОН чітко
вказувалося керівникам закладів
і управлінь освіти, що в жодному
випадку не можна вчителям зменшувати заробітну плату чи не доплачувати – навіть попри те, що
сьогодні освітня субвенція та й інші
статті зазнали певного скорочення.
Воно, до речі, відбувається лише з
1 липня, а до того взагалі не можна було робити жодних різких рухів у напрямі зменшення заробітної
плати. І навіть після 1 липня неповні виплати дозволяються лише по
тих статтях, які є необов’язковими
– скажімо, «за складність і напруженість в роботі». Або, наприклад,
така виплата, яку називають «за
престижність праці», що може коливатися від 5 до 30%. Якщо ра-

Яке майбутнє для українських учителів
підготувала війна, чи загрожує їм
безробіття у новому навчальному році
через масовий відтік школярів, і що
можна зробити для того, щоб педагоги
попри все залишалися затребуваними –
відповісти на ці запитання Український
кризовий медіацентр запросив відомих
освітніх експертів. Утім, як це нерідко
трапляється, обговорення вийшло
за рамки заявленої теми і торкнулося
не лише майбутнього, а й непевного
вчительського сьогодення.

www.margaretblaine.com
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а даними органів управління
освітою, близько 70 тисяч дітей шкільного віку змінили місце перебування і вступили до навчальних закладів у інших регіонах
України, а 671 тисяча школярів від
початку масштабного вторгнення
навчається за кордоном. Цифра немаленька, враховуючи те, що цього
року в Україні загалом налічувалося близько 4 мільйонів 200 тисяч
школярів. Утім, за словами заступника голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергія
Романюка, це не має стати підставою для скорочення педагогічних
працівників. «Позиція профспілки
проста: на період військового стану
не можна вносити зміни в бюджетне фінансування й освітню субвенцію розподіляти за тою прогнозованою наповненістю класів, яка може
виникнути в цей період. Адже діти
можуть повернутися в будь-який
момент. Наполягатимемо на тому,
що фінансуватися у визначеному
обсязі мають і надалі ті класи, які
вже сформовані – не дивлячись на
те, що там може бути на одну чи
дві дитини менше. Сьогодні важливо під час формування бюджету
на наступний рік зберегти ту кількість класів, яка є сьогодні, щоб не
було скорочення педагогічних працівників. Не можу сказати, що це
вдасться легко, – але ми в цьому
напрямі працюватимемо».

ніше у більшості громад платили 25–30%, то тепер через те, що
зменшилися видатки по освітній
субвенції, вона буде теж скорочена.
А виплати, передбачені педагогічним працівникам законодавством,
повинні здійснюватися у повному
обсязі – зокрема це класне керівництво, перевірка зошитів, доплата
за кабінет, за стаж тощо. Якщо в
учителя кількість годин не змінилася – не повинна змінюватися і
заробітна плата. Сьогодні державне казначейство здійснює фінансування вчасно, 1 і 11 числа місяця
на казначейські рахунки надходять
гроші освітньої субвенції.
Своє твердження Сергій Романюк проілюстрував конкретними
цифрами: на початку цього року
залишки освітньої субвенції складали 5,7 мільярда гривень. А станом
на 1 травня на казначейських рахунках накопичилося 8,1 мільярда
таких залишків. Це – приблизно
місячний фонд оплати праці, зазначає експерт. Інакше кажучи, ті самі
невиплачені гроші. Тобто місцеві
керівники органів влади навмисно не доплачують сьогодні вчителям заробітну плату. Пояснити це
можна лише одним: економією коштів на місцях за рахунок педагогів. Експерт нагадує, що освітня субвенція – це єдина стаття в
державному бюджеті, залишки якої
не вилучаються, а залишаються на
наступний рік. Це, звичайно, безперечний позитив, але є нюанс. І
в Бюджетному кодексі, й у постанові Кабінету Міністрів України в
частині про порядок використання цих бюджетних коштів вказано, що залишки з минулого року
можна використати не на заробітні

плати, а на інші цілі – наприклад,
покласти перед входом до закладу
плитку, купити шкільний автобус
або обладнати комп’ютерний клас.
Багато керівників цим зловживають: недоплачуючи вчителям, заощаджують зарплатні кошти для
того, щоб потім їх використати на
шкільні потреби. Звісно, така ситуація неприпустима, бо утримувати
заклади освіти мають місцеві бюджети, а місцеві ради повинні думати, де взяти кошти, щоб придбати
для школи все необхідне. Робити
це за рахунок добробуту педагогів
– аморально.
Водночас є й об’єктивні причини, через які освітяни можуть не
отримувати заробітну плату: втрата доступу до казначейських рахунків, від’їзд або й загибель відповідальних за перерахування грошей.
– На всі абсолютно казначейські рахунки йдуть кошти, – каже
Сергій Романюк. – Питання – як
їх звідти зняти. Алгоритми сьогодні розроблені. Якщо територія окупована і навіть втрачено зв’язок із
людьми, які мали там право першого чи другого фінансового підпису, тобто вони реально могли ці
гроші розподіляти, військові адміністрації мають право тимчасово замінити тих людей. Нехай ухвалюють рішення, перереєстровують ті
казначейські рахунки на підконтрольній Україні території і здійснюють виплати вчителям. Ми даємо
такі роз’яснення.

