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ПЕРЕМІЩЕНІ ВИШІ

ЗБЕРЕГТИ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
І НЕ ЗАБУТИ ПРО ЯКІСТЬ
Як переміщення позначилося на університетських спільнотах
та якості освіти? Які ключові виклики мають такі виші на нових
місцях, і наскільки досвід 2014 року допоміг упоратися
СТОР.
із цьогорічними випробуваннями? Відповіді на ці
6
запитання намагалися знайти під час онлайн-дискусії
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Чи не найголовніше питання,
що турбує нині освітян, батьків,
управлінців, – у якому форматі
розпочати новий навчальний рік
в умовах війни. І, звісно, наріжним
каменем цього питання є безпека
усіх учасників освітнього процесу
ПРО ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

Уряд затвердив обсяги державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних і робітничих кадрів, на
підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів
у 2022 році й перелік державних замовників.
Серед найзатребуваніших спеціальностей –
інженерно-технічні, педагогічні та природничі
2

СТОР.

8

ЖИТИ ПЕРЕМОГОЮ
Майже 20 років вона пропрацювала вчителькою
української мови та літератури у Волновасі.
Сьогодні багато її учнів боронять Україну
в лавах ЗСУ. Через проукраїнську позицію
та бажання виховувати патріотів жінка
тепер отримує повідомлення з погрозами
та звинуваченнями у «вихованні нацистів»... 14

11
Під час вебінару «Навчання в небезпечних
умовах – досвід ізраїльських колег» працівники
однієї з найвідоміших шкіл Тель-Авіва розповіли,
як зробити навчальний процес безпечним
за постійної загрози ракетних ударів. Цей досвід
може стати у пригоді вітчизняним освітянам
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.slovoidilo.ua

НАВЧАННЯ: ОЧНЕ, ДИСТАНЦІЙНЕ, ЗМІШАНЕ

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

УРЯДОВІ РІШЕННЯ

ІЗ ВРУ

ПРО ЦЬОГОРІЧНЕ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

ЗАКОН ПРО ВІДПУСТКИ

У

Д

ев’ятнадцятого липня 2022 року набрав
чинності Закон України №2352-ІХ «Про
внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин»
(законопроєкт №7251).
Він вносить зміни до статті 12 Закону
України №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Частину першу цієї статті викладено в такій редакції: «У
період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік». Попередня редакція цієї статті
передбачала, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.
Отже, нормами ухваленого закону №2352-ІХ скасовано імперативну
норму щодо обмеження щорічної основної оплачуваної відпустки 24 календарними днями для педагогічних працівників.

www.lexinform.com.ua
www.osvitanova.com.ua

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

УЧИТЕЛІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

М

іністр освіти і науки Сергій
Шкарлет повідомив, що за кордоном залишаються 22 тисячі українських педагогів, а чотири місяці тому
їхня кількість сягала 30 тисяч. «Учителі повертаються в Україну. Це –
втішна ситуація. Якщо на території
певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн,
то педагоги повинні повернутися. Якщо в регіоні буде небезпечно, а робота закладів відбуватиметься в онлайн-режимі, то вчитель може продовжувати викладати з-за кордону», – зазначив Сергій Шкарлет.
Міністр розповів, що режим освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожній територіальній громаді, наявності укриттів у
закладах освіти та можливості розміщення учасників освітнього процесу, що буде відображена у відповідному акті за результатами спеціальних перевірок.
У МОН наголошують, що нині головне завдання органів місцевого
самоврядування, засновників шкіл, МОН, МВС і ДСНС – продемонструвати батькам здобувачів освіти, що школа є місцем безпеки.

ФІНАНСУВАННЯ

КОМПЕНСАЦІЯ ЗАКЛАДАМ

У

ряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців,
які мали заборгованість за другий семестр навчання.
«Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського зі
студентами обговорювалося питання неможливості оплати за навчання
здобувачів освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також
тих, що перебувають чи перебували в тимчасовій окупації. Президент
України поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу
від держави, звільнивши понад 13 тисяч студентів від сплати заборгованості», – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Через відсутність надходження коштів від сплати за навчання неможливо забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати науковопедагогічним та іншим працівникам, розраховуватися за надані комунальні послуги тощо. Тому МОН ініціювало запуск механізму компенсації витрат ЗВО, що належать до сфери управління МОН: у 2022 році
закладам виділять 86 мільйонів 814 тисяч гривень.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

КРЕДИТ НА ЗАРПЛАТУ

К

www.minfin.com.ua

абінет Міністрів України ухвалив
постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму
до 200 мільйонів євро через адміністративний рахунок МВФ. Кошти
будуть направлені до Держбюджету
України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення його погашення строком на
7,5 року). Відсотки за користування цією позикою не нараховуються.

STOPFAKE

МОН повідомляють, що останнім часом з’явилося декілька телеграм-каналів і
фейсбук-сторінок, які частково або повністю
використовують офіційну графіку міністерства задля ілюстрації своїх
повідомлень. Зміст цих дописів не відповідає дійсності, містить маніпуляції або зумисно викривлену інформацію.
МОН звертає увагу вступників, ЗМІ й усіх зацікавлених осіб, що достовірна інформація з питань вступної кампанії 2022 року розміщується
на офіційних сайтах МОН, ЄДЕБО, УЦОЯО, ДП «Інфоресурс», УДЦМО
і на їхніх верифікованих сторінках у соцмережах.
Перелік ознак, які допоможуть швидко зрозуміти, що під виглядом нібито офіційної позиції МОН публікується фейковий контент: повністю
або частково сфальсифіковане лого Міністерства освіти і науки; лише
частина офіційного листа, без підпису, дати та QR-коду; посилання на
неофіційні ресурси (здебільшого інші телеграм-канали); офіційні лого
МОН у текстах повідомлень, що належать до компетентностей інших
державних установ; інформація з термінами, які не використовуються
міністерством в офіційних документах; лого МОН для анонсу вебінарів
та онлайн-конференцій для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де варто оплатити сертифікат тощо.
Міністерство освіти і науки не співпрацює у проєктах з організаціями, які надають платні освітні послуги, і не здійснює рекламну
діяльність!

www.twimg.com

ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ПИЛЬНІСТЬ

У
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ряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у
2022 році й перелік державних замовників.
МОН і Мінекономіки визначили пріоритетні галузі для підготовки фахівців найзатребуваніших спеціальностей, а саме: інженернотехнічних, педагогічних і природничих.
Загальний обсяг держзамовлення цьогоріч становить понад 188 тисяч
осіб. Показник прийому за денною формою здобуття освіти – майже
173 тисячі осіб.
Постанова визначає перелік державних замовників у 2022-му і прогнозні обсяги держзамовлення на 2023 та 2024 роки. Зокрема, обсяги
прийому на підготовку фахівців із вищою освітою: молодший бакалавр
– 844 особи, фаховий молодший бакалавр – 38719, бакалавр – 89320,
магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 49524,
магістр – 6041 особа.
Проєктні показники прийому за державним замовленням на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів до аспірантури становитимуть 4070 осіб, до докторантури – 423.
Структура держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів (магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) ураховує теперішню ситуацію в Україні з огляду на звільнення тимчасово окупованих територій. Зокрема, для відновлення регіонів
і територій, що постраждали від агресії рф, передбачено підготовку фахівців для відбудови інфраструктури та створення умов для діяльності
усіх суб’єктів господарювання. Постанова ураховує і спрощений порядок вступу 2022 року для осіб із ТОТ, а також передбачає переведення
на місця державного замовлення за рахунок вакантних місць.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, КВАЛІФІКАЦІЇ

М

іністерство освіти і науки пропонує
для громадського обговорення проєкт наказу «Деякі питання формування
і розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних
кваліфікацій здобувачам фахової передвищої, вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Із проєктом документа можна ознайомитися на сайті МОН або
за коротким посиланням: bit.ly/3cma8C1. Додатки до проєкту розміщено за посиланнями: bit.ly/3yWnSef та bit.ly/3ogB6O9.
Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються до 12 серпня
2022 року на електронну адресу: hpedagogy@gmail.com. Контактна особа
для надання консультацій – Ігор Балуба. Результати обговорення будуть
розміщені на офіційному вебсайті МОН із 12 по 22 серпня 2022 року.
За матеріалами ВРУ, КМУ, МОН, Міністерства фінансів

www.sobitie.com.ua
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НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ
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ЖИТОМИРЩИНА

ЛЬВІВЩИНА

М

П

іська рада Житомира провела
нараду з керівництвом МВС
України, міста й області, ГУНП,
ДСНС та освітянами, під час якої
обговорили початок нового навчального року.
«Буде з 1 вересня очне навчання чи дистанційне – ми готуємо
22 школи та 44 садочки в Житомирі до навчально-виховного процесу. Це заклади, де є укриття.
Їх облаштовують усім необхідним», – наголосив мер міста Сергій
Сухомлин. На роботи додатково виділено 5 мільйонів гривень: освітлення (враховуючи евакуаційне), перенесення мереж води й тепла
в укриттях задля безпечного пересування приміщенням. За словами посадовця, нині ремонтують підлоги, роблять санвузли, замінюють віконні блоки, двері, готують додаткові евакуаційні виходи. В
укриттях обов’язково будуть аптечка, вода, засоби пожежогасіння.
Аби діти почувалися комфортно, там передбачені ігрові й навчальні
посібники. Міська рада працює з Держсекретаріатом з економічних
питань Швейцарії, щоби встановити у бомбосховищах якісне вентиляційне обладнання.

www.osvita.loda.gov.ua

ПЛАНШЕТИ ДЛЯ ІРЦ

www.zt-rada.gov.ua

СТАРТ НАВЧАЛЬНОГО

редставникам
інклюзивноресурсних центрів Львівської
області передали 64 планшети та
250 наплічників із навчальними наборами. Допомогу надала благодійна організація «Освітня платформа» у співпраці з UNICEF (Дитячим
фондом ООН).
«Рюкзаки і планшети – це інструменти, завдяки яким ми зможемо надати хоча б маленьку гуманітарну допомогу дітям. Ми прагнемо
розуміти, які насамперед потреби наразі є в закладів освіти, у дітей
і вчителів, щоб у майбутньому допомагати там, де необхідно», – зазначила представниця БО «Освітня платформа» Анастасія Набокова.
«ІРЦ є сьогодні острівцями психологічної безпеки для діток та їхніх батьків. Особливо для тих, хто потрапив у складні життєві обставини внаслідок бойових дій. Від початку війни ІРЦ області надали понад тисячу консультацій. Тому ця допомога є вкрай необхідною
не тільки для вихованців центрів, а і для діток, які зможуть працювати з наборами у приміщеннях ІРЦ», – коментує подію заступниця директора департаменту освіти і науки ЛОВА Ольга Котовська.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

СТАТИ ЛІДЕРАМИ

ЩЕДРИЙ «ВРОЖАЙ» МАН

З

авершила роботу друга зміна Літньої школи лідерства (Summer
leadership school) – спільного волонтерського проєкту Управління
освіти і науки Білоцерківської міської ради та громадської організації
ReSURS. Учасники школи – представники учнівського самоврядування закладів загальної середньої
освіти Білоцерківської МТГ – змогли розвинути свої soft skills, формувати лідерські якості, уміння працювати в команді, а також спілкувалися з успішними особистостями.
«Гостями другої зміни стали міський бізнесмен і благодійник Костянтин Єфименко, один із наймолодших очільників українських громад – голова Делятинської СТГ Богдан Клим’юк (Івано-Франківська
область), сертифікований тренер із громадянської освіти, доктор наук
із державного управління та кандидат політичних наук Інна СеменецьОрлова, директор БЗШ №18, кандидат педагогічних наук Тетяна
Мартинюк, депутатка Білоцерківської міської ради та в.о. директора БСШ №9 Олена Ткач», – розповів начальник Управління освіти
і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.
Третя (цьогоріч – остання) зміна школи розпочнеться 4 серпня.

орок одну нагороду на всеукраїнському конкурсі науководослідницьких робіт здобули школярі Дніпропетровщини, які вибороли 7 золотих, 16 срібних і
18 бронзових медалей.
«Фінал усеукраїнського конкурсу-захисту проходив онлайн.
Змагалися понад 1,5 тисячі учасників у 65 секціях. Дніпропетровщину представляли 60 юних науковців», – розповіла директорка
Дніпропетровського відділення МАН Наталія Тягло.
Рекордсменом конкурсу став випускник з Кам’янського Захар Писаревський. Він виборов перші місця одразу у двох номінаціях –
«Астрономія та астрофізика» і «Математичне моделювання».
«У 9 класі я захищав роботу з астрономії. У 10-му – з математики. Посів 3-тє і 2-ге місця. Цьогоріч вирішив підготувати одразу дві роботи. Працював над ними усю осінь і зиму. Тепер повна
колекція медалей зібрана», – розповів Захар Писаревський. Найбільше призерів виховали Кам’янський ліцей імені Анатолія Лигуна, Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Дніпровському університеті митної справи та фінансів, Криворізький
центрально-міський ліцей.

«НІ» – ВОРОЖИМ НАМІРАМ

З

Білоцерківського національного аграрного університету відрахували студентку за те, що вона пропонувала скласти зброю і «прийняти ворога з добром». «На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ
було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів. Терміново
було скликано засідання керівництва університету. Ухвалено рішення
щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини. Також адресовано відповідні звернення до Служби безпеки України та Національної поліції України. Для студентства
важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи
власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів», – розповіли у виші.

РІВНЕНЩИНА

ШУКАЮТЬ ПОМЕШКАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Т

ВІННИЧЧИНА

ДОПОМОГА ВІД ВИПУСКНИКІВ

Ц

www.vezha.ua

имчасовий прихисток на
Рівненщині отримали понад
50 тисяч людей. Переселенці
живуть у гуртожитках, готелях, медичних, освітніх, оздоровчих закладах, у приватних
помешканнях. Понад три тисячі внутрішньо переміщених
осіб мешкають у 46 закладах
освіти області. До початку нового навчального року людей
необхідно переселити.
Як повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій
Подолін, для ВПО у 31 закладі вже знайшли альтернативне житло.
А нещодавно про проблемні питання, пов’язані з переселенням внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у закладах
освіти, йшлося під час усеукраїнської наради під головуванням віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
«Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити всіх ВПО тимчасовим житлом. Водночас
у зв’язку з похолоданням на жовтень-листопад ми прогнозуємо нову
хвилю переміщень», – зазначила пані Ірина.

www.rv.gov.ua

www.adm.dp.gov.ua

С

www.facebook.com

КИЇВЩИНА

ьогорічні випускники Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського відмовилися від святкування з
нагоди вручення дипломів. Натомість забрали кошти і передали їх на потреби ЗСУ. Вдалося зібрати понад 75 тисяч гривень, а на виручені кошти
волонтери придбали тепловізор і генератор, які
вже передали у 58-му окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського.
Окрім цього, благодійники зробили замовлення на закупівлю засобів тактичної медицини, а саме – наповнення
для рюкзаків бойових медиків та індивідуальних аптечок бійців.
За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, навчальних закладів
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НАУКОВІ
ОБРІЇ
АЛЬЯНС ВИШІВ

ПРІОРИТЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАРАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО

родовжено дію пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і науковотехнічних розробок. Кабінет Міністрів
України ухвалив постанову «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів» №782 від 12 липня 2022 р.
Прийняття постанови забезпечить реалізацію в цьому році пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету, а також середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів відповідно до Закону №2031-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності».

