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ПРІОРИТЕТ – БЕЗПЕКА

АЛГОРИТМ
ДЛЯ ПОРЯТУНКУ
Міністерство освітии і науки
горитм
запропонувало алгоритм
дій для вчителів
за оголошення
повітряної тривоги
під час уроків.
Його розробили наа основі
жавної
рекомендацій Державної
служби України
з надзвичайних
ситуацій

# 22
30-31
(1341)
(1740)
3 червня
8 серпня
2013 року
2022 року

СТОР.
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Задля пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного діловодства
та розширення доступу громадян до дистанційної освіти Верховна Рада України ухвалила
закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого СТОР.
8
інформаційного комплексу освітнього менеджменту». АІКОМ – що це?
ВІДРОДИТИ КРАЇНУ

Усеукраїнський форум «SEB-2022» – співпраця
науки, освіти і бізнесу для післявоєнного
відродження країни» активував взаємодію
університетів і роботодавців, діалог бізнесу з
освітніми закладами. Про що говорили на заході,
який організував Національний університет
біоресурсів і природокористування?
6

МАТЕМАТИКА У 5 КЛАСІ НУШ

УЧИТЕЛЬСЬКА ОДІССЕЯ

Аліна Давиденко – вчителька англійської мови
з Рубіжного. У рідному місті вона вчителювала
понад 20 років, допоки на цю частину Луганської
області не зазіхнув «русскій мір». Житлові квартали
накривали таким вогнем, що тепер дивитися
боляче навіть на фото… На щастя, родині вдалося
виїхати, і сьогодні пані Аліна готується до нового
навчального року в київській школі №309
14
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У чому особливості запропонованих модельних
програм із математики для 5 класу Нової української
школи і яку з них краще обрати, як реалізувати
компетентнісний підхід на уроках, зокрема – в умовах
дистанційного навчання – відповіді на ці запитання
прозвучали під час усеукраїнської інтернет-конференції
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 40123

www.stl.tech

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ,
АБО «ДІЯ» ДЛЯ ОСВІТЯН

ГОЛОВНЕ
ЗА ТИЖДЕНЬ

ІЗ ВРУ

ЗАКОНОДАВСТВО

ДЛЯ ЦЕНТРІВ ДОСКОНАЛОСТІ

ПРАЦІВНИКИ І МОБІЛІЗАЦІЯ

’ятдесят вісім мільйонів євро
для розбудови Центрів професійної досконалості від Європейського інвестиційного банку,
а також 8,5 мільйона євро для
розвитку професійної освіти від
Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу залучить МОН. Це передбачає ухвалений 29 липня Закон України
«Про ратифікацію Фінансової
угоди «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні» між
Україною та Європейським інвестиційним банком».
«Професійна освіта – ключ до швидкої економічної відбудови України. Вдячний міжнародним партнерам за інвестиції для створення належних умов здобуття освіти нового рівня», – прокоментував подію
міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Проєкт реалізуватиметься у Колківському центрі професійно-технічної освіти, Дніпровському центрі професійно-технічної освіти, Краматорському вищому професійному училищі, Вищому професійному училищі №7 м. Калуша, Міжрегіональному центрі ювелірного мистецтва
м. Києва, Ужгородському центрі професійно-технічної освіти, Одеському центрі професійно-технічної освіти, Чортківському вищому професійному училищі, Сновському вищому професійному училищі лісового господарства.

вадцять дев’ятого липня
2022 року Верховна Рада
України ухвалила Закон «Про
внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від
призову на військову службу
під час мобілізації науковим,
науково-педагогічним і педагогічним працівникам». Законом встановлено, що не підлягають призову на військову службу під
час мобілізації наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники за
умови роботи в наукових установах і організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).
«Вдячний народним депутатам України, що у складний час ураховують необхідність збереження педагогічного та наукового кадрового потенціалу України шляхом забезпечення права на відстрочку від призову, незалежно від наявності вченого звання та наукового ступеня в
освітян і науковців», – прокоментував ухвалення закону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Д