ПИТАННЯ,
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВІДПОВІДІ
До речі, в деяких місцях так і робиться, але далеко не всюди. Тому
питання щодо вчителів, які зали-

НАВІТЬ ТА
НОРМАТИВНА
БАЗА, ЯКА В НАС
УЖЕ Є, ДОЗВОЛЯЄ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ВЧИТЕЛІВ РОБОТОЮ
шились на окупованих територіях,
є сьогодні одним із найболючіших.
«Що робити цим людям? – питає
співзасновниця ГО «Смарт Освіта» Оксана Макаренко. – Якщо
ти пішов на роботу – ти став колаборантом. Якщо не пішов – як
жити у цій ситуації, коли немає
грошей? Перекваліфікуватися так
швидко неможливо. І все-таки вони
сподіваються, що найближчим часом повернуться до України. Треба
принаймні почати це обговорювати
і шукати якісь рішення».
Серед інших проблемних питань, які потребують розв’язання,
вона називає передусім зменшення заробітної плати, скорочення
відпустки, примус писати заяви
про звільнення за власним бажанням, вимогу повертатися на робоче місце під загрозою звільнення,
долю реформи Нової української
школи і шляхи подолання психологічних травм, які отримали вчителі
та школярі. Ці питання експертка
визначила як такі, що найбільше
турбують педагогів і мають бути
у фокусі центральної та місцевої
влади.
– Сьогодні майбутнє учителів
я б розглядала крізь призму відповідей на питання, що буде далі
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з дітьми, – зауважує пані Оксана. – Як вони розпочнуть навчальний рік? Поки що невідомо, скільки
учнів зможуть навчатися офлайн,
тобто фізично прийти у клас, хто
відповідатиме за їхню безпеку. Перед батьками, які вивезли дітей до
безпечних місць, стоїть проблема,
як далі організувати їхню освіту.
Неможливо говорити про те, що
відбувся якісний навчальний процес: не всі мали для цього фізичну
чи технічну можливість – у тому
числі через часті повітряні тривоги. У тих, хто поїхав за кордон,
– інша проблема. Законодавство
багатьох країн зобов’язує дітей ходити до місцевої школи. Але там їх
не атестують. Учні в багатьох випадках просто сидять на уроках і
слухають. Не ходити туди не можна
– за це може бути штраф. І водночас у першій половині дня відбувається і дистанційне навчання
в українській школі. Тобто діти фізично не були присутні на українських онлайн-уроках, адже не мали
можливості приєднатися. І тепер їх
не можуть атестувати. Звісно, ці
питання потребують відповіді. Дехто з батьків і вчителів пропонують
таке рішення: виокремити програми українського компонента (мова,
історія, література) і зорганізувати
навчання у 2-й половині дня або
на вихідних – щоб діти не втрачали зв’язок зі своїм класом і вчителем, продовжували навчатися дистанційно.
Також Оксана Макаренко розповіла, що влітку планується організувати заняття для дітей у малих групах – аби вони могли наздогнати
програму з певних предметів. Це
могло б бути рішенням, як завантажити вчителів, якщо таке питання зрештою постане. «Не просто
їх позвільняти і припинити трудовий контракт – як це відбувається зараз у багатьох регіонах і нам
про це пишуть на сайт НУШ, –
каже експертка, – а справді залучити до корисної справи: проводити заняття і надолужувати з
учнями прогалини у навчанні, які
виникли через карантин і війну.
Щоб діти, коли вони повернуться,
могли продовжити навчатись у нашій українській школі, не втрачаючи цей період, пропущений не із
власної провини».