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

ідтепер до родини європейських вищих шкіл – Альянсу європейських
університетів (European University for
Well-Being) – входитиме Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка, який представлятиме Україну.
Ректор КНУ Володимир Бугров узяв
участь у роботі Асамблеї ректорів університетів – членів альянсу в місті Лейден
(Нідерланди). Альянс об’єднує науковоосвітній потенціал провідних європейських академічних центрів: Бірмінгемський університет (Велика Британія), Кельнський університет (Німеччина), Флорентійський університет (Італія), Лейденський університет (Нідерланди), Університет Ліннея (Швеція), Університет міста Мурсія
(Іспанія), Нантський університет (Франція), Університет Земмельвайса
(Угорщина).
Членство в альянсі надає: якісно новий рівень інституціонального розвитку та співпраці з європейськими партнерами у сфері освіти та науки; поліпшення якості освітнього процесу, інтеграцію світових стандартів
до української системи вищої освіти; розширення горизонту співпраці
у науково-дослідній та інноваційній сферах.
На вітчизняні ЗВО чекає виконання спільних освітніх та наукових проєктів, залучення українських викладачів, учених, студентів і аспірантів до
загальноєвропейських програм наукових і освітніх досліджень. А такою
співпрацею КНУ, за словами Володимира Бугрова, «посутньо підсилює інтеграцію України в освітню, науково-дослідну та культурну сфери Європейського Союзу, а отже – робить свій внесок у європейське майбутнє країни».

Ф

едерація академій наук Європи, що представляє понад 50 установ із 40 країн –
ALLEA, – оголосила конкурс для підтримки
українських наукових установ (зокрема, й
університетів, академій і науково-дослідних
інститутів), які постраждали від війни. Установи отримають фінансову підтримку задля продовження або відновлення дослідницької діяльності, а також розвитку ініціатив, що сприяють
реінтеграції дослідників після повернення в Україну. Заявки приймаються до 15 серпня 2022 року у формі листа на електронну адресу:
efds@allea.org із темою «Заявка EFDS, Лінія фінансування 2». Максимальна сума заявки не повинна перевищувати 75 тисяч євро на установу.

ПРЕМІЯ КМУ

ЗА ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ

П

СПІВПРАЦЯ

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТАРТАПІВ
ніціатива «Глобальні інновації через науку та
технології» (GIST) Державного департаменту США, що успішно співпрацює з десятками стартапів і організацій в Україні, запустила нову можливість для українських стартапів
U.S. Business Incubation: Ukraine.
GIST U.S. Business Incubation: Ukraine об’єднає найкращих українських
інноваторів у сфері науки та технологій і американський бізнес, щоби
створити нові можливості для співпраці. Програма розпочнеться восени,
взяти участь зможуть 15 інноваторів, які поїдуть до США на 6 місяців.
Перебуваючи в американському інкубаторі, учасники матимуть можливість налагодити зв’язки з місцевою підприємницькою екосистемою та ділові відносини з потенційними партнерами. Проєкт сприятиме розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, відновленню України після
війни та комерціалізації науково-технічних рішень українських дослідників.
Більше інформації про програму та способи подачі заявки можна
знайти на сайті: gistnetwork.org/gist-2022-BI-ukraine. Кінцевий термін
подачі заявок – 4 серпня 2022 року.

КРАЩЕ – РАЗОМ

МЕМОРАНДУМ ІЗ ЛІЦЕЄМ

М

іністерство освіти і науки України й Науковий ліцей-пансіон «Міжнародна зелена школа імені Клима Чурюмова» підписали
меморандум про співробітництво. Мета – забезпечення рівного доступу до інноваційного
освітнього простору та фундаментальної освіти для всіх українських учнів (незалежно від
країни перебування).
Співпраця, зокрема, здійснюватиметься за такими напрямами: впровадження інноваційних методик дистанційного, змішаного навчання та
e-менеджменту в систему загальної середньої освіти; масштабування моделі освітнього хабу в бомбосховищі Green STREAM і пансіону в місцевих громадах; розвиток стартаперства та підприємництва серед учнів;
масштабування моделі архітектурного освітнього простору ХХІ ст. у
захисних спорудах цивільного захисту (бомбосховищах); підвищення
синергії в державно-приватному партнерстві на базі місцевих громад,
громадських організацій, волонтерських осередків, національного та міжнародного бізнесу, міжнародних партнерів і наукових установ.

www.twitter.com

І

ід головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета відбулося засідання комітету із присудження Премії Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
«Нині надзвичайно важливо підтримувати українських науковців –
створювати належні умови для їхньої дослідницької роботи, а також
сприяти і заохочувати до новітніх інноваційних розробок. Такою державною підтримкою є Премія КМУ. Пишаюся, що наші вчені продовжують гідно працювати для України та світу, незважаючи на складний
час для науки і суспільства в цілому», – зазначив Сергій Шкарлет.
Під час присудження премії, зокрема, враховують: практичну цінність
і перспективність результатів роботи; кількість створених робочих місць
для впровадження інноваційної технології; кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. За результатами розгляду 15 робіт експертні групи рекомендували на відзначення премією
у 2022 році 6 із них, а комітет – 5 робіт. Пропозиції комітету є підставою для підготовки проєкту розпорядження КМУ про присудження
премії.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

КОНКУРС У НАПН

В

ідповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою КМУ, Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у
НАПН України на 2022 рік.
Для участі у конкурсі установи та заклади, які перебувають у сфері
управління НАПН, подають документи згідно з переліком, розміщеним
на сайті академії. Документи приймаються до 5 серпня 2022 року в науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України.
Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 11 серпня 2022 р.
о 15 год. у залі Президії НАПН України за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А,
м. Київ, 04053.
Інформацію про надання роз’яснень з питань проведення конкурсу,
конкурсну документацію можна отримати у науково-організаційному
відділі апарату Президії НАПН (Шагаєва Ольга Анатоліївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, кабінет 204,
тел. (050) 303-85-86) за адресою: Національна академія педагогічних наук
України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053.
За матеріалами МОН, НАПН, КНУ

www.dodmc.dn.ua

www.sobitie.com.ua

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

www.thoughtco.com

В

www.univ.kiev.ua

П

www.vnu.edu.ua

УРЯДОВІ РІШЕННЯ
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ПУЛЬС
ГАЛУЗІ

№ 28-29, 25 липня 2022 року

УКРАЇНА – ЧЕХІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ПЕРЕМОГИ В ОЛІМПІАДАХ

П

Л

ипень став щедрим на участь і перемоги українських дітей та молоді в міжнародних олімпіадах. Зокрема, змагалися 368 знавців фізики і
понад тисяча зацікавлених у поглибленому вивченні хімії школярів.
Випробування з фізики були організовані у Швейцарії, вперше в історії олімпіади проведено тур фізичного експерименту за допомогою комп’ютерної симуляції, виконання
якого безперервно контролювалося з використанням камер. Українську
команду представили 5 школярів, які вибороли 1 срібну, 3 бронзові медалі й почесну грамоту. В олімпіаді взяли участь 77 команд із різних
країн світу. Українці проходили змагання на базі факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Міжнародна олімпіада з хімії відбулася на базі Нанкайського університету міста Тяньцзінь (Китай). Команда України у складі чотирьох учасників разом із командами Словенії та Угорщини змагалися в університеті міста Любляна (Словенія). У випробуваннях узяли участь школярі
з 84 країн світу. Українці здобули 3 срібні й 1 бронзову медалі.
Команда України у складі шести школярів успішно виступила на 63-й
Міжнародній математичній олімпіаді, що проходила з 6 по 16 липня
2022 року в місті Осло, Норвегія. Українці вибороли медалі: 1 золоту,
1 срібну та 4 бронзових. Представники близько сотні країн – учасниць
змагань вітали нашу збірну стоячи.

www.mon.gov.ua
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ОНЛАЙН-КУРСИ

ДОСТУП ДО COURSERA

МОЛОДІЖНИЙ РУХ

К

ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ СПОРТУ

ожний студент України може отримати безкоштовний доступ до курсів
Coursera – платформи онлайн-навчання,
заснованої викладачами Стенфордського університету. Ще у березні для українських студентів було відкрито більш
як 6,5 тисячі курсів із 400 спеціалізацій за програмами найкращих університетів і компаній світу. Для надання доступу та промоції онлайн-освіти на початку березня МОН запропонувало кожному закладу освіти визначити фахового менеджера,
який відповідатиме за впровадження цифрових рішень і координацію
онлайн-освіти у своєму закладі. А також розробило порядок визнання
результатів навчання за допомогою платформ онлайн-освіти (наказ МОН
№130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/
або інформальної освіти» від 8 лютого 2022 року). Тож кожен визначає
алгоритм зарахування проходження онлайн-курсів самостійно.
Здобувачі фахової передвищої і вищої освіти в Україні та їхні викладачі можуть отримати безкоштовний доступ до платформи Coursera
за посиланням: mooc4ua.online. Необхідно лише обрати свій заклад та
перейти до його програми. Для отримання більш детальної інформації щодо використання платформи варто звернутися до менеджера з
онлайн-освіти у своєму закладі.
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www.knuba.edu.ua

ержавний секретар Міністерства
освіти і науки Сергій Захарін у
межах робочої поїздки до міста Лодзь
(Республіка Польща) зустрівся із Президентом Європейської асоціації університетського спорту (EUSA) Адамом
Рочеком і виконувачем обов’язків Президента Міжнародної федерації університетського спорту (FISU) Леонзом Едером.
Сторони обговорили можливості участі українських студентів у міжнародних заходах спортивного напряму, що мають освітню складову,
перспективи розширення співробітництва з питань удосконалення підготовки у закладах вищої освіти спеціалістів спортивного профілю тощо.
А також – можливості залучення наших студентів до міжнародних конференцій, семінарів, організації та проведення сучасних фізкультурнооздоровчих заходів з інноваційним підходом в Україні, спрямованих на
популяризацію здорового способу життя.
Сергій Захарін розповів іноземним колегам про стан української системи освіти в умовах воєнного стану, руйнування та шкоду, нанесені
освітній інфраструктурі, а також можливі кроки, до яких могли би вдатися інші країни й міжнародні організації для підтримки післявоєнного відновлення України.

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

К

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – ПОРУЧ

Б

ільш як 600 тисяч освітян і керівників
закладів освіти України зможуть пройти
курс підвищення кваліфікації щодо надання першої психологічної допомоги й емоційної підтримки дітям і підліткам. Навчання відбуватиметься в межах Національної
програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, започаткованої з
ініціативи першої леді Олени Зеленської.
«Курс створено за моделлю змішаного навчання, що складається з
10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, додаткових матеріалів і практичних тренінгів, під час яких освітяни дізнаються
про психологічні стани, навчаться надавати першу психологічну допомогу за методичними посібниками Save the Children», – розповів директор ІМЗО Євген Баженков.
Курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій» можна пройти на порталі Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» МОН
(hryoutest.in.ua).

www.prostir.ua

оманда МОН працює над упровадженням електронних документів про освіту на порталі й у мобільному застосунку
«Дія» разом із колегами з Мінцифри та за
підтримки проєкту EU4DigitalUA.
Нині підготовлений проєкт постанови
КМУ щодо відображення відомостей, що містяться в документах про
базову середню, повну загальну середню, професійну (професійнотехнічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».
Уже сьогодні завдяки сервісу ЄДЕБО «Інформація про фізичну особу,
що міститься в ЄДЕБО» (info.edbo.gov.ua/check-person) здобувачі освіти і випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для
цього треба мати лише кваліфікований електронний підпис, реквізити
документів про освіту – не потрібні. Додаткова інформація про сервіс
ЄДЕБО доступна за посиланням: bit.ly/3PyXzSs.
Інформацію, надану за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для їх перевірки у Реєстрі документів про освіту (info.edbo.gov.ua/edu-documents).
Отримана виписка із цього реєстру може бути корисною для визнання
українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном.

www.5.ua

ДОКУМЕНТИ І ЦИФРОВІЗАЦІЯ

За матеріалами Міністерства освіти і науки

www.mon.gov.ua

ерший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко й генеральний директор Директорату цифрової трансформації МОН Дмитро Завгородній узяли
участь у засіданні Групи високого рівня
з питань освіти, що організувало Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської
Республіки. Головна тема – цифровізація сфери освіти з акцентом на
підтримку цифрових навичок і компетенцій учнів.
Перший заступник міністра обговорив із європейськими партнерами питання поглиблення співпраці шляхом надання експертної та консультаційної допомоги в реалізації ініціатив МОН щодо покриття невідкладних потреб сфери в умовах воєнного стану. Зокрема – залучення
міжнародної гуманітарної допомоги та фінансових ресурсів донорської
спільноти для забезпечення нагальних потреб освіти України.
«Саме цифрові інструменти та технології надають нам усі необхідні
можливості, щоб не наражати наших дітей на небезпеку в умовах постійних бомбардувань і обстрілів. Ми досі стикаємося із проблемою нестачі цифрових пристроїв, адже значна кількість учнів, студентів і викладачів були змушені залишити домівки та не мали можливості забрати
речі чи документи. Для вирішення цього питання ми активно працюємо з партнерами та бізнесом», – зазначив Андрій Вітренко.
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ПЕРЕМІЩЕНІ
ВИШІ

ЗБЕРЕГТИ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Як переміщення позначилося на
університетських спільнотах та якості
освіти? Які ключові виклики мають
такі виші на нових місцях, і наскільки
досвід 2014 року допоміг упоратися із
цьогорічними викликами? Відповіді на
ці запитання намагалися знайти під час
онлайн-дискусії «Університети в облозі:
виклики для української системи вищої
освіти після повномасштабного вторгнення
Росії в Україну», яку було організовано
в рамках дослідження Школи політичної
аналітики Національного університету
«Києво-Могилянська академія».