www.portalmiasta.pl
www.pon.org.ua
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АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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к здійснювалося фінансування
сфери науки? Як обиралися пріоритетні напрями? Якими є результати досліджень, патентна діяльність
і публікаційна активність? Відповіді на ці та інші запитання можна знайти в науково-аналітичній
доповіді «Результати виконання замовлення МОН України на
проведення наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок, інших напрямів бюджетного фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності
у 2021 році», що була розміщена на сайті МОН. Із нею можна ознайомитися за коротким посиланням: bit.ly/3bpimtc.
За пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки виконувалося 1320 робіт, створено 2335 одиниць науково-технічної продукції, з
яких 45,3% (1057 одиниць) упроваджено. Торік обсяг видатків на наукову сферу МОН (у поточних цінах) проти 2020-го зріс за рахунок загального фонду на 34,72%, за кошти спеціального фонду – на 52,41%.
Загальний обсяг видатків на виконання досліджень і експериментальних розробок МОН у 2021 році становив 2195,51 мільйона гривень (за
рахунок загального фонду – 1550,39 мільйона, або 70,62% від загального обсягу фінансування).

ПОДАННЯ ЗАЯВ І СТАРТ РЕЄСТРАЦІЇ

П

www.vseosvita.ua

ершого
серпня
2022 року почалася
реєстрація електронних
кабінетів для вступників до магістратури на
основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра. Можливість подання заяв на бюджет і
контракт буде відкрита
із 16 серпня до:
– 23 серпня – для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди;
– 15 вересня – для вступу за результатами МТНК/МКТ або фахового іспиту в закладі освіти.
Після цього подати заяви можна буде тільки на контрактну форму.
Реєстрація електронних кабінетів буде відкрита до 31 жовтня.
Приймання заяв для здобуття вищої освіти на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста і повної загальної середньої освіти триватиме до 8 серпня (для
вступу на бюджетну та контрактну форми за результатами індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів) і до 23 серпня (для вступу на
контрактну форму за результатами НМТ і творчих конкурсів). Після цього заяви прийматимуть винятково на контрактну форму здобуття освіти.
Важливо: реєстрація на МТНК/МКТ і реєстрація електронного кабінету вступника – це різні процеси. На МТНК/МКТ абітурієнт реєструється для складання тестування, а електронний кабінет необхідний
для подання заяв на вступ.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ІГРИ

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У

КОНКУРСИ

www.procherk.info

ОНОВЛЕННЯ БАЗИ ЕКСПЕРТІВ

www.facebook.com

М

іністерство освіти і науки
оновлює базу експертів для
розгляду наукових (науковотехнічних) робіт (звітів про виконання зазначених робіт), що
подаються для участі в конкурсах МОН та які фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету. До участі запрошуються
вчені з відповідною кваліфікацією, для включення до списку кандидатів необхідно заповнити анкету за посиланням: bit.ly/3zUAAvK.
Кінцевий термін подання інформації для участі в конкурсному відборі – 1 вересня 2022 року. В разі виникнення додаткових запитань
варто звертатися за телефонами: (095) 698-23-98 – Ірина Красовська;
(096) 100-20-77 – Антоніна Заєць.

польському місті Лодзь завершилися Європейські університетські ігри. Українську збірну представила команда у складі
230 студентів із 41 університету.
У змаганнях брали участь більш
як 5000 студентів із 40 країн
Європи (понад 400 університетів). Студентська збірна України
боролася за перемогу в 16 видах
спорту: баскетбол 3х3, баскетбол, бадмінтон, пляжний гандбол і волейбол, шахи, футбол, футзал, гандбол, дзюдо, карате, кікбоксинг, тхеквондо (ВТФ), настільний теніс, волейбол і водне поло.
За результатами змагань українська студентська збірна виборола
62 медалі: 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових. Україна посіла 2-ге
місце за загальною кількістю медалей і 3-тє – за кількістю золотих.
Виступ української збірної пройшов за підтримки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, президента Європейської університетської спортивної асоціації (EUSA) Адама Рочека, Спортивної студентської спілки
України, керівників усеукраїнських федерацій і тренерів, представників і керівників університетів, відповідальних працівників Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН.
За матеріалами ВРУ, КМУ, МОН

www.kartinkin.net
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НОВИНИ
З ОБЛАСТЕЙ
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КІРОВОГРАДЩИНА