РОБИ ЗА ЗАКОНОМ
Педагогічні колективи в закладах освіти налаштовані на працю,
хоча й обурені недоплатами. Про
це розповіла освітня експертка і
колишня директорка однієї з київських шкіл Альона Хилько. За
її словами, 23 травня їй довелося
покинути посаду – звільнилася за
власним бажанням через те, що
не змогла на вимогу керівництва
повернутися вчасно до Києва. За
словами пані Альони, кількість
учнів, які з початку війни покинули її школу, не є критичною –
усього близько 30. Із них не планують повертатися лише діти з
інклюзивних класів – вочевидь,
за кордоном, де інклюзивне навчання має довшу історію, їм комфортніше. Тож є питання щодо
навантаження саме для корекційних педагогів. А загалом учителі,

АКТУАЛЬНА
ТЕМА
на думку експертки, без роботи
не залишаться.
Випадки, коли педагогів під загрозою звільнення примушують
терміново повертатися на робоче
місце лише для того, щоб виставити
оцінки у класний журнал, на жаль,
не поодинокі. Як і інші утиски вчителів. Освітній омбудсмен України
Сергій Горбачов бачить причину
цього в некомпетентності і правовому нігілізмі місцевої влади. Війна
показала, хто чого вартий, наголошує він. Той, хто на своєму місці, – намагається зберегти людей
і Україну.
– Жоден нормативний документ – ні раніше, ні зараз – не
забороняє працювати дистанційно.
Але починають «виламувати руки»,
вимагати, щоб людина, яка виїхала
до Німеччини – жінка з малою дитиною, – повернулася до Харкова,
куди регулярно «прилітає», і заповнила журнали. Це просто маячня,
жахіття і знущання над людьми, –
обурюється освітній омбудсмен. –
Так само багато проблем виникає
із працевлаштуванням тих, хто був
змушений покинути свої домівки. У

я, ані МОН – нічого не можемо
зробити. І цю проблему теж треба вирішувати.

СКОРОЧЕННЯ НЕ ОЧІКУЄТЬСЯ
– Ми повинні чітко виконувати
законодавство і зробити все для
того, щоб навіть в умовах воєнного стану і значного погіршення
економічної ситуації в Україні наші
вчителі були захищені, – погоджується з освітнім омбудсменом начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко. У
випадках, коли надходять листи
щодо свавілля на місцях, міністерство дає роз’яснення. Наприклад
– про те, що директор школи не
має права вимагати, аби учитель
приїздив з іншої країни тільки для
того, щоб заповнити класний журнал. Тим більше що у нас передбачено ведення журналів у електронному вигляді. Але, незважаючи на
роз’яснювальну роботу з кадрами,
негативні явища все-таки є.
Водночас Юрій Кононенко вважає, що загалом система освіти

РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ РІЗНІ МОДЕЛІ ПОЧАТКУ
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ЗОКРЕМА –
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО РЕЖИМУ
ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦЬОГО ПОТРЕБУВАТИМЕ
мене десятки таких звернень. Людина втекла з окупованої території,
трудова залишилася там. Є нормативка – рекомендації, закони, які
дозволяють звільнитися дистанційно. Треба подати відповідну заяву
до Фонду зайнятості. Але! Величезна кількість начальників управлінь,
відділів освіти, головних бухгалтерів настільки погано освічені, настільки зневажають учителя і не
дбають про дітей, що починають
чинити якісь абсолютно штучні перепони. І людина, яка змушена рятуватися з окупованих територій,
не може працевлаштуватися на новому місці.
Що ж до навчання наших дітей за кордоном – пан Горбачов
не погоджується з тим, що вони
мають навчатися за українською
програмою після уроків. Дитина,
каже омбудсмен, має ресурс, а
наші програми і так перевантажені. Він пропонує інший варіант: під
час навчального дня у закордонних
школах треба виділити 2-3 години
для того, щоб наші діти в окремому
кабінеті працювали за українськими програмами і з українськими
вчителями – очно чи дистанційно.
– Якщо не знаєш, як робити,
– роби за законом, – резюмує
Сергій Горбачов. – Навіть та нормативна база, яка у нас уже є, дозволяє забезпечити вчителів роботою. Проте кількість порушень
закону просто шалена. Децентралізація – дуже важливий і правильний процес. Але ми, давши на місця
права розв’язувати багато проблем,
не вибудували запобіжники проти
порушення прав людини. І коли це
відбувається – а права на місцях
порушуються дуже серйозно, – ані