ПОТРІБНІ ЧІТКІ АЛГОРИТМИ
Як зустрів російську агресію
Херсонський державний університет, і які рішення були ухвалені насамперед? Ректор ХДУ Олександр
Співаковський переконаний: якби
було зроблено висновки з подій
восьмирічної давнини, то сьогодні
багато кроків здійснювалося б автоматично.
За його словами, від початку
агресії ситуація у Херсоні ніколи
не була статичною – вона весь час
змінювалася. Пан Олександр виділив три часові етапи. Перший –
до 14 березня, коли ректор перебував із колективом і студентами в
окупованому Херсоні й був безпосереднім учасником усіх процесів.
Потім на вимогу МОН він повинен

www.1plus1.ua
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освід переміщених університетів 2014 року став у пригоді і в 2022-му. Про це розповів ректор Маріупольського
державного університету Микола Трофименко. «У рамках програми Фулбрайта для переміщених університетів ми розглядали
дуже багато кейсів різних вишів:
як вони переїжджали, що вони робили, – зазначив Микола Валерійович. – Дуже важливо знати про
помилки, які були при переміщеннях 2014 року, щоб не припускатися їх сьогодні».
– Але в кожного закладу вищої
освіти – власний унікальний досвід, а ситуація значно відрізняється від 2014-го. Нині рятуємо наших
людей, намагаємось максимально
вивезти тих, хто залишився в Маріуполі, – розповідає пан Микола.
– Боремося і на інформаційному
фронті. Окупанти створили фейкові університети – як у нашому
місті, так і в інших областях. Абсолютно ніхто не очікував, що росіяни будуть знищувати Маріуполь
із такою люттю. Усі наші корпуси
зруйновано, було вбито чимало викладачів і студентів. Ми нічого не
знаємо про долю 30 осіб. Але навіть
за таких умов 90% студентів МДУ
вийшли на зв’язок і продовжують
навчання. З 18 квітня ми відновили навчальний процес, усі системи електронного документообігу,
автоматизовану систему управління тощо. Наразі МДУ активно облаштовується у Києві – на базі
Київського національного університету будівництва і архітектури.

ТРЕБА РОЗРОБИТИ ЧІТКІ АЛГОРИТМИ, ЯК
МАЄ ВІДБУВАТИСЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ
– ЛЮДСЬКИХ, ФІНАНСОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ
був виїхати на підконтрольну територію, щоб мати можливість забезпечити роботу університету.
Другий етап – до 16 квітня, тобто до моменту переміщення центру управління ХДУ до Івано-Франківська на базі Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника. Як зауважив
Олександр Володимирович, після
цього робота проводилася у форматі двох офісів, коли 70% співробітників і студентів перебувають у
небезпеці на окупованій території.
Третій етап – із 14 червня (тоді
здійснювалося захоплення приміщень ХДУ у Херсоні й було втрачено доступ до інфраструктури).
До речі, аж до 14 червня прапори України і Євросоюзу майоріли
на головному майданчику Херсонського державного університету.
– Ми від початку повномасштабного вторгнення намагалися з’ясувати, хто і де перебуває,
– продовжив Олександр Співаковський. – Вдалося встановити зв’язок із 98% викладачів і студентів. Так, щодо 70–80 людей не
було розуміння, адже на Херсонщині відбувалася повна вакханалія.
Ми провели державні іспити, маємо повний реєстр відео, як вони
складалися. Було важко, але сьогодні 98% наших випускників отримують дипломи.
Щодо комунікацій, то, за словами ректора, «завдяки» пандемії
вони були відпрацьовані на належному рівні.
– Ми зробили акцент на комунікації, бо якщо трапляється інформаційний вакуум, то можна втратити контроль над усіма процесами,
які відбуваються в університеті,
люди почуватимуться невпевненими, – додав Олександр Володими-

рович. – Ми не пропустили жодного засідання ректорату, вченої
ради, провели конференцію трудового колективу, щоб разом через обговорення та дискусію ухвалювати певні рішення, зокрема так
було з рішенням про переміщення
університету.
Ректор визнає, що були певні
проблеми – зокрема, з медичними спеціальностями або, скажімо,
хореографією. Хоча до 14 червня
деякі заняття, що повинні були відбуватися в аудиторіях ХДУ, там і
проводилися.
Ще один аспект, на якому зосередив увагу Олександр Співаковський, – доступ до фізичних і віртуальних ресурсів. Тільки
16 квітня, коли було підписано наказ МОН про переміщення, розпочалося «перекачування» ресурсів.
Ректор ПНУ Ігор Цепенда ухвалив
рішення про надання ХДУ частини
віртуального простору. Цей процес
завершився лише 25 травня.
– Звісно, такі терміни не дуже
прийнятні, – зауважує ректор.
– Але ж ви розумієте, яка була
ситуація. Коли до ХДУ зайшли
росгвардія і фсб, ситуація почала порушуватись, і наші люди в
Херсоні стали боятися.
На думку Олександра Співаковського, слід розробити чіткі алгоритми, як повинно відбуватися переміщення ресурсів – людських,
фінансових, матеріальних тощо.
Окремо ректор торкнувся проблеми колаборантів. «Ми надіслали
листи до Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань, –
розповів він. – Адже є абсолютно конкретні випадки, коли людина
прийшла на захоплення, повідмикала нам усі комунікації, але ми
отримуємо відписку, мовляв, нада-

ли мало свідчень, щоб із цією людиною розбиратися». На думку Олександра Співаковського, до цього
потрібно ставитися прискіпливіше.
Він вважає, що вже сьогодні варто окреслити плани з розбудови
інфраструктури людських ресурсів
після закінчення війни. «Має бути
чітке розуміння, що і як ми робитимемо конкретно – в Маріуполі,
Бердянську, Мелітополі, Херсоні,
інших містах, – наголошує ректор. – Сценарії можуть бути різними, але вже сьогодні слід будувати алгоритми таких дій».

ПЕРЕВІРКУ ПРОЙШЛИ ВСІ
Які були дії Міністерства освіти і
науки України у перші дні війни?
Як розповів генеральний директор
Директорату фахової передвищої,
вищої освіти Олег Шаров, МОН
почало реагувати на ситуацію ще
23 лютого. Зокрема, було проведено нараду із закладами вищої освіти
Донецької та Луганської областей.
«Довелося наказувати рятувати
критичні документи і забезпечити
можливість для університетів відновити свою діяльність максимально повноцінно, – продовжив Олег
Ігорович. – Під час цієї наради відбувалися достатньо палкі дискусії.
З великою повагою я поставився
тоді до деяких ректорів, які в пориві патріотизму казали, що міністерство поспішає. Ми в цьому випадку дійсно перестраховувались.
Єдине, про що нині жалкую: нам
не спало на думку запросити на цю
нараду ректорів ЗВО Херсонської і
Запорізької областей».
Щодо 24–26 лютого, на думку
Олега Шарова, ці дні стали перевіркою університетської автономії,
яка запроваджувалася з 2014 року,
в максимально екстремальних умовах.
– По-своєму цю перевірку пройшли фактично всі університети,
– зауважив він. – Так, є кілька вишів, керівники яких лише
десь 26 лютого зрозуміли, що відбувається. Усі інші вже 24-го вве-
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ПЕРЕМІЩЕНІ
ВИШІ

І НЕ ЗАБУТИ ПРО ЯКІСТЬ
які залишились на окупованих територіях, якнайшвидше звідти інфільтруватись.

ГОЛОВНЕ – НЕ СТІНИ, А ЛЮДИ
Звісно, переміщення не може не
впливати на життєдіяльність університету і, відповідно, – на якість
освіти. Цю думку неодноразово висловлювали учасники обговорення.
– Безперечно, об’єктивні обставини впливають на якість, –
зауважив Микола Трофименко.
– Ми втратили нашу матеріальнотехнічну, лабораторну базу. Але
просуваємо тезу, що в університеті головне – не стіни, а люди. Ми в
повному обсязі відновили навчаль-

разі перебувають у складних побутових умовах, набагато важче
опановувати матеріал, аніж це було
в мирний час. Але те, що система
налагоджена, дає впевненість, що
ми зможемо забезпечити необхідну
якість освітнього процесу в своєму
закладі. Я розумію, що знадобляться роки, щоб відбудувати наш університет, адже всі корпуси зруйновані. Тож сьогодні потрібна нова
стратегія – і ми над нею працюємо. Насамперед вона спрямована
на інтернаціоналізацію, зміцнення
зв’язків із закордонними партнерами, завдяки чому ми можемо черпати ідеї і для підвищення якості освіти.

МИ ЗАПРОПОНУВАЛИ, ЩОБ
УНІВЕРСИТЕТ САМ МАВ МОЖЛИВІСТЬ
ВИЗНАЧИТИ, В ЯКОМУ ПОРЯДКУ
ПРОХОДИТИ АКРЕДИТАЦІЮ

www.donbass.comments.ua

чері або щось робили, причому
конкретно і правильно, або знали, що робити. Кожен реагував
по-своєму – залежно від ситуації на місці. Але, скажімо, того,
що сталося з Херсоном, точно ніхто у жодних сценаріях прорахувати не міг.
Спочатку в цій ситуації виявилося простіше університетам Луганської і Донецької областей –
у них було трошки більше часу
на те, щоби здійснити відповідні дії для переміщення. «Плюс у
багатьох вишів (окрім маріупольських) уже був досвід такого переміщення, – додав Олег Ігорович.
– Складніше виявилось університетам півдня Запорізької і Херсонської областей».
Також у МОН вирішили не
повторювати
поганий
досвід
2014 року з коледжами і врештірешт почали займатися їхнім активним переміщенням. Це дало результат.
– Якщо 100% університетів пройшли переміщення, то я не можу
не визнати, що в нас є декілька
коледжів, які фактично саботували його, – розповів Олег Шаров.
– Але якщо в 2014 році на окупованій території ми втратили всі коледжі, крім одного, то тепер втрати
можна буде перелічити на пальцях
однієї руки.
Він визнає: централізованого переміщення університетів не було.
Водночас ставить запитання: чи
було воно можливим?
– Переміщення людей – це
функція військових адміністрацій,
а не університетів, – додає Олег
Ігорович. – Заклади могли краще чи гірше вписатися у цей процес. На щастя, багатьом це вдалося. Найгіршою була ситуація в
тих вишах, які 24–26 лютого не
відчували реально присутність керівництва. І там ми маємо найбільші втрати. Але в багатьох університетах керівники жорстко взяли
ситуацію у свої руки. Так, є колаборанти, які б не перемістилися за жодних обставин. Тим не
менше, чимало людей виїхали, а
інші брали активну участь в освітньому процесі дистанційно. Наразі вони поступово інфільтруються на підконтрольну уряду України
територію.
У так званих вишів-клонів немає
жодних перспектив. Нормального
функціонування закладів освіти на
окупованих територіях насправді й
не було. Таку думку висловив Олег
Шаров, зазначивши, що сьогодні
колаборанти – це наші біда і головний біль, але при цьому зауважив, що за кілька місяців проблеми будуть саме в них.
– Найстрашніша ситуація –
зі студентами, – додав Олег Ігорович. – Сьогоднішній студент,
який перебуває на території, непідконтрольній уряду України, – це
завтрашній мобілізований до російської армії, який зі зброєю в руках
стрілятиме по захисниках України.
Тому ми радимо здобувачам освіти,

ний процес, у нас стали до роботи
всі викладачі, абсолютна більшість
студентів, і виш не відчув суттєвих
втрат стосовно якості викладання.
Щодо матеріально-технічної бази,
то ми сьогодні активно працюємо
з донорами для відновлення наших
лабораторій. Також наразі є змога
інтернаціоналізувати наші освітні
програми, зробити їх якіснішими,
конкурентоздатними. Можливості
для учасників освітнього процесу
великі – від мобільності до потужних грантових програм наукових
досліджень.
За словами Миколи Трофименка, колектив закладу єдиний у думці, що треба будувати університет
абсолютно з новою філософією –
цифровий і інтернаціоналізований.
Ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, голова ради ректорів
переміщених ЗВО України Ольга
Поркуян погоджується з колегою.
– На мою думку, якість забезпечується передусім добре налагодженою системою, тобто процедурами,
запровадженими
в
університеті, – зауважила пані
Ольга. – З іншого боку, я розумію, що нашим студентам, які на-

В ОЧІКУВАННІ
ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
Голова Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
Андрій Бутенко дещо перефразував відомий вислів Вінстона Черчилля: «Якщо нині не говорити про
якість освіти, то чого і навіщо ми
навчаємо наших студентів?».
Пан Андрій нагадав, що у березні
МОН і Кабмін підтримали ініціативу Нацагентства і терміново видали
постанову №295, котра дозволила
спростити систему акредитації і закінчити акредитаційний цикл, який
почали виші (а це більш як тисяча освітніх програм). «Навіть коли
університет проходить за спрощеною процедурою, він усе одно робить самоаналіз», – наголосив він.
Андрій Бутенко переконаний:
процеси внутрішнього забезпечення якості й контролю в цих умовах
повинні бути, особливо у ЗВО, які
були змушені залишити рідні стіни і шукати прихисток у партнерських вишах.
– Щодня ситуація змінюється
– якийсь викладач повернувся,
якийсь від’їхав, хтось знайшов краще місце роботи, комусь баналь-

но потрібно знайти для продовження навчального процесу ноутбук, а
комусь треба спеціальне обладнання, – зауважив він. – Але дбаючи про внутрішню систему забезпечення якості (інколи в ручному
режимі), не слід забувати про системні дії, які робились і до війни.
Також пан Андрій розповів про
розробку Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану, яке повноцінно врахує
усі особливості та можливі труднощі процесу. При цьому проводяться
дискусії з представниками органів
влади, роботодавцями. Звернулося
НАЗЯВО і до Ради ректорів ЗВО
України з пропозицією надати їхнє
бачення – як діяти найближчим
часом.
– Зокрема, ми запропонували,
щоб університет сам мав можливість визначити, в якому порядку проходити акредитацію, – зауважив голова НАЗЯВО. – Якщо
він наразі не може цього зробити – в нього пошкоджена матеріально-технічна база, проблеми з
колективом тощо, то пропонується
надати вишу право звернутися до
Нацагентства і заявити, що цьогоріч він хоче пройти акредитацію за
спрощеною процедурою, як це дозволяє постанова КМУ, але – на
один рік і безкоштовно.
Андрій Бутенко визнає, що
цьогоріч грошей в освіті бракуватиме у всіх – і у вишах, які залишили власні домівки, і у ЗВО з
умовно безпечних регіонів, – тож
сплачувати повну вартість акредитації мало хто зможе.
– Тому ми пропонуємо для університетів, які спроможні сплатити за акредитацію і прагнутимуть
отримати повноцінну акредитаційну експертизу, зменшити ціну приблизно вдвічі, – додав він.
Пропонується низка інших технологічних рішень, зокрема –
можливість подавати звіти у певних випадках поза системою
Нацагентства. «Ми стикнулися із
ситуацією, коли університети того
самого Херсона чи Маріуполя не
могли навіть увійти до системи»,
– зауважив голова НАЗЯВО.
Цікава деталь, на якій акцентував пан Андрій: жоден з евакуйованих університетів не затримав свій
звіт, на відміну від низки ЗВО й
установ із відносно спокійних регіонів.
– Проблеми якості тепер стосуватимуться більшості університетів, – резюмував Андрій Бутенко.
– Чимало викладачів і студентів
переїхали в межах України і за кордон. Хтось із них продовжує підтримувати зв’язки зі своїми вишами, а хтось – ні. Через втрату
людського потенціалу якість освіти
(сподіваюся – тимчасово) знизиться скрізь. І на це потрібно реагувати. Тому ми пропонуватимемо різні варіації і комбінації проведення
акредитаційних процедур – щоб
ми не перестали дбати про якість
освіти в кожному університеті й у
цілому в країні, але водночас могли гнучко реагувати на проблеми.
Дмитро ШУЛІКІН
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НАВЧАННЯ: ОЧНЕ, ДИСТАНЦІЙНЕ, ЗМІШАНЕ
Чи не найголовніше питання, що турбує нині освітян, батьків, управлінців та органи
місцевої влади, – як краще оптимально розпочати новий навчальний рік в умовах війни.
І, звісно, наріжним каменем цього питання є безпека усіх учасників освітнього процесу.

ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ
Нагадаємо, що МОН підготувало
лист №1/7322-22 «Про організацію
2022–2023 навчального року», в якому інформувало про особливості організації початку навчання та рекомендації першочергових кроків із
підготовки до нього.
У листі наголошують, що відповідно до постанови КМУ від 24 червня
2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового
режиму воєнного стану в Україні»,
навчання у ЗЗСО традиційно розпочнеться у День знань (1 вересня).
Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Заклади
фахової передвищої та вищої освіти
самостійно визначають дати початку та завершення навчального року.
Першим кроком підготовки мають
стати призначення комісій з обстеження закладів освіти на предмет
готовності до організації навчання
та забезпечення безпеки учасників
освітнього процесу
До їх складу рекомендовано включити представників регіональних
підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій і Національної
поліції. Результатом роботи комісії
є підготовка відповідного акта, що
затверджується керівником адміністрації.
Другий крок – визначення форми організації освітнього процесу.
Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Структура
і тривалість навчального тижня, дня,
занять і відпочинку, а також форми
організації освітнього процесу визначаються педагогічною (вченою)
радою закладу освіти в межах часу,
передбаченого освітньою програмою
(відповідно до обсягу навчального
навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей
регіону тощо).

УРОКИ У ШКОЛІ
Освітній процес в очному режимі запроваджується 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
включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.
Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для
укриття всіх учасників освітнього
процесу, то освітній процес може
бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин
(змін) упродовж дня, тижня, місяця
або семестру.
Для підготовки роботи закладів
освіти в очному режимі засновникам
рекомендовано провести відповідні
заходи з посилення безпеки. Це:
– обов’язкова перевірка закладів
освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;
– перевірка готовності систем
оповіщення, зокрема доступності
оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;
– визначення та позначення шляхів евакуації;
– наявність обладнаного укриття
для всіх учасників освітнього процесу;
– створення запасів води і медикаментів;
– проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій
у разі повітряної тривоги;
– проведення навчальних занять
щодо здоров'язбереження, надання
домедичної підготовки тощо;
– підключення мережі Wi-Fi в
укриттях для проведення занять (за
можливості).

…І ПОЗА НЕЮ
Освітній процес у дистанційному режимі запроваджується в закладах
освіти на території ведення бойових
дій і тимчасово окупованих територіях. Затверджується наказом (розпорядженням) засновника закладу
освіти за погодженням із керівником адміністрації (без обов’язкового
укладення трудового договору про
дистанційну роботу в письмовій
формі, головною умовою є своєчасне виконання завдань). Під час
організації дистанційного навчання МОН рекомендує використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.
В умовах дистанційного навчання заклад самостійно ухвалює рішення щодо зняття обмеження на
максимальну кількість учнів у класі. За дистанційною формою робота може виконуватися працівником
поза робочим приміщенням, територією власника або уповноваженого
ним органу, в будь-якому місці за
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ьогоріч підготовка кожної області, району та громади до початку нового навчального триватиме принаймні до 18–20 серпня.
На цьому наголосив міністр освіти і
науки Сергій Шкарлет в ефірі програми «Ранок з Україною».
– Наразі неможливо спрогнозувати безпекову ситуацію. Вкотре
наголошую, що безпека – наш головний пріоритет. Освітній процес
буде формуватися винятково з урахуванням ситуації в кожному населеному пункті, – сказав він.
За словами міністра, нині формується мапа закладів освіти й укриттів, у яких перебуватимуть учасники
освітнього процесу в разі виникнення загрози, відпрацьовуються маршрути до бомбосховищ. Закладам освіти, укриття яких не розраховані на
всіх учасників освітнього процесу,
пропонується змінність навчання.

вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Освітній процес за змішаною
формою поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання підходить для різних занять: практичні та
лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, лекційні
– дистанційно. У початковій школі
бажано проводити заняття в очному
режимі, адже діти потребують живого спілкування. Форма може змінюватися впродовж навчального року
залежно від безпекової ситуації.
Третій крок підготовки – гарантування безпеки всіх учасників освітнього процесу впродовж навчального року. Керівники закладів освіти
мають бути поінформовані про персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів
освіти та всіх працівників закладу.
При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу в разі
включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до
споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою
тривоги усі можуть повернутися до
приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування.

ТРИ ПРІОРИТЕТИ
В Україні – війна, тож маємо три
пріоритети: безпека дітей та вчителів; працююча система освіти, адаптована до викликів війни; повернення вчителів та дітей у школи 1
вересня. У цьому переконана Юлія
Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій. Реалізація цих
пріоритетів координується централізовано, але конкретні рішення ухвалюються на місцях за встановленими правилами.
– У жодному документі від
МОН чи Кабміну не вказано про
обов'язковість для усіх офлайн-навчання з 1 вересня. Ми цього прагнемо, але ситуація у регіонах є різною,
– наголошує вона. – Кінцеве рішення про форму навчання ухвалю-

ватиме засновник закладу на підставі безпекового висновку військової
адміністрації та подання педагогічної ради закладу.
У батьківському середовищі є досить багато людей, які не готові відправляти своїх дітей до школи з 1 вересня.
– Їх занепокоєння й аргументи з
кожним днем стають серйознішими,
зважаючи на інтенсивність обстрілів російської армії. Ні в одному з
куточків нашої України їхні діти не
можуть почуватися у безпеці. Водночас велике скупчення дітей може
стати більшою принадою для російських душогубів, – наголошує Сергій Дятленко, експерт із питань освіти ГО «Освіта для успіху». – Наші
школи (здебільшого) не видаються
безпечними місцями та не мають належних укриттів. Так, вони можуть
мати підвальні приміщення, але їх
важко розглядати як надійне укриття для захисту великої кількості дітей упродовж досить довгого часу.
Причини – малі площі, відсутність
належної вентиляції, достатньої кількості санвузлів тощо. Та й виглядають вони так, що скоріше не заспокоять дітей, а наженуть паніку.
А психологічна стійкість і панічний
поріг у кожного свої.
Нині не час для монорішень, переконаний Сергій Дятленко.
– Школи мають бути віднесені
до різних рівнів безпеки, залежно
від близькості до бойових дій, активності напряму їх ведення, наближеності до стратегічних об’єктів, фізичного розміру будівлі школи та її
наповнюваності, рівня здобуття освіти у закладі, наявності та надійності
укриттів. І саме із представниками
кожного з рівнів варто обговорювати організацію освітнього процесу
(до речі, в дошкільній та позашкільній освіті – також), – каже він.
Експерт переконаний: доки до 1 вересня ще є час, потрібно напрацьовувати спільні, оптимальні рішення.

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов
зауважує, що є певна невизначеність
із розподілом обов’язків щодо підготовки укриття до нового навчального року та його облаштування. Деякі
органи місцевої влади перекладають
це на керівників закладів освіти, водночас чимало керівників самостійно починають готувати бомбосхови-
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ще, залучаючи до цього працівників
закладів освіти та батьків. Учасників освітнього процесу турбує, якого виду укриття має бути в закладі
освіти, щоб розпочати освітній процес, чим воно повинно бути оснащене, хто має готувати його до навчального року й інші важливі питання.
Служба освітнього омбудсмена за
фахової допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій підготувала важливі роз’яснення.

ЗА ОБЛАШТУВАННЯ
УКРИТТЯ В ЗАКЛАДІ
ОСВІТИ ВІДПОВІДАЄ
ЗАСНОВНИК
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ФІНАНСУВАННЯ
Так хто ж відповідає за облаштування укриття у закладі освіти? У Службі освітнього омбудсмена наголошують, що за облаштування укриття в
закладі освіти відповідає засновник.
Адже саме засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу
освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та
ліцензійних умов (частина 6 статті 25 Закону України «Про освіту»).
Якщо засновником закладу освіти є
місцева влада – саме вона відповідальна за облаштування укриття (це
стосується переважної більшості закладів освіти).
Очільник закладу освіти здійснює
організаційно безпосереднє управління закладом і несе відповідальність
за освітню, фінансово-господарську
та іншу діяльність закладу освіти.
Керівник у межах наданих йому
повноважень: організовує діяльність
закладу освіти; розв’язує питання
фінансово-господарської
діяльності закладу освіти; забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх
програм; забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища (частина 3 статті 26 Закону України «Про освіту»).
Згідно з Порядком створення,
утримання фонду захисних споруд
цивільного захисту та ведення його
обліку, опікуватися захисними спорудами мають балансоутримувач захисної споруди – власник захисної
споруди або юридична особа, яка
утримує її на балансі, а це – засновники закладів освіти.
Хто повинен виділити кошти на
облаштування укриття у закладі освіти? Відповідно до статті 78 Закону
України «Про освіту», фінансування
закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за кошти відповідних бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених законодавством. Тобто фінансування укриттів
у державних і комунальних закладах
освіти має здійснюватися за кошти
місцевих бюджетів та інших джерел,
не заборонених законодавством, наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо, згідно із законами України
«Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Отже, органи
місцевого самоврядування повинні
виділити кошти на облаштування
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АКТУАЛЬНА
ТЕМА
укриття. Також джерелом фінансування для облаштування укриттів
може бути міжнародна допомога.

УМОВИ І ДОЗВОЛИ
Чи дозволяє наявність підвалу в закладі освіти розпочати очне навчання? У Службі освітнього омбудсмена
зауважують, що, відповідно до законодавства, підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття
як споруди подвійного призначення
та як найпростіші укриття. Водночас
такі приміщення повинні відповідати
мінімальним вимогам щодо гарантування безпеки учасників освітнього
процесу та бути відповідно облаштовані. Те, чи безпечне підвальне
приміщення, щоб у разі небезпеки
там укривались учасники освітнього
процесу, чи відповідає це приміщення мінімальним вимогам гарантування безпеки, – вирішує спеціальна
комісія після обстеження підвального приміщення закладу освіти. Від рішення цієї комісії й залежатиме, чи
можна розпочинати у закладі освіти очне навчання, чи ні. Обладнання найпростіших укриттів повинно
забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менш як 48 годин.
Вимоги до зовнішніх огороджувальних конструкцій, матеріалу,
з яких їх виготовлено, об’ємнопланувальних та конструктивних рішень будівель (споруд, приміщень)
найпростіших укриттів законодавством не визначено. Але, щоб забезпечити захисні властивості від дії
звичайних засобів ураження, важливо, щоб несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття, покриття) будівель (споруд,
приміщень) були виготовлені із залізобетону, цегли або інших кам’яних
матеріалів. Також можливо використання будівель (споруд, приміщень) з
інших матеріалів за умов їх заглиблення у землю.
Найпростіші укриття забезпечуються: місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками
тощо; ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину)
та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); контейнерами для зберігання
харчових продуктів; виносними баками, що щільно закриваються, для
нечистот (для неканалізованих будівель і споруд); резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами
тощо); первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку й оповіщення;
шанцевим інструментом.
Хто визначає, чи дозволяє захисна споруда або підвал у закладі
освіти розпочати очне навчання? У
Службі освітнього омбудсмена відповідають: щоб визначити, чи дозволяє наявне в закладі освіти укриття
розпочати очне навчання, на рівні
органів місцевого самоврядування
засновник закладу утворює спеціальну комісію, яка обстежує наявні
будівлі (споруди, приміщення), щоби
встановити, чи можливо їх використовувати для укриття як споруди подвійного призначення та найпрості-

ші укриття, чи ні. До складу цієї
комісії за згодою залучаються фахівці структурних підрозділів з питань
освіти та науки, цивільного захисту, містобудування та архітектури,
охорони здоров’я центральних та
місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування,
а також фахівці територіальних органів і місцевих підрозділів ДСНС,
Держпродспоживслужби тощо (розділ 2 Рекомендацій щодо організації
укриття в об’єктах фонду захисних
споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти). Наразі в закладах освіти
вже створені та працюють такі комісії, до них обов’язково включений
представник ДСНС. Після завершення роботи комісії буде зрозуміло, які
заклади можуть продовжувати очне
або змішане навчання, де та які відповідні роботи необхідно провести
для підготовки укриття.
Згідно з листом МОН від 11.07.2022 р.
№1/7707-22 «Про підготовку закладів
освіти до нового навчального року
та опалювального сезону в умовах
воєнного стану» наказом закладу
освіти до початку навчального року
створюється постійна технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти, яка проводить огляд
будівель, приміщень, комунікацій із
метою приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування,
обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки закладу
освіти до опалювального сезону, ви-

ду освіти, представник профспілкової організації закладу освіти (у
разі відсутності профспілкової організації – уповноважений трудового колективу), представник територіального органу Державної служби
якості освіти України, а також представники місцевих органів державного нагляду (цивільний захист, пожежна безпека, Національна поліція,
охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд тощо – за згодою).