ЛЬВІВЩИНА

УДАР ПО ЛЬОТНІЙ АКАДЕМІЇ

НОВИЙ ОЧІЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

Н

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

НАВЧАННЯ – ДИСТАНЦІЙНО

Н

овий навчальний рік у місті Дніпро, найімовірніше, розпочнеться у дистанційному форматі.
Про це розповів міський голова Борис Філатов
у інтерв’ю журналістам видання «Наше місто».
– Це найскладніший вибір. Найскладніше
управлінське рішення. Хочу попередити мешканців міста. Ми всі схиляємося до того, що навчання у школах буде дистанційним. Бо якщо, не дай
бог, щось прилетить у районі школи… Не можу брати на себе таку
моральну відповідальність… Зрозуміло, що можна обладнати цокольні поверхи, біля шкіл можна покласти мішки, поставити щити, вжити
інших заходів. Але ми не забезпечимо всіх бомбосховищами. А якщо
кілька повітряних тривог? А як у ситуації постійних повітряних тривог ми водитимемо дітей – із класів у бомбосховище і назад?.. Усе
це робить навчальний процес неможливим, – сказав Борис Філатов.

www.football24.ua

ОДЕЩИНА

НАБОРИ ДОШКІЛЬНЯТАМ

З

ХЕРСОНЩИНА
купаційна влада на Херсонщині готується до нового навчального року за російською програмою. Як повідомляє Херсонська
обласна державна адміністрація, учителів
змушують співпрацювати, однак більшість освітян не погоджується.
Педагогам погрожують. Через брак кадрів окупаційна влада набирає
працювати до шкіл людей, які не мають досвіду й навіть профільної
освіти. У самому ж Херсоні почала співпрацю з росіянами й очолила так зване «управління освіти» працівниця дитсадочка.
Також окупанти погрожують батькам вилученням дітей і позбавленням батьківських прав, якщо у вересні учні не підуть до школи.
Відбувається це на тлі планів рф щодо псевдореферендуму про відділення від України і приєднання до росії. СБУ вже ідентифікувала
зрадників та їхніх координаторів, які будуть розосереджені в регіоні
для імітації підтримки рашистів місцевими жителями.

аклади
дошкільної
освіти 53 громад у всіх районах Одеської області отримали
300 наборів для раннього розвитку дітей від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF
Ukraine. До комплектів увійшли приладдя для малювання, настільні ігри, м’які іграшки, м’ячі й інші корисні речі.
Вони можуть використовуватися, зокрема, для організації
дозвілля під час перебування в укритті й на свіжому повітрі. Один
комплект розрахований на 50 вихованців. До речі, такі набори виготовлені вперше у 2009 році для дітей, які пережили надзвичайні ситуації, і відтоді їх використовує UNICEF, аби підтримати право маленьких діток на гру.
«Передусім навчальне приладдя передали тим дитячим садкам, що
відновили свою діяльність в очному форматі, а також закладам, де
перебувають більш як 80–100 дітей. Але в рамках нашої співпраці з
UNICEF поступово розвивальні матеріали для вихованців отримають
усі заклади дошкільної освіти міста й області», – наголосив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

КИЇВ

РОБОТ-ПСИХОЛОГ

С

ШКОЛА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Д

о проведення «Літньої школи
для освітян», що проходила на
Закарпатті, долучилися 15 директорів шкіл Луганщини, Львівщини,
Волині й Кіровоградщини. Учасники відвідали лекції, тренінги та дискусії, отримали групові й індивідуальні психологічні консультації. Розглянули такі теми: права людини
в умовах війни; збереження спроможності шкільних громад розпочати роботу в новому навчальному році; психологічні прийоми для збереження стабільного стану педагогічного колективу та учнів; можливості й ресурси закладів освіти в умовах збройного конфлікту.
Освітяни-переселенці мали нагоду познайомитися з директорами
шкіл Хустщини, обмінялися досвідом із колегами і завітали з екскурсією до Нижньоселиської школи. Літню школу для освітян провів Благодійний фонд «Восток SOS».