– органи управління, керівництво
шкіл, педагогічні працівники та й
самі діти – виявилася надзвичайно
стійкою і достойно проходить цей
важкий період. Бо в дуже складних умовах, попри всі наявні проблеми, все-таки вдалося завершити цей навчальний рік.
– Ми намагаємося робити все,
аби підтримати вчителя. І рішення,
які напрацьовувалися на початку
агресії, і роз’яснення, які давалися у тому числі міністерством, вони
відіграли свою роль, – зазначив
посадовець. – Готуючи нормативні акти й накази, ми враховували
ту ситуацію, що склалася, і дозволили вже фактично все, що можна. Наприклад – здійснювати дистанційний процес так, як він може
проводитися. Якщо дитина не має
жодних засобів для цього, було
дозволено виставляти річні оцінки за результатами першого семестру або лише другого, або навіть
за поточними оцінками. Ми розуміємо: говорити про повноцінний
освітній процес, що учні, самостійно читаючи підручник, засвоїли все
те, що вони б могли засвоїти при
звичайному режимі навчання, не
можна. Але все ж таки ухвалені
рішення були правильні. Ми наразі з обласними військовими адміністраціями займаємося питаннями завершення освітнього процесу
– зокрема щодо видачі документів
про базову і повну середню освіту
9-класникам і 11-класникам. Це –
величезна проблема, бо дуже багато дітей перемістилося.
Також Юрій Кононенко поінформував, що 7 червня під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля відбулася велика урядо-
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ва нарада, присвячена підготовці до
нового навчального року, після чого
центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації
та інші причетні структури отримали низку доручень, що охоплюють усі питання, які щойно прозвучали. Окрім того, перед МОН,
Міністерством розвитку громад і
територій, обласними військовими адміністраціями поставлено завдання щодо проведення ремонтів
тих закладів освіти, які насамперед
постраждали від російської агресії.
– Будемо намагатися, щоб туди
спрямовувалися всі можливі кошти
від держбюджету, з місцевих бюджетів, від міжнародних партнерів,
– наголошує Юрій Кононенко. –
У будь-якому разі ціль поставлена,
і немає жодних сумнівів, що всі
діти, які хочуть і зобов’язані здобувати освіту в Україні, навіть якщо
вони перебувають на тимчасово
захопленій території або за кордоном, матимуть таку можливість.
Розробляються різні моделі початку навчального року, різні варіанти роботи, зокрема – збереження дистанційного режиму для тих,
хто цього потребуватиме. Упродовж урядової наради Прем’єрміністр дав доручення визначити
кадровий потенціал – тобто кількість учителів, які вчитимуть дітей
починаючи з 1 вересня. На початок
липня ми матимемо першу інформацію з областей щодо ситуації з
кадрами. Попередньо не очікуємо
якогось масового скорочення педагогів. Я б із радістю підтримав пана
Сергія Романюка у тому, що треба зберегти кількість класів. Але ж
у нас є нормативи їхнього формування. І якщо в якійсь конкретній
школі у класі буде менш ніж 5 дітей – доведеться ухвалювати відповідні рішення. Але такі процеси
відбувалися і раніше.
Що ж до тих учителів, які нині
вимушено перебувають на чужині
(за даними МОН, їх близько 24 тисяч), посадовець переконаний: вони
теж можуть бути повноцінно залучені до навчального процесу. Зокрема – відіграти ключову роль
у допомозі українським школярам
за кордоном заповнити прогалини
у навчанні і продовжити отримувати українську освіту.
До речі, 22 червня в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністр
освіти і науки України Сергій
Шкарлет повідомив, що педагоги,
які перебувають у безпечних регіонах України, з вересня повернуться до очного навчання. Викладати онлайн зможуть освітяни,
які мешкають у небезпечних областях. Учні й викладачі, чиї школи зруйнували російські окупанти,
перейдуть навчатися та працювати в найближчі навчальні заклади.
«Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають право працювати онлайн, – зазначив міністр.
– Однак за умови, що процес
онлайн-навчання задекларований
органами влади. Жодна дитина,
чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу. Педагоги також повинні бути
працевлаштовані».
Наталія КУЛИК
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ЛЮДИНА
І ВІЙНА

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК І ЗАВИВАННЯ СИРЕН
Одинадцять кілометрів – шлях Людмили ТАБОЛІНОЇ від дому до місця
роботи, харківської школи №10. Три місяці вона ходила туди
й назад переважно пішки,, іноді в цей час починалися обстріли.
А вдома, дотримуючись світломаскування,
вітломаскування, займалася самоосвітою
та волонтерством – дистанційно
анційно скеровувала на виїзд мешканців
Харкова й області, обстрілюваних
люваних і окупованих територій.
Це, каже, тримало на плаву
аву – треба було прожити
ще один день, щоби встигнути
гнути допомогти…