ПЛОЩА, ВИХОДИ, ІНШІ УКРИТТЯ
Якими є нормативи та розрахунки
площі укриття на 1 людину, зокрема дитину дошкільного віку, дитину
молодшого шкільного віку, підлітка
та дорослу людину? Для приміщень
захисних споруд і споруд подвійного призначення нормативи площі
укриття на одну людину визначаються ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту». Ці нормативи не залежать
від віку осіб, що будуть укриватися. Вони залежать від організації у
таких спорудах місць для сидіння та
лежання, висоти приміщень. Якщо
місця для сидіння (лежання) розташовуються в один ярус, то площа на
1 людину встановлюється в межах
не менш як 0,6 м2, у два яруси –
0,5 м2, у три яруси – 0,4 м2.
Для найпростіших укриттів не
визначені нормативи щодо площі
укриття на 1 людину. Дітей до 11 років слід розміщувати там окремо від
інших вікових груп. Якщо неможливо забезпечити приміщення заздалегідь підготовленими місцями для

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ
В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
значає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових
та спортивних майданчиків, інших
приміщень, а також укриттів фонду
захисних споруд цивільного захисту до нового навчального року. Комісія складає:
– акт обстеження приміщень
та інженерних комунікацій закладу
освіти до початку навчального року
й опалювального сезону;
– акти-дозволи на введення їх
в експлуатацію. До акту-дозволу на
введення в експлуатацію спортзалу
і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в
освітньому процесі;
– акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (сховище або протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу
освіти);
– акт оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості
його використання для укриття населення як найпростішого укриття.
Після огляду постійною технічною
комісією заклад освіти приймає в
експлуатацію комісія, створена за
наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування), до якої входять представник органу управління освітою
(голова комісії), керівник закла-

сидіння та лежання, необхідно розраховувати спроможність із площі
на 1 людину в 1 м2.
Чи обов'язково повинно бути два
виходи в укритті? У приміщенні, яке
має один евакуаційний вихід, дозволяється перебування не більш ніж
50 осіб (пункт 2.26 розділу 3 Правил
пожежної безпеки в Україні). У закладах освіти зазвичай понад 50 осіб,
за винятком окремих закладів у сільській місцевості, тому для більшості закладів освіти укриття з одним
евакуаційним виходом неприйнятне.
Укриття має забезпечуватися не
менш ніж двома евакуаційними виходами, один із яких може бути аварійним (якщо планується укриття у
споруді подвійного призначення або
найпростішому укритті місткістю
менш як 50 осіб – у ньому допускається один евакуаційний вихід).
Аварійний вихід в укритті дуже
важливий, якщо неможливо використовувати основний вхід (вихід)
через його пошкодження внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій, евакуація осіб,
які укриваються, здійснюється через
аварійні виходи споруд фонду захисних споруд (пункт 17 Порядку
заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту).
(Закінчення на стор. 10)

(Закінчення. Початок на стор. 8)
Чи може школа використовувати підземні станції метрополітену,
автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри тощо для
укриття здобувачів освіти на підставі завчасних домовленостей?
Так, ідеться у повідомленні Служби освітнього омбудсмена. Але ці
укриття повинні бути розташовані
на дозволеній відстані від закладу
освіти, згідно з будівельними нормами – до 500 м, але ДСНС рекомендує до 100 метрів з урахуванням
наявного досвіду організації захисту
населення в умовах збройної агресії російської федерації. Відповідно
до вимог кодексу, заклади освіти
можуть використовувати для укриття здобувачів освіти та працівників
на договірних засадах об’єкти фонду захисних споруд інших суб’єктів
господарювання. Проте спеціальна комісія повинна визначити, чи
безпечне це укриття для учасників
освітнього процесу. Щоби встановити, чи можливо використовувати споруду подвійного призначення чи найпростіше укриття, органи
виконавчої влади обстежують і беруть на облік підземні порожнини,
станції та переходи метрополітену,
автодорожні, пішохідні тунелі, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства

АКТУАЛЬНА
ТЕМА
найпростіші укриття або поблизу є
захисні споруди, які можуть використовуватися під час повітряних
тривог. Для максимальної безпеки
в закладах активно встановлюються «кнопки оповіщення» і камери відеоспостереження, вирішується питання підвезення учнів.
А у Харкові міністр провів нараду з начальником Харківської ОВА
Олегом Синєгубовим, керівництвом
ГУ ДСНС та ГУ Нацполіції в Харківській області, а також директорами
департаментів освіти і науки. Обговорювали масштаби пошкоджень і
руйнації закладів освіти, безпекову
ситуацію в регіоні та формат початку навчального року.
– Попри щоденні ракетні удари
й артилерійські обстріли, навчальний рік у школах Харківщини розпочнеться. Ще раз наголошую: безпека – найголовніше. Враховуючи
безпекову ситуацію на Харківщині,
це має бути винятково онлайн-режим. Рішення щодо формату буде
визначено ОВА у серпні, – зазначив Сергій Шкарлет.
Це й не дивно, адже саме в Харківській області найбільша кількість
пошкоджених та зруйнованих закладів освіти. Із 715 закладів загальної
середньої освіти – 223 пошкоджені або повністю зруйновані.
Побачити на власні очі, якими є
приклади таких «острівців безпеки»

ЧИ ВІДПОВІДАЄ ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ
МІНІМАЛЬНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ,
ВИРІШУЄ СПЕЦІАЛЬНА КОМІСІЯ
громадського харчування, магазини,
підвальні, цокольні поверхи будинків і промислових об’єктів (відповідно до Порядку підготовки населення
до зайняття об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту).

НА ВЛАСНІ ОЧІ
Нещодавно міністр здійснив робочу поїзду до Одеси, де разом із начальником Одеської ОВА Максимом
Марченком, міським головою Геннадієм Трухановим і представниками
профільного департаменту відвідали
місцевий заклад дошкільної освіти
та ліцей.
– У закладах є укриття подвійного призначення, у яких є усе необхідне для перебування дітей та
персоналу. Укриття мають 2 і 3 евакуаційні виходи, санвузли, рукомийники. Для забезпечення постійного
інтернет-зв’язку доступний Wi-Fi.
Також у закладах освіти є аптечки,
запаси питної води, харчові пайки
тривалого зберігання тощо, – розповів про враження від відвідування міністр.
Під час наради із начальником
Одеської ОВА, головою Одеської обласної ради, міським головою Одеси, начальниками ГУ ДСНС України
та ГУ Нацполіції в Одеській області йшлося про підготовку до початку навчального року. Так, в області
створені комісії, які здійснюють моніторинг наявності та стану укриттів
у закладах освіти.
Як повідомляє МОН, за попередніми даними, в області 75% шкіл
і садочків мають захисні споруди,

для школярів, побажав не тільки профільний міністр, а і прем’єр. Ту саму
тезу, що безпека дітей є ключовим
пріоритетом при підготовці освітніх
закладів до навчального року, він
озвучив під час відвідання Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді.
– Правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями
проводити навчання в разі необхідності – це ті речі, які ми вимагаємо
від громад і керівників обласних військових адміністрацій, – цитують
очільника уряду у прес-службі КМУ.
До речі, обласний ліцей для обдарованої сільської молоді, де навчаються майже 200 учнів, значно
постраждав під час російських бомбардувань, але нині там ведуться відновлювальні роботи.
– Дуже важливо, що в закладі
створені всі системи безпеки для дітей на випадок повітряних тривог.
Від місцевої влади ми очікуємо, що
всі роботи завершаться до початку
навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У
тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання, – продовжують цитувати високопосадовця на
сайті КМУ.

ВАРІАТИВНІСТЬ
Крім того, Сергій Шкарлет учергове
наголосив на необхідності створення
безпечних умов і нагадав про право батьків обирати режим навчання дітей.
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– Ми рекомендуємо кожній школі або громаді створювати паралелі,
у яких відбуватиметься онлайн-навчання. У такий спосіб діти не будуть
відлучені від освітнього процесу,
якщо батьки побоюються режиму
офлайн, – повідомив міністр.
Він спростував дезінформацію
щодо обов'язкового очного навчання, яка активно поширюється в суспільстві.
– Наказу щодо виняткового режиму офлайн не існує. Ми чітко розуміємо, що не всі школи вийдуть
на традиційне навчання. Ми максимально прагнемо це зробити і
створити всі необхідні умови, проте безпека учасників освітнього процесу залишається на першому місці.
Жодна дитина не буде відрахована
зі школи за обрану батьками форму навчання, – наголошує Сергій
Шкарлет.

COVID НЕ ЗНИК
У той час, як освітяни і місцева влада готуються до онлайн-навчання
із 1 вересня, вже зараз Всесвітня
організація охорони здоров'я рекомендує урядам країн світу повернути
обов'язковий масковий режим для
населення.
«Я стурбований тим, що кількість
випадків захворювання на COVID-19
продовжує зростати, спричиняючи
додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних
працівників. Мене також непокоїть
тенденція до збільшення числа смертей», – так висловився у заяві глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
Він підкреслив, що штам коронавірусу «Омікрон» продовжує вкладати
людей на лікарняні ліжка та спричинювати все нові та нові смерті.
Усім лідерам країн, які зараз
практично відмовилися від COVIDобмежень, Тедрос Аданом Гебреїсус
нагадав, що пандемія триває. Та й голова українського МОЗ Віктор Ляшко вважає, що Україні потрібно готуватися до чергової хвилі COVID-19.
«Останні два місяці ми фіксуємо
зростання кількості випадків коронавірусної хвороби», – цитують міністра в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна». Водночас Віктор
Ляшко запевнив, що в Україні достатньо тест-систем для діагностики COVID-19, а також необхідних
для лікування препаратів і вакцин
проти коронавірусу.
Підготував Максим КОРОДЕНКО

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ
ПРО ЗАБОРОНУ ОЧНОГО НАВЧАННЯ

Н

а петицію про заборону очного навчання у закладах освіти до закінчення
воєнного стану і військових дій в Україні відповів Президент України Володимир Зеленський. Ця відповідь з’явилася
на сайті Офісу Президента:
«Відповідно до статті 40 Конституції
України та статті 23-1 Закону України
«Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену 08.06.2022 громадянкою М.В. Горшеневою на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента
України електронну петицію №22/145004еп «Заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного
стану і військових дій», яку підтримали
понад 25 тисяч громадян. Дякую всім,
хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.
Конституція України зобов’язує мене
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, відповідно до статті 116 Конституції України,
статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», пункту 2 статті 5 Закону України «Про освіту» державну політику у сфері освіти визначає Верховна
Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки,
інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Крім того, згідно із пунктом 1 статті 1
Закону України «Про освіту» суб’єкт освітньої діяльності наділений правом автономії самоврядування – самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення
щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань, що провадяться в порядку та межах, визначених
законом. Таким чином, керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. №711 «Про початок
навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» обласні
та Київська міська військові адміністрації
разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації
в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Ураховуючи зазначене,
я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля із проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати
розгляду автора звернення».
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НАВЧАННЯ В НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ:
ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

Ш

кола Амаль Хайтека та мистецтв імені Шимона Переса
(«Шевах-Мофет») – один
із найстаріших навчальних закладів Тель-Авіва. Власне, вона старша за саму державу Ізраїль, оскільки була заснована ще 1946 року.
Протягом кількох десятиліть заклад
мав професійно-технічний ухил, а
з 90-х років минулого століття змінив напрям і методику навчання,
став приймати репатріантів – учителів і дітей. Тепер школу називають «фабрикою геніїв» – через
велику кількість успішних випускників, серед яких, до речі, є й нобелівський лауреат Даніель Канеман.
Наприкінці 2019 року, напередодні
пандемії коронавірусу, закладу дали
нову чотириповерхову, оснащену за
останнім словом науки і техніки, будівлю та присвоїли ім’я президента Ізраїлю Шимона Переса, але всі
його більше знають за старою назвою Шевах-Мофет. Тут навчаються діти з різних районів Тель-Авіва.
Окрім того, школа має міжрегіональний статус – 30% її учнів є мешканцями інших міст.
Однак у питаннях організації безпечного середовища цей навчальний
заклад не є особливим. Він дотримується усіх правил, напрацьованих міністерством освіти спільно зі Службою тилу й однакових для всіх шкіл
незалежно від форми власності. А також для закладів позашкілля – клубів, спорткомплексів тощо. Принцип
простий: там, де є діти, має бути
безпечно.

СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ
Перше, що рекомендують ізраїльські
колеги, – ввести посаду відповідального за безпеку, яка є в кожній тамтешній школі.
– В обов’язки цієї людини входить дуже багато, зокрема – підготовка і робота закладу в нестандартних ситуаціях, – каже заступниця
директора середньої ланки і викладачка біології Ольга Дор. – Вона
відповідає у школі за все, пов’язане
з безпекою. У нашому закладі це –

вчителька маленького класу, де навчаються діти з особливими потребами. У відповідальних за безпеку є
курси підвищення кваліфікації. Вони
постійно проходять спеціальний інструктаж, коли з’являються нові правила, і це знімає з директора якусь
частину роботи.
Перше, що робить відповідальний
за безпеку, каже пані Ольга, – роз-

ПРИНЦИП
ПРОСТИЙ:
ТАМ, ДЕ Є ДІТИ,
МАЄ БУТИ БЕЗПЕЧНО
глядає план школи і продумує прохід
із кожного класу – куди дитина має
йти під час повітряної тривоги. Щоб
не було штовханини і паніки, треба якомога зменшити напруженість
ситуації, бо люди в такий момент
реагують по-різному. Тож необхідно продумати пересування учнів по
школі з мінімальним навантаженням
на кожний прохід і рівномірне розподілення їх по кількох сховищах.
Після того як цей план накреслений
на великому листі картону і затверджений адміністрацією, відповідальний за безпеку опікується тим, щоб
кожен учитель знав, яким маршрутом він веде дітей за настання небезпечної ситуації.
Педагог демонструє фото, де в
коридорах школи у простінках між
скляними дверима стрілочками показані напрями руху. В усіх класах
поруч із дошкою висить пам’ятка
про те, як поводитися у момент небезпеки. При тому кожна з небезпек
позначена окремим кольором: зелений – це обстріли, помаранчевий –
землетрус, синій – теракт, червоний
– пожежа. У кожному із цих випадків чітко написано, що треба робити. І 1 вересня кожний класний керівник на 1 уроці – уроці безпеки
– проговорює всі ці речі. А також
проводить екскурсію визначеними
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Першого вересня українські школярі мають сісти за парти. Звісно, там, де немає
бойових дій і куди не завітав осоружний «руський мир». Однак зважаючи
на кількість іржавого, але смертоносного заліза у «засіках» навіженого сусіда, жодне
мирне місто в Україні не може відчувати себе у безпеці. І судячи з усього, це –
надовго, тож не будемо заспокоювати себе переможними реляціями і сподіваннями
на те, що ворог швидко сконає. То як жити і навчати дітей у цих умовах, якщо
переходити на постійну «дистанційку» – не варіант? Вочевидь, найбільше знають
про це ті, хто живе так увесь час і має відповідні напрацювання. На нещодавньому
вебінарі «Навчання в небезпечних умовах – досвід ізраїльських колег» працівники
однієї з найвідоміших шкіл Тель-Авіва розповіли українським колегам, як убезпечити
шкільне середовище під час постійної загрози ракетних ударів. Це була дуже цікава
і корисна онлайн-зустріч – надто з огляду на те, що Україні невизначений час
(маємо надію, що все-таки не завжди) доведеться функціонувати у такому ж режимі,
як Ізраїль – тобто у стані перманентної війни. Тож досвід тамтешніх колег більш ніж
на часі: він безперечно стане у пригоді вітчизняним управлінцям і адміністраціям
закладів освіти. А також – батькам, які знатимуть, на що треба звертати увагу,
обираючи місце навчання для своїх дітей.

маршрутами. Це ще не тренування,
а спокійне попереднє ознайомлення,
щоб діти знали, куди взагалі мають
іти під час небезпеки.
– Отже, перший етап, – резюмує
Ольга Дор, – це планування розподілення руху і навантаження на
бомбосховища. Другий – інструктаж учителів, щоб кожен із них знав,
що і як він має робити, третій етап
– це ознайомлювальна екскурсія.
А ось четвертий – безпосередньо
тренування, коли вмикається сирена
чи оголошується репетиція повітряної тривоги. І діти організовано проходять у бомбосховище. Цих тренувань я рекомендую зробити декілька
– у різний час. Бо учні не сидять
на одному місці, а ходять із класу
в клас, тому вони мають знати, як
пройти в бомбосховище з будь-якого
місця у школі.
Учителям допомагають старшокласники, які проходять спеціальні курси. Примусу жодного немає,
все добровільно. Цікаво, що найкращі помічники – так звані «важкі»
діти, слабкі або не надто успішні
у навчанні. Саме тут вони відчувають себе важливими, потрібними
й корисними. На сьогодні в школі 4 види помічників – вони вдягають жилети різного кольору, кожен з яких означає певні обов’язки.
«Жовті жилети» – це ті, хто надає
першу допомогу. Вони «прикріплюються» до вчителів спорту і навчаються елементарних навичок – наприклад, правильно носити людей на
ношах. Окрім того, у 10 класі всі учні
обов’язково проходять курси надання першої допомоги – аж до штучного дихання і непрямого масажу
серця. Звісно, вони не можуть повністю замінити дорослих, але мають
певні знання, здатні розібратися, у
якому випадку і в якій послідовності треба надавати допомогу. «Червоні

жилети» – це підручні пожежних.
Вони теж проходять інструктаж, навчаються виявляти місця займання
і, за можливості, нейтралізувати їх
(наприклад, зірвати штору і накрити
нею вогонь). «Блакитні жилети» допомагають учителям направляти дітей і запобігати натовпам і тисняві.
А «зелені жилети» – ті, хто «сканують» простір, тобто перевіряють,
чи всі вийшли із класів, і лише тоді,
останніми, йдуть в укриття.
– У старих будівлях бомбосховище – це підвальне приміщення, – веде далі Ольга Дор. – За
попередньою нашою адресою діти
спускалися у два поділених на секції укриття на цокольному поверсі
з обох боків закладу. Тепер школа
розташована у новій чотириповерховій будівлі й має на кожному поверсі від 2 до 4 безпечних кімнат.
Нові будинки в Ізраїлі відрізняються тим, що їх від початку будують з
урахуванням ракетної загрози, тому
в будь-якій із них на випадок такої
ситуації є захищені зони. Це – цілий
стояк із бетону певної марки. Там
товстіші стіни, на вікнах – металеві
ставні. Були випадки, коли весь будинок обвалювався, а цей стояк залишався неушкодженим.
На репліку модераторки з України, що в нас не всі школи мають
приміщення, яке можна використати як бомбосховище, пані Ольга зауважує: стара будівля Шевах-Мофет
була зведена ще до створення Ізраїлю, там теж від початку про жодні
бомбосховища не йшлося. Але можна і треба організувати укриття у
підвальному приміщенні – очистити його, підготувати, переобладнати,
забезпечити усім необхідним. Бо через ризик обвалу діти там можуть
перебувати багато часу.
(Закінчення на стор. 12–13)
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(Закінчення. Початок на стор. 11)
Ольга Дор показує фото безпечних кімнат, які слугують укриттям
під час бомбардувань. Два виходи,
подвійні металеві двері, м’яке світло
під стелею, шафи, столики з олівцями й настільними іграми. У мирний
час ці кімнати теж не пустують –
там проводять заняття. При цьому
шафи наповнені тим, що необхідно
мати у цьому приміщенні. Є біотуалети, підвід кисню – на випадок газової атаки, балони з питною і дистильованою водою, щоб у разі хімічної
атаки можна було все із себе змити.
Таким самим «начинням» обладнані
бомбосховища будь-якого освітнього закладу, адже правила одні для
всіх. Педагог рекомендує українцям
теж подбати про те, щоб у шкільних
укриттях був цей необхідний мінімум – з огляду на події, які відбуваються у нас.

ЗАКОРДОННІ
ПРАКТИКИ
аби в бомбосховищах завжди була
питна вода. І взагалі бажано, щоб
діти носили із собою хоча б невеличку пляшечку з водою.
По-друге, помічними є всі техніки, які працюють на видих (окрім
повітряних кульок, звісно – бо, луснувши, вони можуть ще більше налякати). Видих, на відміну від вдиху, дозволяє людині заспокоїтися.
Тому корисний будь-який спів. Хороша техніка – налити в одноразовий стаканчик води, взяти соломинку і дмухати в неї, «вибулькуючи»
повітря у воду. Тут виходить подвійний ефект, бо заспокоює не лише
сам видих, а і звук булькання, який
у цю мить лунає.

вона добре виплескується через малювання – тому в школах міст, які
часто обстрілюють, діти дуже багато малюють.
До речі, коли після тривоги учні
вже їдуть додому (централізованого
розвезення немає), усі класні керівники повинні з’ясувати, чи дістався пункту призначення кожен. І не
просто зробити перекличку в чаті, а
зателефонувати особисто. Це саме
стосується будь-якої нестандартної
ситуації – бомбардування чи теракту, – що стається під час дистанційного навчання або навіть канікул: класний керівник зобов’язаний
зв’язатися з кожним зі своїх учнів.
Якщо, наприклад, їх у класі 39 –

Одне з питань, які цікавили українських освітян, – чим зайняти дітей
у бомбосховищі, що саме має робити психолог, який, напевно, присутній у цій ситуації.
– У нас психолог один, а дітей
у школі – понад тисячу, зокрема
– і з України, – відповідає арттерапевтка і вчителька івриту Галина Городецька. – При цьому психолог у школі постійно не перебуває,
а приходить 2-3 рази на тиждень
і працює здебільшого з учителями. Є ще консультанти з виховання – їх декілька. Це наполовину
соцпрацівники, які опікуються питаннями допомоги малозабезпеченим та проблемним сім’ям учнів, а
наполовину – шкільні психологи,
що надають емоційну допомогу дітям, які її потребують, та навчають
цього класних керівників, особливо
під час терактів і воєнних дій. Тому
в основному роль «масовиків-витівників» виконують класні керівники. Або навіть учителі-предметники, які в той момент перебувають
із класом. Бо ми ж не знаємо, в
який момент і в якому класі застане учнів повітряна тривога. Зазвичай в одне бомбосховище потрапляє
декілька класів одночасно. Спочатку
їх намагаються зручно розсадити.
Як правило, на підлозі – для цього
є матраци й подушки. Далі можна
розмовляти, грати. Добре, що у дітей є телефони – це розв’язує частину проблем. Форми спілкування
залежать від самих школярів. Якщо
дитина в порядку, спокійна, спілкується з друзями або «сидить у телефоні» – чудово. Якщо ж вона в
паніці чи істериці – звичайно, ми
заспокоюємо й намагаємося відволікти. Є декілька правил, які розробили ізраїльські психологи і які я
хочу порекомендувати українським
колегам.
По-перше, каже пані Галина,
коли організм у стресі – у нас
пересихає слизова оболонка ротової порожнини. Мозок реагує на це
як на сигнал небезпеки – миттєво починається викид адреналіну.
Щоб трохи його «обдурити», треба
одразу зробити ковток води. Коли
слизова змочується, мозок розуміє,
що все в порядку, гострої небезпеки немає. Тому критично важливо,
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ПИЙТЕ, ТУПАЙТЕ, ВИДИХАЙТЕ

ПЕРШИЙ ЕТАП – ПЛАНУВАННЯ
РОЗПОДІЛЕННЯ РУХУ І НАВАНТАЖЕННЯ
НА БОМБОСХОВИЩА, ДРУГИЙ –
ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛІВ, ТРЕТІЙ –
ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ
Також дуже добре працює самомасаж. Коли ми відчуваємо страх,
пояснює пані Галина, він нам здається всеохопним і безмежним. А
самомасаж дає змогу відчути межі
свого тіла. Вчитель може запропонувати дітям промасажувати собі кожен палець, потім руки, голову, інші
частини тіла. «Не важливо, як саме
це буде, – каже вона. – Важливо
відчути його межі. Тоді страх стає
значно меншим. А ще дуже корисно
(якщо не надто багато дітей у приміщенні, й особливо – якщо вони маленькі) потупати ногами. Це дає змогу відчути під ногами твердий ґрунт».
Окрім того, у кожного вчителя, як
кажуть, «у рукаві» є власні прийоми – загадки, ігри, запитання, які
можна поставити і подискутувати –
щоб відволікти дітей і сконцентрувати їх на чомусь іншому. Є, зрештою, і настільні ігри. А оскільки
в багатьох укриттях у мирний час
проходять заняття з арт-терапії, там
завжди в наявності пластилін і олівці, якими можна скористатися, якщо
дозволяє обстановка і дітей у сховищі не надто багато.
Коли ж минає небезпека і всі
повертаються до класу, в жодному
разі, наголошує Галина Городецька,
не можна одразу включатися у навчальний процес. Це важко і навіть
неможливо – діти все одно не сконцентруються. Їм треба дати певний
час про це поговорити. Учні мають
поділитися своїми відчуттями, щоб
випустити із себе цю напругу. Також

він має зробити 39 дзвінків. Як мінімум. Бо якщо дитина не відповідає, потрібно телефонувати батькам
– щоб з’ясувати, що з нею. А потім
– відзвітувати про всіх консультанту і завучу по паралелі.

НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ОСВІТИ
На жаль, не всі діти можуть самостійно впоратися з наслідками травматичних ситуацій, не в усіх вони
«виплескуються» у перші години чи
дні після надзвичайної події. І тут
основна робота знов-таки лягає на
класовода.
– У нас раз на тиждень проводиться нарада класних керівників, –
розповідає Ольга Дор. – І на неї
запрошуються психологи-інструктори, які розповідають, як виявити дітей із посттравмою. Як витягти з
них ці емоції, як правильно з ними
все обговорювати. Даються розроблені плани бесід, ігор. Після останніх бомбардувань було дуже важко
і страшно навіть виходити на вулицю. Коли повернулися до школи –
спочатку проводилися класні часи.
Кожен класний керівник перед тим
пройшов інструктаж – як і що треба зробити.
Діти, у яких учитель спостерігає
проблеми, спрямовуються до консультанта з виховання, котрий із
ними працює як психолог. Навіть
якщо проблема ледь помітна і класному керівникові, який «сканує»
учнів, на інтуїтивному рівні здається, що з дитиною щось не так. Це –

краще, переконані педагоги, ніж не
звернути увагу на якийсь дріб’язок,
котрий потім зрегресує у щось більше.
Утім, до функцій консультанта
входить не лише робота з наслідками. У той момент, коли щось відбувається – обстріли, теракт, інша
надзвичайна подія, – він уже заздалегідь продумує, які запитання можуть виникнути у класного керівника і які перші інструкції йому треба
надати. На що звернути увагу, як
говорити з дітьми. Свої поради він
може писати у шкільному чаті, до
якого мають доступ не лише класні
керівники, а й учителі-предметники.
– Дуже часто буває, – каже
пані Ольга, – що класний час пройшов, повертаємося до нормального навчального процесу, і саме в
цей момент у дитини проявляється
посттравма. Тому, звичайно, і предметники мають отримувати хоча б
мінімальні інструкції і вміти реагувати відповідно. Але ми весь час із
цим живемо. Тому в нас і у консультантів, і у психологів є напрацювання по кожній ситуації. І це
те, що ми рекомендуємо зробити і
вам: разом продумати, що говорити
дітям першого вересня і як працювати з ними.
На запитання українських колег,
чи є державні програми, які навчають викладачів-психологів, як працювати з дітьми, котрі отримали
травму внаслідок обстрілу чи іншої
надзвичайної події, Ольга Дор відповідає так: «Вони цього навчаються у
виші, коли опановують свою спеціальність. Окрім того, кожен учитель
має як мінімум 60 годин на рік проходити курси підвищення кваліфікації. Хтось іде на предмети, а хтось
– на виховну роботу, психологічну
підтримку. В нас це працює не просто на рівні якихось окремих програм – це невід’ємна частина нашої освіти».

ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ
Незважаючи на великий досвід у
питаннях безпеки, багаторічні напрацювання і прекрасно обладнані
приміщення укриттів, усе-таки в моменти, коли ситуація особливо загострюється, школа переходить на дистанційне навчання. Це пояснюється
бажанням убезпечити дітей упродовж дороги до школи і додому, адже
частина учнів живуть в інших містах, а «Залізним куполом» міжміський простір не накривається. Та й
сам купол не є панацеєю і стовідсотковим захистом від ракет (інакше б не будували бомбосховищ),
як, до речі, й металеві віконниці в
укриттях. Під час останнього бомбардування у школі дитина загинула від уламку, який «примудрився»
пробити цей метал. (Тому навіть у
захищеному приміщенні, наголошують спікери, треба дотримуватись
усіх правил – сидіти з безпечного боку, під «правильною» стіною.)
Загалом рішення щодо зміни формату навчання в Ізраїлі ухвалює міністерство освіти або адміністрація
міста, до якого належить школа. Але
іноді це питання віддається на розгляд адміністрації школи.
– У нас є постійна платформа
гібридного навчання, – розповідає завуч середньої ланки, викладачка біології та координаторка з
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технологічних інновацій Людмила
Брискман. – Ми використовуємо
її як на «дистанційці», так і під час
очних уроків – для домашніх завдань, розміщення навчальних матеріалів тощо. Маємо дуже багато
методик роботи у класі з гібридним навчанням. Тому застосовуємо цю платформу весь час. Якщо
раптом щось відбувається і діти залишаються вдома, їм одразу надсилається повідомлення. У них постійний зв'язок із класним керівником.
Іноді – й з учителями-предметниками. Це все чітко пропрацьовано,
тому що підтримується постійно. Не
буває ситуацій, що хтось не отримав посилання, хтось не може увійти тощо. Вони знають, куди і як
зайти, є чіткий розклад, і це знімає додаткову тривожність. Тому
важливо, щоб це було не просто
онлайн-навчання, а саме платформа. Щоб там було все. Словом –
віртуальний клас, куди можна зайти з будь-якого місця. Щоб вони
знали, де знайти потрібну інформацію і до кого звертатися у різних
випадках. Наприклад, із технічними проблемами – до служби техпідтримки, із психологічними – до
консультанта, з навчальними – до
класного керівника.
Спочатку, зізнаються педагоги,
було важко. Бо треба було навчити