І

з пані Людмилою ми говоримо наступного дня після випускного,
ускного, який
цього року довелосяя проводити
онлайн. Збирати дітей і батьків біля
школи не ризикнули – і майже одразу переконалися у правильності
авильності такого рішення: за годину після початку
випускного росіяни поцілили
ілили у Харків
ракетою «Іскандер». «Ми
Ми зустрілися
в «Зумі», все було як наа звичайному
випускному: привітанняя батьків, слово директорки, короткі побажання від
дітей педагогам, батькам і одне одному, навіть вальс був – тільки онлайн,
– із сумом у голосі каже Людмила
Вікторівна. – Учасників було багато, діти та їхні родини підключалися
з різних міст України та з-за кордону, учні були в патріотичних футболках і з жовто-блакитними кульками.
Ми всіх побачили і плакали просто в
ефірі, виступала перша вчителька цього класу – теж плакала. У мене серце розривається від того, що з нами
робить війна. Росіяни руйнують школи, крадуть у дітей дитинство, мрії…
О дванадцятій ми розпочали відеоконференцію, а після першої закінчили – і якраз у цей момент почалася тривога. Стався великий «приліт».
На щастя, всі діти, які не виїхали з міста, були в безпечних місцях.
Частина учнів, як і директорка, залишилися в Харкові, попри те, що першу столицю обстрілюють від початку
масштабного вторгнення і ніяк не дадуть їй спокою. «На Харків рашисти
спрямували всю свою лють, – розповідає пані Людмила. – Що на нас
тільки не випробовували – «Гради»,
«Смерчі», «Урагани», «Іскандери»…
Усе, що мають в арсеналі, скидають
на місто й область. Яка людина це
витримає, а тим паче дитина? Учні
наші живуть у різних районах – а всі
дев’ять були обстріляні, не можна сказати, що якийсь із них безпечніший.
Школа розташована в центрі міста –
на 360 градусів довкола неї були обстріли… Я вчора думала про те, що
замість феєрверків у наших дітей –
залпи з ракетних комплексів. Замість
свята Останнього дзвоника і звуків
дзвіночка з гарним жовто-блакитним
бантом – завивання сирен…».

НАЧЕ В ІНШОМУ ЖИТТІ…
Одна з останніх фотографій у телефоні директорки – з уроку української літератури у 5 класі, який
вона провела 23 лютого. На занятті
розбирали поему Олександра Олеся
«Ярослав Мудрий», до дошки прикріпили аркуші з його портретами та
переліком реформ і досягнень князя: запровадив у Києві літописання,
побудував Софію Київську, створив
бібліотеку при ній, засновував школи при храмах, уклав першу збірку
законів, у яких закріплювалася по-

УПРОДОВЖ
ПЕРШИХ МІСЯЦІВ
ЗДАВАЛОСЯ, ЩО ЦЕ
КОМП’ЮТЕРНА ГРА
АБО ПОГАНИЙ СОН
вага до людини… «Я добре пам’ятаю,
це була середа, – продовжує співрозмовниця. – На дошці були записані число, слова «Класна робота», тема уроку. Я зробила це фото
для себе – і потім не раз переглядала його. Останнє мирне фото…
Минув урок, дітки отримали домашнє завдання на п’ятницю, після уроків пішли додому. А наступного дня
вже не прийшли на навчання. Минув один день – а все це наче в іншому житті залишилося».
У тому житті Людмила Таболіна
була енергійною директоркою, котра
півтора року тому обійняла посаду
керівника десятої школи, організувала у ній євроклуб (на попередньому місці роботи була куратором
євроклубу впродовж п’яти років),
пройшла навчання в Школі освітніх управлінців і разом із друзямидиректорами започаткувала проєкт
«Директорський десант»: фіналісти
Global Teacher Prize Ukraine (пані
Людмила увійшла до топ-10 номінантів премії 2019 року) створили
ініціативу для новопризначених директорів, яким готові були надати методичну підтримку і допомогти реалізувати стратегічні плани розвитку
шкіл. Ментори збиралися їхати до
закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей – але
вторгнення стало на заваді цим планам. Нині учасники проєкту спілкуються з «директорським десантом»
у спеціально створеному телеграмканалі та планують зустрітися й реалізувати задумане після перемоги.
На додачу до перерахованого:
Людмила Таболіна – координаторка Асоціації шкільних євроклубів Харкова, тренерка й експертка
з гендерного виховання, експертка
з медіаграмотності, тренерка проєкту Служби освітнього омбудсмена «Освіта без корупції». «Моя мета

– виховувати молодих лідерів, яким
не байдуже до суспільних проблем,
які є носіями європейських цінностей і готові до взаємодії з органами влади, – пояснює вчителька. –
Коли я стала кураторкою євроклубу
в школі, де працювала раніше, ця
діяльність у мене йшла паралельно
з учительською, всі теми мали ніби
подвійний зміст. Приміром, на уроках літератури ми можемо говорити
не лише про літературний процес,
а і про цілі сталого розвитку, права людини, громадянську позицію».
У роботі педагога пані Людмила
розрізняє три рівні. Перший – елементарний: допомогти учням здобути знання і навички, сформувати
компетентності – володіти державною мовою, висловлювати свої думки й почуття. «Щоб дитина мала мовну компетентність, я навіть раджу
українізувати свої соцмережі й телефони, спілкуватися українською,
читати книжки та переглядати фільми і серіали в українському дубляжі,
– розповідає вона. – Це базовий
рівень, реалізація державного стандарту. Наступний рівень – на мою
думку, цінності, закладені, приміром,
у літературному творі. Навіть у тому,
який дітям, можливо, не подобається. Думаю, це моя робота – зробити
будь-який твір зі шкільної програми
цінним і цікавим для них. Я дуже поважаю позицію учнів, котрі не згодні
з моєю думкою або думкою класу. А
найвищий, третій рівень – це рівень
патріотизму, любові до своєї мови,
поцінування літератури. Одним словом, я прагну виховувати справжніх
людей, патріотів свого міста і країни, які поділяють європейські цінності. Громадян, котрі здатні змінити державу на краще».