ЗАКОРДОННІ
ПРАКТИКИ
у відділі освіти муніципалітету міста
проживання.)
– Класний керівник тримає
зв’язок із волонтерами, сім’ям надається будь-яка допомога – матеріальна, психологічна, – каже Ольга
Дор. – Наприклад, є лікарі на платній основі – для нас, громадян Ізраїлю, це коштує копійки, а скажімо,
для туристів, у яких немає права репатріації, – це великі гроші. І от нині
організовано безкоштовний прийом
лікарями людей з України. Уся ця інформація і координація відбувається
через класного керівника.
Психологічний супровід і робота
із ПТСР у дітей біженців і репатріантів, які потрапляють до школи, проводиться у самому закладі.
Консультант із виховання разом із
психологом і арт-терапевтом розробляють і організовують спеціальні зустрічі з такими дітьми.
– Десятий клас у старшій школі
поділили на три частини, – розповідає Галина Городецька. – В одній
– діти, які добре знають англійську,
з ними працює англомовний консультант. Друга група – зі мною, і
третя – із класним керівником. Ми
обговорюємо з учнями їхній душевний стан, багато працюємо з усілякими арт-техніками, з метафоричними
картами. Це – дуже розповсюджена
практика у психотерапії. Наприклад,
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З ПЕРШИХ УСТ

НА БОЦІ ДОБРА

А

рт-терапевтка і вчителька івриту Галина Городецька живе в Ізраїлі
з 1990 року – відтоді, як разом із родиною переїхала туди з Донецька. Вона щиро вболіває за Україну й усіма силами намагається
допомогти її громадянам, як, власне, багато хто з ізраїльтян. В ексклюзивному коментарі «Освіті України» Галина розповіла про волонтерську групу ізраїльських психологів, у якій сама бере участь.
– Коли почалася війна, – каже педагог, – колишня киянка Євгенія
Пукшанська, котра живе в Ізраїлі, як і я, з 1990 року і працює у сфері соціального захисту (а в нас кожний соцпрацівник займається ще і
психотерапією), написала у фб-групі «Курилка терапевта у Фейсбуці»:
«Друзі, хто готовий дати свої телефони, щоб українці могли звертатися за допомогою?». І ми дали телефони – 13, здається, людей. Тепер
цей список «гуляє» по всій Україні, люди дзвонять, пишуть, і ми допомагаємо. Перші тижні війни взагалі волонтерили неспинно, майже
24/7. Поступово створилася група, тепер там 232 людини, є форма для
звернення (https://bit.ly/3CFPPbH), яку треба заповнити, і хто вільний
– телефонує або пише людині й надає кризову психологічну допомогу. Ці 232 особи – в основному ізраїльтяни (всі – російськомовні),
але є і 10–20 колег зі США, Австралії, Європи. Вночі, коли ми спимо, людей, які звернулися по допомогу, «підхоплюють» американці й
австралійці. Окрім психологів, є декілька психіатрів, які теж консультують. Наразі дуже багатьом потрібна і допомога психіатра, особливо
якщо люди раніше були під його наглядом, а тепер їх лікар поза межами досяжності. Дуже важливо, що найкрутіші фахівці із травми, які
не можуть допомогти самі, бо не знають мови, безоплатно роблять нам
постійні супервізії – про роботу з потерпілими від насильства, але і
про кризову роботу з травмою взагалі.

працювати із платформою і вчителів,
і дітей, кожному дати дані для входу,
особистий код. У школі є двоє працівників, які є ланкою між закладом
і тією організацією, що надає платформу, і до яких можуть звертатися із запитаннями й учні, й учителі. Один із найголовніших принципів
вибору платформи, кажуть колеги,
– наявність техпідтримки. Зворотний зв'язок має бути швидким.

«ВІРШІ ПРО МЕНЕ»
До функціоналу класного керівника, окрім усього іншого («і швець, і
жнець, і на дуду грець»), належить,
звісно, постійний і прямий зв'язок
із батьками – передусім через групу в застосунку WhatsApp (до речі,
схожа група є і для спілкування з
дітьми). В Ізраїлі необхідність такого зв’язку, мабуть, є гострішою, ніж
будь-де. Скажімо, якщо є сім’я, котрій потрібна якась конкретна допомога – аж до того, що вона потрапила під бомбардування і їй немає
де жити, – школа дуже багато робить для того, щоб допомогти у такій ситуації, долучає волонтерів. А
надто тепер, коли в Ізраїль хлинув
потік нових репатріантів і біженців,
до закладу прийшло багато дітей з
України, і на кожній паралелі відкрилися нові класи. (За ізраїльським законодавством, не пізніше ніж через
три місяці після того, як сім’я в’їхала
до країни, дитина зобов’язана піти
навчатися. Причому запис у школу
відбувається не в самому закладі, а

www.paltimeps.ps

ДІТИ НЕ СИДЯТЬ НА ОДНОМУ МІСЦІ,
А ХОДЯТЬ ІЗ КЛАСУ В КЛАС.
ТОМУ ВОНИ МАЮТЬ ЗНАТИ,
ЯК ПРОЙТИ В БОМБОСХОВИЩЕ
З БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ У ШКОЛІ
є набір карт «Дерево як образ людини». Там є різні дерева – вкорінені, повалені, зігнуті, з листям і без.
Коли їх просиш розказати про дерево, по суті, вони розказують про
себе. Окрім того, в школі є гуртки, в які діти органічно вливаються – йдуть грати на піаніно, гітарі, скрипці, ударних інструментах.
Є прекрасна художня студія, спортивні й танцювальні гуртки, танці. А
нещодавно ми зі старшокласниками
організували літературний вечір, там
були діти і зовсім новенькі, й ті, хто
в Ізраїлі вже давно. Читали улюблені
вірші українською і російською. Читали всі – й учні, й учителі. Я, наприклад, читала Ліну Костенко. Такі
вечори – вони називаються «Вірші
про мене» – ми проводимо у школі
вже кілька років, але сьогодні діти
особливо активно долучаються.

* * *
Сподіваємося, що ізраїльський досвід, з огляду на реалії, стане нам
у пригоді. У всякому разі українські освітяни почерпнули від онлайнзустрічі чимало цікавого, мали змогу ставити запитання й активно нею
користувалися. Щоправда, одне із
цих запитань – чи допомагає держава в обладнанні безпечного середовища в школі, чи це все лягає
на плечі самого закладу – ізраїльських колег, здається, трохи здивувало: звичайно, все фінансує держава.
Наталія КУЛИК

Серед тих, кому надала допомогу особисто Галина, було й кілька освітян. Говорили про різне. Наприклад, учителька з Одеси шукала способи заспокоїти дітей, а викладачці з якогось села під Миколаєвом було
вже не до учнів – сиділа у підвалі й весь час плакала. Також до неї
звертаються багато матерів, які не можуть дати ради дітям через їхню
агресію і неслухняність, що дуже сильно зросли через стрес. А мами
і самі перебувають у стресовому стані, тож не знають, як упоратися з
дітьми та заспокоїти їх. Було кілька звернень від підлітків, які горюють
через загибель друзів. Від тих, чиї батьки зібралися їхати в росію – а
вони цього не хочуть. Від тих, хто поїхав у Європу і сумує за домом.
Зрозуміло, що допомога не обмежується телефонними розмовами.
Багато хто з волонтерів їздять у табори біженців – до Польщі й Молдови, працюють із підлітками із проблемою self-harm (це саморуйнівна поведінка, коли дитина завдає собі фізичного болю, щоб хоч якось
утамувати душевний біль, оскільки із фізичним упоратися легше), навчають дихальних технік, проводять із дітьми і мамами заняття йогою.
Затребуваним є і винахід ізраїльських психологів – терапевтична іграшка «Хібукі», така собі собака-обіймака. Її придумала ізраїльська психологиня і шкільна консультантка Дафна Шарон-Максимов
разом із колегами. Ця м’яка іграшка розміром з однорічну дитину, в
неї дуже сумна мордочка, великі вуха і довгі лапи з липучками, якими вона може обняти дитину. Діти дуже люблять обійматися із цими
собаками, а через нещасний вигляд тварин відчувають себе їхніми помічниками – тими, хто може допомогти другові. У табори біженців,
зокрема і в Україні, приїздять дуже багато ізраїльтян із цими собаками, роздають їх дітям і вчать психологів із ними працювати. (Важливо: хібукі не продаються, а роздаються безкоштовно фахівцем як
складова психологічної допомоги. Дафна Шарон-Максимов каже, що
без терапевтичного супроводу це просто мила іграшка.)
– У Ізраїлі волонтерство дуже поширене, – резюмує Галина. –
Постійно збирають гроші й надсилають в Україну бронежилети, каски, тепловізори, гуманітарну допомогу. Допомагають тим біженцям,
які дістались Ізраїлю, – речами, продуктами, навчають івриту. Також
збирають гроші для евакуації, і є досить багато тих, хто їде самостійно й вивозить людей із Харкова, Маріуполя, інших міст. Причому –
це роблять не лише вихідці з України, але і з росії, Білорусі, Узбекистану тощо. Оскільки зрозуміло, що будь-яка нормальна людина у
цій війні – на боці України.
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ЖИТИ ПЕРЕМОГОЮ, ВИХОВУВАТИ ПАТРІОТІВ
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а щастя, їй вдалося виїхати з
міста, яке майже зрівняли із
землею, тож фізичної загрози
поки немає. Але колаборанти продовжують паплюжити активістів і
на відстані. Учительку бентежить
думка: коли Волховаху відіб’ють –
як повертатися додому і ходити одними вулицями з тими, хто сьогодні «здає» патріотів, а завтра в разі
чого мімікрує під них?
Чи випадковість те, що будинок
пані Олени постраждав від влучання міни першим на її вулиці, – от
у чому питання… Частина мешканців Волновахи не приховувала бажання потрапити під крило росії,
після початку масштабного вторгнення деякі містяни – до їх числа входять і педагоги – відмовились евакуюватися. На початку
квітня в місті відновили освітній
процес – близько ста дітей шкільного віку, які залишились там, зібрали на навчання в одному закладі. Який швидко перейшов на
російські програми…

УКРАЇНСЬКУ ОПАНУВАЛА
В ДОНЕЦЬКУ
15 серпня мало би виповнитися
20 років із того дня, як Олена Іванова стала співробітницею волноваської школи (не вказуватимемо
номер закладу), у якій і пропрацювала всі ці роки. У 2002-му вона
закінчила Донецький національний
університет, здобула кваліфікацію
філолога, вчителя української мови
та літератури. «Узагалі я розмовляла російською, – каже пані Олена. – А українську опанувала саме
в Донецьку. У перший день в університеті до нас прийшов професор: «Дівчата, послухайте мене. Яке
ваше завдання? Звісно, досконало
вивчити українську і навчити рідної мови дітей, ваших учнів. Щоб
за три, чотири десятиліття роботи ви змогли виховати патріотів.
А патріотизм – це передусім любов до Батьківщини і знання рідної мови… Ось таке завдання вам
на найближчі п’ять років. І щоб
за цей час у стінах альма-матер я
не чув жодного російського слова. Звертатися до мене і говорити
між собою – українською, будь
ласка!». З першого курсу ми почали говорити українською в стінах
університету, відтак і в гуртожитку – причому дівчата були з Маріуполя, Донецька, Горлівки, Макіївки. Спілкувались українською у
транспорті, магазинах. Інколи нас
питали, чи не із Західної України
ми приїхали, – мовляв, «дуже гарно щебечете».
Зі школи дівчина випустилася
1996 року – тоді в селах Волноваського району школи були українськомовні, а в самому місті навчання велося російською. Українську ж

опановували одну годину на тиждень. «Так, парадокс, – погоджується жінка. – У селах училися
українською, а в райцентрі – російською. В селах у нас і говорили українською, зросійщений Донбас – це вигадка, як нині кажуть
– фейк. У районі близько сімдесяти відсотків населення говорило
українською мовою, у Волновасі
– п’ятдесят на п’ятдесят звучали
українська та суржик». Пані Олена,
як і інші мої співрозмовники, наголошує на потужній російській пропаганді. Йшла інформаційна війна
– люди споживали новини, у яких
постійно повторювалися ті самі наративи: Україна не є суверенною
державою, мови такої не було і не
буде, це діалект.
Уперше Волноваха була окупована 2014 року – наприкінці травня
бойовики ДНР напали на блокпост
неподалік міста, стріляли із протитанкових гранатометів, кулеметів,
мінометів, переносних зенітноракетних комплексів. Один зі снарядів влучив у бойову машину, вибухнув боєкомплект… Тоді загинули 18 українських військових. «Це
були найбільші людські втрати від
початку АТО, – продовжує Олена
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Майже 20 років Олена ІВАНОВА (ім’я та прізвище змінені з міркувань безпеки)
пропрацювала вчителькою української мови та літератури у Волновасі. Сьогодні багато
її учнів боронять Україну в лавах ЗСУ. Згадують «уроки мужності» та слова педагога
про внутрішній стрижень. Через проукраїнську позицію та бажання виховувати патріотів
жінка тепер отримує повідомлення з погрозами та звинуваченнями у «вихованні нацистів».

«каша», окупанти повісили триколор на міську раду, на проросійські
мітинги виходило багато батьків її
учнів. Тим, хто простояв ніч, платили по тисячі гривень. Той, хто розмахував російським прапором, міг
розраховувати на півтори».