ГЕНЕРАТОР ЗМІН
«Розширювати горизонти» в 10-й
школі вирішили завдяки роботі євроклубу. Тут немає фільтру «для активних, талановитих» тощо – до занять
залучають усіх. В окремих проєктах
беруть участь різні учні, тому задіяна
більшість дітей. «Шкільний євроклуб
(наш називається «Форвард», тобто
«лідер», таку назву обрали діти) –
це офіційна організація, зареєстрована на сайті Представництва ЄС в

Україні, вона має офіційних партнерів та бере участь у заходах, діти
і педагоги проходять навчання, –
продовжує Людмила Вікторівна. –
Це якраз дає змогу не зупинятися
винятково на уроках і розвиватися.
Учні долучаються до квізів і конкурсів, флешмобів, челенджів, виставок,
конкурсів тощо».
Для Людмили Таболіної не стоїть
питання, чи має школа пропонувати дітям щось, окрім власне уроків.
Якщо вчитель не виявляє бажання
займатися позаурочними активностями – директорка намагається залучити до такої діяльності. «Коли людина
не виходить за межі своїх посадових
обов’язків – тут немає нічого кримінального, я можу це зрозуміти, –
наголошує пані Людмила. – Але як
керівник маю подумати, як можливо
змінити ситуацію. Не вмовляти, не погрожувати – це недопустимо, я людина демократична й абсолютно неконфліктна. Намагаюся показати, які
плюси будуть не тільки для дітей, школи та її іміджу, а і для вчителя особисто. Деякі педагоги остерігаються
брати участь у конкурсах: може, бояться підвести заклад, не відчувають
власні сили… Я обіцяю допомогу і надаю її. Мені потрібно достукатися до
учителя, щоб його внесок був професійним і добровільним».
Директорка наводить приклад:
проводився конкурс на найкращий
дистанційний курс із правознавства.
У 10-й школі предмет викладає вчителька історії. Новину про цей конкурс вона сприйняла без ентузіазму: «Я ж не правознавець…». «Ми з
нею разом опанували безліч інструментів – і Wordwall, і інтерактивні
дошки, і «колесо фортуни», – розповідає Людмила Вікторівна. – Щоб
не просто закинути на сайт теорію
та тести, а використовувати онлайнінструменти у повсякденній роботі.
Колега увійшла у смак, прибігала до
мене: «Ви бачили такий додаток? А
от що я ще знайшла!». Вона не тільки цікавилася тим, що я їй пропонувала, а й сама багато чого опанувала.
І конкурс виграла на рівні району,
потім стала призеркою на рівні міста. Завдяки участі в ньому дуже збагатилася. І тепер щодня учителька з
11 класом готуються до національно-
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ЛЮДИНА
І ВІЙНА
завжди лихо мене оминало. Бувало
таке, що вранці я йшла до школи
– все було нормально, а верталася
тією ж дорогою – бачила зруйновані
зупинки, пошкоджений асфальт, покручені дорожні знаки, посічене гілля. 17 березня у нас була сильна пожежа на великому ринку – я йду
додому, наді мною дим, запах гару,
на вулицях порожньо… Жах. Упродовж перших місяців здавалося, що
це комп’ютерна гра або поганий сон,
що все це відбувається не зі мною.
Ось-ось усе припиниться і хтось скаже: стоп, вибачте, вас знімала прихована камера. Але нічого не мінялося.
Коли я йшла містом – було відчуття, що у мене на спині – мішень. І
я постійно під прицілом».

ВОЛОНТЕРСТВО НЕБАЙДУЖИХ

го мультипредметного тесту з історії. Ці інструменти допомагають їй
працювати з дітьми в умовах війни».