«ТУТ Є І БУДЕ УКРАЇНА»
Окупація тривала близько місяця,
у липні над містом знову підняли український прапор. У серпні
поблизу Волновахи велися бої, а
5 вересня остаточно утвердилася
українська влада. «А до того люди

У ПЕРЕМОГУ ЛЮДИ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ
ІЗ ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ,
ВІРЯТЬ НАБАГАТО БІЛЬШЕ,
НІЖ ТІ, КОГО ВІЙНА НЕ ТОРКНУЛАСЯ
Іванова. – На честь цих хлопців із
Волині у нас потім перейменували
вулицю Першого травня – вона
отримала назву 53-ї ОМБР ЗСУ (щоправда, після теперішньої окупації
їй швидко присвоїли ім’я командира батальйону «Спарта» так званої
«ДНР», котрий загинув у березні
цього року при «звільненні» Волновахи. – Авт.). На місці їхньої загибелі встановили меморіальну дошку
із прізвищами бійців. Половина
солдатів була 1990–1993 років народження… Відсотків 80 населення
були налаштовані проукраїнськи,
а 20… чекали «своїх» і не приховували цього. Моя колега – вчителька з Волновахи, яка тоді була
у Докучаєвську (містечко між Донецьком і Маріуполем, захоплене у
квітні 2014-го. – Авт.), розповідала: перше, що зробили сепаратисти, – почали знищувати українські
книжки. Колега намагалася їх рятувати – і хтось із сусідів «здав»,
що вона має проукраїнську позицію. До жінки приходили озброєні люди, їй дивом удалося втекти
до батьків у Волноваху. Подруга,
яка жила і працювала в Донецьку,
розповідала: коли заварилася ця

ходили з георгіївськими стрічками, активісти про них потім повідомляли, вказували, де вони ховали
зброю, – згадує жінка. – Волноваха була звільнена без великих
руйнувань – на диво, тому що, наприклад, Красногорівка, Мар’їнка
постраждали набагато більше… Серед мешканців міста було чимало
пристосуванців, зокрема й серед
педагогів. У Волновасі чимало вчителів-колаборантів, які стали на бік
ворога. Ці люди вчили дітей любити батьківщину, проводили «уроки мужності», а потім… переметнулися до окупантів. Директору
нашої школи пропонували евакуюватися – вона відмовилася. Так
само, як очільниця Волноваського
опорного ЗЗСО. Остання ще свідчила на камеру, що українські військові обстрілювали школу, хоча це
неправда… На референдум «щодо
самовизначення ДНР» ходили багато працівників нашої та інших
шкіл. Потім їх призначали на керівні посади. Якщо після всього це
знов повториться – я не знаю, як
тоді взагалі жити».
Референдум, серед інших закладів, проводився і в школі, де пра-

цювала Олена Іванова. Директорка,
яка на це погодилася, згодом – ні,
не була звільнена, її лише перевели
на посаду заступника. Очолила ж
заклад її заступниця, котра… допомагала організовувати голосування.
«Заходи з патріотичного виховання
у нас часто проводилися «на папері» – але частина вчителів мали
проукраїнську позицію, «горіли», і
це давало гідні результати. Таких
була приблизно третина. Їхні учні
перемагали на конкурсах, складали на 200 балів ЗНО, приміром, з
історії України – але у школі ці
освітяни повинні були «знати своє
місце», – розповідає педагог. І додає, що намагалася з цим боротися,
але їй погрожували. Саме тому вона
просила не називати у публікації її
справжнє ім’я. «У нас був тільки
один директор, який тоді не пустив
сепаратистів до школи, категорично сказав: «Хоч стріляйте, а референдуму тут не буде», – пригадує
пані Олена. – Його пізніше звільнили. А на його місце призначили заступника, який допомагав організовувати голосування на вулиці.
Ця людина в Україні перебуває під
слідством. А на непідконтрольній території дає свідчення, як захищала
заклад від військових ЗСУ, які начебто громили школу і вбивали людей (я маю у своєму розпорядженні
таке відео). Наша директорка говорила, що українські військові школу начебто пограбували».
Після звільнення Волновахи від
сепаратистів життя в місті було відносно безпечним, але не спокійним. За словами Олени Іванової,
час від часу туди заїжджали люди,
які переконували: Волноваху знову «займуть», українцям не віддадуть. «Це діяло на нерви, – згадує вона. – Люди були налякані,
багато хто зневірився. Ті, хто був
за росію, свої думки виголошували відкрито – на базарі, у маршрутці. Таким казали: тут є і буде
Україна, вас засудять як зрадників. Люди сперечалися, але їх непокоїло не так те, яка буде влада,
як руйнування і смерті, що несе із
собою війна. Особливо після того,
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як побачили зруйновані в 2014-му
Слов’янськ, Мар’їнку. Люди старшого покоління казали: ми пережили війну, це дуже страшно –
не дай боже таке станеться знову
і це побачать наші онуки».

КНИЖКИ, ПРОШИТІ ОСКОЛКАМИ
…24 лютого мешканці міста прокинулися від вибухів. За вісім років вони на поодиноких «прильотах» навчилися розрізняти, коли
летить «до» них і «від», тому одразу зрозуміли, що відбувається. «Наступного дня до нас уже прилетіли
перші снаряди, росіяни почали обстрілювати околиці Волновахи. Одразу з’явилися черги до банкоматів, магазинів, аптек, – продовжує
пані Олена. – Готівка в банкоматі
закінчилася, зняти я не встигла –
але ще змогла розрахуватися карткою в магазині, купила дещо поїсти. Продуктів було небагато – усе
розмели. Хоча особливої паніки не
було, люди між собою говорили:
це як чотирнадцятий рік, нічого
страшного – наші їх відіб’ють…
Уже 26 лютого я на собі відчула,
що таке сильні обстріли. Прилетів
снаряд – і наш із мамою будинок був наполовину зруйнований.
Снаряд потрапив у фундамент моєї
кімнати. Ми встигли забігти до підвалу – і це врятувало нам життя.
Коли піднялися нагору – все було
засипане битим склом, мої книжки
– прошиті осколками, шафу перерізало навпіл. Осколками вбило собаку і кота: вони в той час кудись
забігли, і ми не змогли знайти їх,
щоб забрати до підвалу. Сусідній
будинок загорівся – але оскільки
йшов дощ, полум’я не перекинулося на інші будівлі».
Подзвонити пожежним тоді вже
було неможливо: телефони в усіх
порозряджалися, хто міг – заряджав їх від генераторів. Олена та
її мама боялися ходити до генератора – до нього пішки 20 хвилин,
через постійні прильоти це було небезпечно для життя. Світла і газу
не стало в перші дні, а води – ще
за три тижні до масштабного вторгнення: сепаратисти перебили водогін. «Вночі прилітала авіація, скидала бомби. Сирени в місті не було.
Мама мені постійно казала: дослухайся, звідки летить. Якщо летить
«звідти» – одразу треба ховатися,
– згадує Олена Іванова. – Обстріли зазвичай тривали хвилин сорок,
потім хвилин десять – затишшя.
Але виходити не можна було, бо після паузи починався ще інтенсивніший вогонь. Після другого обстрілу
ще хвилин десять чекали: якщо немає жодних звуків, то можна вилазити, принести води або щось приготувати поїсти… Коли прилетіло в
наш будинок, ми побігли по сусідах:
можна у вас укритися? Надворі мінус вісім, а в нас вибиті вікна, двері, дах пошкоджений. Після дощу
в хаті сиро… Нам так відповідали:
ви нацистів підтримуєте – то до
них і йдіть».
Десять днів пані Олена та її мама
сиділи у напівзруйнованому будинку. Тільки ночувати ходили до сусіда – знайшовся один чоловік,
який їх прихистив. Та й той мав
проросійську позицію. «Прилітають снаряди – він каже: о, це ж

ЛЮДИНА
І ВІЙНА
Україна стріляє, піду подивлюся,
що вони роблять, сякі-такі, – розповідає жінка. – Повернувся – я
спитала: хто стріляє, дядьку Сергію? Він відповів: прильоти йдуть
із Докучаєвська… Сів і дуже довго сидів – видно, обмірковував. А
потім знайшов пояснення: це, значить, Україна Докучаєвськ захопила!.. Сусід працював у лікарні водієм, доки орки не знищили гаражі.
Вони що робили – цілили у ДСНС,
у лікарні – саме в гаражі. Ймовірно, щоб знищити пожежні машини,
щоб «швидкі» не могли виїхати…
Коли Волноваха горіла – пожежники нічого не могли вдіяти. Сусід
одного разу прийшов і каже: «А хто
ж це, цікаво, постійно гатить у лікарню? Спалили гаражі, хірургію
знищили… Невже це руські? В лікарні ж зараз українські військові
– не могли ж у своїх стріляти».
Коли сусідки пішли відпочивати,
дядькові Сергію не спалося. Вони
чули, що чоловік ходить по хаті
й промовляє сам до себе: «Нє, не
руські то, не могли вони в лікарню стрілять. Серцем відчуваю, що
не могли!». «На прикладі цієї людини я зрозуміла, що можна бачити
факти на власні очі – але знаходити яке завгодно неправдоподібне пояснення, – журиться співрозмовниця. – Ось що страшно…
Син сусіда був у Маріуполі, одного разу зателефонував і розповів,
як потрапив під обстріл і його врятували українські військові. Уявіть

до нас не прилетить. Містян ховали в городах приватних будинків,
якщо біля п’ятиповерхівок – то копали траншеї, в них складали тіла.
Було багато зниклих безвісти. Тут
одне з двох – або вивезли примусово, або людина загинула і її поховали біля будинку. В нас було те
саме, що в Маріуполі, тільки в інших масштабах».

НАРОДЖЕНІ В БОМБОСХОВИЩІ
Того вечора пані Олена та її мама
побігли до лікарні – у бомбосховище. Дорогою тричі зупинялися
через обстріли – падали на землю
і прикривали голову: старша жінка – своєю сумочкою, її донька
– пакетом із документами. «Коли
нарешті дісталися лікарні, побачили групу військових. Ми не знали, яка зараз влада в місті, боялися
до них підходити. Лише коли почули, що хлопці розмовляють українською, – зрозуміли, що це наші,
– згадує Олена Іванова. – Нам
показали, де бомбосховище. У лікарні воно дуже велике, там було
чимало людей – переважно літні люди і жінки з дітьми. Лікарню почали обстрілювали від першого дня, тому хворих спустили в
укриття. Були і хворі на коронавірус, і інші пацієнти – усі поряд
лежали, бо місця ледве вистачало.
Були й породіллі – у ці дні в підвалі народжувалися діти. Деякі –
передчасно, але начебто всі живі,
і з матусями теж усе в порядку».

МОЖНА БАЧИТИ ФАКТИ НА ВЛАСНІ
ОЧІ – АЛЕ ЗНАХОДИТИ ЯКЕ ЗАВГОДНО
НЕПРАВДОПОДІБНЕ ПОЯСНЕННЯ
собі, як батькові було це чути. Після цього він таки визнав: «Світ перевернувся, усе-таки це росіяни…».
Зібрав якісь свої речі, пішов у лікарню – там був корпус, у якому розмістили наших військових,
– і віддав хлопцям. Подякував за
те, що сина врятували. Це в моєму оточенні – єдина проросійська
людина, яка розкаялася».
У сусіда Олена Іванова та її мама
ночували 10 днів – від 25 лютого
до 5 березня. Того дня був оголошений «зелений коридор» для евакуації людей з Волновахи. Орки –
як і в багато інших днів, у багатьох
інших містах – домовленості не
дотрималися. Обстріляли площу, де
зібралися охочі виїхати, було вбито
чимало людей… «Ми дивом урятувалися, – каже вчителька. – Не
пішли на початок «зеленого коридору», саме збиралися – і почався
обстріл. Ми забігли в підвал, де просиділи до вечора. Волноваху майже
стерли з лиця землі. Чому мешканці
залишалися в окупації? Бо не знали, куди йти, де їх заберуть волонтери. Зв’язку не було, телебачення,
інтернету, телефони порозряджалися. Люди сиділи в підвалах і боялися вийти – насамперед ті, хто
мав маленьких дітей. Думали: побіжимо, і не дай боже дитину вб’є
осколком… У перші дні загинуло
дуже багато людей – через свою
наївність. Вони думали: та нічого,
десь там воно впаде, як у 2014 році,

Військові вивозили людей до певного місця – а вже звідти автобусами їх забирали волонтери: після
розстрілу евакуаційної колони вони
не ризикували заїжджати в місто.
Того ж вечора була спроба вивезти одну групу – але вона навіть не
змогла вийти з укриття через інтенсивний обстріл. «Людям дали команду йти назад, а хлопці схопили автомати і порозбігалися, – продовжує
пані Олена. – Ворог наступав і обстрілював місто, а наші вогонь у відповідь вже майже не вели, бо за їхніми спинами стояли люди. Якби вони
відповідали – жертв серед мирного
населення було б набагато більше…
Наступного дня ми прокинулися від
вигуків: «Евакуація, швидше, швидше!». Поки добігли лабіринтом коридорів бомбосховища до виходу –
людей уже вивезли. Ми знову стали
вагатися: можливо, ворога відіб’ють і
вже не треба буде виїжджати… Так
сиділи, аж за пів години забігає хлопець у формі: «Ви будете евакуюватися? Нумо, зараз тут пекло буде!».
Тут знову почався обстріл – ми перечекали, вибігли, а побратими до
хлопця: «Ти куди їдеш? Усе, вже
більше нікого не встигнемо евакуювати». Він відповідає: «Значить, я
вивезу двох. Але вивезу».
Дорогою жінки бачили військових, які поверталися до Волновахи
після того, як евакуювали людей. Зауважили, що бійці були вдягнені у
спортивні костюми, під якими про-
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глядалися бронежилети. І їхали не
на військових машинах, а на легковиках ДСНС. «Тому що вже літала
авіація, військові машини обстрілювали. А так бачили – людина у спортивному одязі, отже, мирний мешканець, і з ним пасажири, – пояснює
жінка. – Таким чином хлопці врятували тисячі містян – вивозячи по
двоє-троє. Одна історія мене дуже
вразила: коли ми сиділи у бомбосховищі в лікарні, туди забіг військовий з автоматом, голосно кричав. Лікар зрозумів, що він не чує, і писав
запитання на аркуші паперу. Потім
я спитала, що сталося. Медик пояснив – чоловік вивозив людей у
машині, якою доставляють хліб. По
них не стріляли, але щось прилетіло неподалік, і водія контузило. Та
своїх «пасажирів» він довіз цілими
і неушкодженими. Це був командир
бригади, що стояла у Волновасі… Виїжджаючи з міста, ми бачили колону
цивільних машин – розстріляних,
із білими простирадлами. Говорячи
з вами, подумки повертаюся до тих
днів. І згадую очі цього хлопця – їх
ніколи в житті не забуду. Боєць видивляється, чи немає на дорозі мін,
а я його погляд у дзеркалі спіймала. Він каже: «А ми Волноваху все
одно відіб’ємо – я вам говорю як
людина, котра воює з 2014 року. І
все, що вони захоплюють, відіб’ємо.
Запам’ятайте це!».
Олена Іванова з мамою доїхали
до Дніпра, відтак дісталися Львова.
Нині живуть у гуманітарному центрі. Вчителька працює у благодійній
організації – соціальним педагогом.
«Ми займаємося з дітьми переселенців – відволікаємо їх від війни, –
пояснює вона. – Вони дуже чутливі,
коли вмикається сирена – плачуть: а
нас точно не вб’ють? У таких випадках допомагаємо їм заспокоїтися, кажемо: ми переможемо! У перемогу
люди, які приїхали із захоплених територій, вірять набагато більше, ніж
ті, кого війна не торкнулася. Я живу
перемогою. І постійно працюю: робота допомагає жити і не втрачати
спокій. А ще я маю мету – якомога більше прищепити дітям любов до рідного слова, виховати якнайбільше патріотів. Коли почалася
війна, сталися Іловайський котел, бої
за Дебальцеве – я думала: що робити? Піти лікарем? Але я боюся
крові, коли бачу – непритомнію. То
як можу бути корисною своїй країні? Подумала – я можу навчити дітей любити свою країну, виховувати громадян, які зможуть захистити
батьківщину. Серед моїх учнів багато військовослужбовців ЗСУ. Нещодавно мені написав один учень
– з’ясувалося, що він лежить у
львівському шпиталі. Ми з ним зустрілися, він сказав: скоро виписуюся – і знову на фронт. Його молодший брат – також мій учень – теж
збирається йти воювати. Цей хлопець каже: пам’ятаю «уроки мужності» і ваші слова про те, що потрібно мати стрижень… Такі випадки
непоодинокі. З багатьма колишніми
учнями я спілкуюся – і щаслива,
що серед них немає жодного зрадника, який би перейшов на бік сепаратистів, і жоден із них не виїхав
наразі за кордон. Я цим пишаюся».
Валентина СОРОКА
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