ЖОРСТОКИЙ «МОРСЬКИЙ БІЙ»
Війна зруйнувала плани, порушила
звичний плин життя, змусила людей
полишати домівки. Шкільні кабінети порожні, будівля стала прихистком для містян і гуманітарним штабом. На дошках подекуди залишилися
написи: 23 лютого… «24-го зранку я
прокинулася, почувши сильні вибухи. Здалося, що хтось запускає феєрверки, я ще подумала – пів на п’яту
ранку, які феєрверки? – згадує Людмила Таболіна. – Підлетіла до вікна,
відчинила – стою і дивлюся на небо.
Воно темне – і видно вибухи один за
одним. Я не зрозуміла, що відбувається: чати мовчать, повідомлень немає…
Вийшла з дому на роботу – і тут почався дисонанс: пішла до метро пішки, дорогою побачила шалені черги
до супермаркету, банкоматів, кіосків
із водою, аптек. У черзі на заправку
було стільки машин, що я подумала:
це колона на виїзд із міста. Спустилася на перон станції метро – а там
люди сидять на ковдрах, із дітьми, собаками, котами в переносках».
Коли директорка прийшла до
школи, на подвір’ї стояли сторож,
завгосп і кілька чоловіків. Вони пояснили, що місцеві, із сусідніх будинків: просять відкрити сховище. У
цокольний поверх тоді знесли стільці, столи, мати зі спортивної зали.
З першого дня війни там переховувалися люди. «24 лютого на роботу
прийшла приблизно третина колективу, – каже пані Людмила. – Багато хто написав: вибухи, не вдається
доїхати, не можу залишити дитину…
Ми ховали журнали, печатки, особові справи дітей – не знали, як
воно буде, боялися: а раптом до нас
прийдуть окупанти? Вибухи тривали цілий день, ввечері метро вже не
працювало, додому їхала тролейбусом – а за два дні наземний транспорт теж припинив курсувати. А
від мого будинку до школи – майже одинадцять кілометрів. Наступного тижня над містом почали літати
винищувачі. І ракети, які поцілили в
обласну адміністрацію, апеляційний
суд, об’єкти цивільної інфраструкту-

ШКОЛА ЧЕКАЄ
НА ТЕ, ЩО В ЇЇ СТІНИ
ПОВЕРНЕТЬСЯ ЖИТТЯ
ри тощо. Школа наша – в центрі,
довкола – багато адміністративних
будівель, які ворог мав намір зруйнувати… Авіанальоти – найстрашніше, що було в моєму житті. Взимку
темнішало рано, літаків не було видно, чути тільки сильний гул – і ти
не знаєш, куди прилетить цього разу.
Це як у грі «Морський бій» – буде
хрестик у цьому «квадраті» чи ні?».
Авіанальоти тривали два тижні,
а коли їх поменшало – неподалік
школи впала ракета. Сильна ударна
хвиля пройшла крізь будівлю закладу. «Дірок не було, це – «синець»
порівняно з тими школами, які я бачила у нас і про які читала в інтернеті: «постраждала школа», «пожежа»,
«школа зруйнована», – продовжує
директорка. – Наша вистояла. Про
неї кажуть: мабуть, якась аура над
школою. Бо навколо все обстріляно
– і ракетами, і «Градами». Що завгодно прилітало – і всередині цього «котловану» стоїть школа на березі річки… Коли припинив курсувати
і наземний транспорт, я почала ходити на роботу і назад пішки. За ці
місяці траплялося різне – ходила по
битому склу, під час завивання сирен, звуків обстрілів. Це така собі
лотерея була…».
Часом про обстріли не було потреби повідомляти – їх Людмила Таболіна чула і відчувала всіма органами
чуття. Одного разу на півдорозі зі
школи додому позаду неї «приземлилися» заборонені касетні боєприпаси.
«За спиною були дуже сильні вибухи,
ударна хвиля просто під ноги пішла,
– згадує вона. – Я почала бігти: захекалася, в роті пересохло, з очей сльози котяться. Була як риба, викинута
на берег… Добре, що «прильот» був
позаду, а не попереду. Прибігла додому, подивилася новини: на Харків
скинули касетні бомби. Якби я була
на тій вулиці на десять хвилин раніше – навряд чи пощастило б вижити. Я думала про те, що скільки днів
ходжу – не може бути такого, щоб

Попри такі обставини до школи директорка ходила щодня – байдуже,
будній день, вихідний чи святковий.
Десятки людей – а часом до сотні
– жили в цокольних поверхах постійно. Для них на початку березня
відчинили їдальню: у сховищі перебувало багато мам із дітьми, жінки готували перші страви, каші, смажили
котлети і навіть пекли пиріжки. «В
обідній залі люди жили – і тут же
варили собі їсти, – пояснює Людмила Вікторівна. – Так було в багатьох
закладах, не тільки в нашому. З дозволу місцевих адміністрацій школи
відчинили свої двері – і як сховища,
і як гуманітарні штаби. У нас гуманітарний штаб працює і досі, бо постійно приходили (і нині приходять)
мешканці розбитих будинків – не
просто без змінного одягу, а буквально в капцях. Удень і вночі. Волонтери
привозили речі, ми на перший поверх
знесли парти із класів – ними був
заставлений весь вестибюль. Сортували речі та розкладали їх на партах
– люди брали, кому що треба. Із початку березня завдяки зусиллям місцевої влади і районної адміністрації
до закладу почали привозити гуманітарну допомогу, ми її розвантажували
й роздавали людям. І досі привозять.
Тому я постійно на роботі. Людей у
сховищі тепер менше, але воно відчинене – для сусідів, для тих, у кого
не залишилося даху над головою. Ну
і, звісно, для нас, співробітників».
Наприкінці травня у Харкові відновив роботу наземний транспорт, потім метро. Але режиму світломаскування містяни дотримуються і досі.
«Я не пам’ятаю, коли вмикала у своїй
кімнаті світло, – каже пані Людмила.
– Хоч темніло в перші місяці рано.
Світилися тільки телефон і ноутбук
– я займалася самоосвітою, проходила різні курси: на платформах EdEra,
Prometheus, «Освіторія». Але хотілося бути корисною. Спочатку до мене
зверталися колеги, батьки учнів –
вони знали, що у мене багато друзів,
і питали: а є хто в Полтаві? у Миргороді? Вінниці? Тернополі? Хотіли
поїхати в більш спокійні місця. Я починала шукати: може, люди виїхали,
житло порожнє – щоб харків’янам
не доводилося жити у школах, спортзалах. А потім мені друзі підказали:
якщо ти цим займаєшся, є Благодійний фонд «Вільних та небайдужих»,
онлайн можна допомагати вивозити людей із Харкова, Харківської та
інших областей. Так я стала волонтеркою. Фонд шукав донорів і ав-
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тобуси для перевезення людей. У
режимі реального часу відкривалися різні напрями: Італія, Данія, Чехія, Португалія, Польща… Нам давали
інформацію: наприклад, Прага, виїзд
20 березня, 40 людей. І ми починали шукати охочих, набирати групи,
вели запис в електронному форматі».
Номери волонтерів передавалися
«сарафанним радіо», телефонувати
їм могли як удень, так і вночі. Зі
сльозами й у розпачі. Пані Людмила намагалася розмовляти спокійно
– приборкати емоції і не панікувати після почутого. Швидко запитувати, звідки телефонують, куди хочуть виїхати, чи мають там родичів
тощо, перераховувати доступні напрями й інформувати про умови: для
жінок із дітьми, літніх людей, осіб з
інвалідністю. «Наразі я відкрила повідомлення у своєму телефоні, зачитаю вам, – продовжує Людмила
Вікторівна. – Ось, приміром: «Ми
в Циркунах (село на північний схід
від Харкова, пробуло під окупацією
близько двох місяців. – Авт.), ховаємося у підвалі, нерви не витримують.
Сподіваємося на виїзд». А ось від інших людей: «Виїхали, дуже вдячні.
Миру і добра. Бережи вас Бог». Я
ці повідомлення не видаляю. Вони –
ніби підтвердження того, що я хоч
щось вартісне у своєму житті зробила. І знаєте, ця справа мене тримала на плаву. Я розуміла – якщо
опущу руки, то з’їду з глузду через
постійні вибухи. Поки розмовляла
з людьми, працювала над онлайнтаблицею, телефонувала у Львів дівчатам із фонду – відчувала, що потрібна. Що мені треба ще один день
прожити, до завтра. А завтра – інші
люди потребуватимуть допомоги. Це
відволікало від жаху, який у той момент був за вікном».
Найбільшим потік тимчасово переміщених осіб був у березні та квітні,
загалом завдяки зусиллям волонтерів виїхати змогли близько 3000 людей. Від фонду «Вільних та небайдужих» Людмила Таболіна отримала
лист-подяку. В ньому йдеться про те,
що завдяки своїй активності вона допомогла врятувати й евакуювати за
кордон тисячі людей, які втратили
домівки. Сьогодні дехто з них уже
повертається додому. А вона, як і в
попередні місяці, майже щодня ходить до школи. Дивиться, чи немає
пошкоджень, робить фото для чату
з учительством «десяточки», яке шалено скучило не так за домівкою,
як за школою. Організовує толоки
для прибирання території та планує косметичний ремонт. «Хочеться, щоб дітки прийшла у красиву
школу, – усміхається директорка.
– Сподіваємося відкрити свої двері
у вересні – вчительство повертається додому, сховище є, місця достатньо. Нині більшість педагогів у відпустках, прийдуть із новими силами
– може, інші школи будемо відбудовувати. Я не проти попрацювати на
толоках у місті. А наша школа… на
паузі. Тут незвично тихо і порожньо.
Стоять нерозпаковані коробки з подарунками для переможців конкурсу від Представництва ЄС. Школа
чекає на гучні перерви, галас, сміх,
тупіт ніг, музику, гупання м’ячів. На
те, що в її стіни повернеться життя».
Валентина СОРОКА

ВАРТО
ЗНАТИ
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