тудентка Національного
університету біоресурсів і природокористування України Ірина Пархомчук створила додаток для
соціального робота Zenbo,
щоб він міг допомагати людям як терапевтичний компаньйон. На початку війни, перебуваючи в Києві й ховаючись від
ворожих снарядів у бомбосховищі, Ірина зрозуміла, наскільки потужними можуть бути технології у допомозі людям для подолання психологічних проблем, ментальних травм і ПТСР. І під час літнього стажування в Ontario Tech University у Канаді за програмою
Mitacs Globalink Research Internship створила згаданий додаток. Маленький робот Zenbo – розробка компанії Asus, інтерактивний робот зі штучним інтелектом і великою кількістю функцій сприйняття
та пізнання. Програма Ірини Пархомчук додала йому можливостей
для психологічної допомоги: робот показує на екрані зображення і
програє мелодії, здатні заспокоїти людину, пропонує зробити медитацію й дихальні вправи.

www.cbc.ca

ЗАКАРПАТТЯ
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ЗА ВОРОЖИМИ ПРОГРАМАМИ

О

овим
керівником
управління
освіти
Львівської міської ради
став 35-літній Андрій Закалюк, повідомляє пресцентр установи.
– То непростий шлях,
але Андрій Закалюк не
шукає легких шляхів. У
свої 27 років він погодився із простого вчителя історії стати директором тоді ще інтернату. І за три роки зробив із
нього школу, в якій хотіли вчитися половина дітей моїх друзів. Львівська освіта отримала керівника зі свого середовища. Андрій має велику пошану серед педагогів, тому я радію, що він погодився очолити управління освіти у такий відповідальний час, – зазначив міський
голова Львова Андрій Садовий.
Ще вчителем історії у 2012-му Андрій Закалюк написав власний посібник для п’ятого класу. А вже у 27 років став наймолодшим директором школи-інтернату №2. За роки роботи керівником різних шкіл
Львова він упровадив чимало реформ для їх удосконалення: дружній,
мотиваційний підхід до учнів, новий формат «Перших дзвоників» та
випускних, поліпшення шкільних умов за рахунок проєктів Громадського бюджету тощо.

www.city-adm.lviv.ua

бройні сили ворога здійснили ракетний
удар по ангарах технічного обслуговування літаків цивільного закладу освіти –
Льотної академії Національного авіаційного університету. Це сталося 28 липня.
На превеликий жаль, унаслідок обстрілу
Кропивницького є загиблі й поранені. Є
і матеріальні втрати, зокрема літаки для
навчання цивільних пілотів. За словами в.о. начальника академії Володимира Максимова, завдяки оперативному реагуванню працівників
служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення академії гасіння пожежі розпочалося вже за кілька хвилин після вибуху.
Після трагічної події місце ураження оглянули ректор НАУ Максим
Луцький, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації
Андрій Райкович, голова обласної ради Сергій Шульга. Вони провели
нараду щодо оцінки втрат, завданих збитків та шляхів їх усунення.

www.nau.edu.ua
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За матеріалами департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій, власних кореспондентів

НА
ЧАСІ

4
ПРАВОЗНАВСТВО

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ПІДРУЧНИК ІЗ ТРУДОВОГО ПРАВА

ІНФОРМАТИКА NewG

В

С

прямований на оновлення
шкільного курсу проєкт
«Інформатика NewG» відновив роботу після тимчасового призупинення діяльності
у зв’язку з війною. Він передбачає створення і пілотування освітніх ресурсів для
предмета «Інформатика». Як
повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан,
Координаційна рада проєкту, до складу якої входять представники
Мінцифри, МОН та експерти програми EU4DigitalUA, розглянула
405 заяв від закладів освіти на участь у пілоті. Відібрано 50 закладів, серед них: 28% закладів – із сіл, селищ і селищ міського типу,
34% – із міст, 26% – з обласних центрів і 12% закладів – зі столиці. За чисельністю учнів у 4% закладів навчаються до 200 осіб, у
30% – 200–500 дітей, у 46% – 500–1000, у 20% закладів – понад
1000 учнів.
Пілотування нового змісту та ресурсів предмета «Інформатика» розпочнеться, як і було заплановано, 1 вересня 2022 року.
Перед початком кожної навчальної чверті проводитимуться вебінари
і тренінги для вчителів інформатики пілотних закладів. Після доопрацювання й удосконалення розроблені ресурси масштабуються на всі заклади загальної середньої освіти 1 вересня 2023 року та будуть у вільному доступі на платформі «Всеукраїнська школа онлайн».

www.mon.gov.ua
www.vechirniy.kyiv.ua

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ

НОВИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Д

ля популяризації української науки
створено платформу «Вільна Наука» –
vilnanauka.com. Наукові інститути й установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти
– підтримувати контакт із представниками
наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості.
Метою проєкту є створення нових можливостей для:
– учених (щодо популяризації результатів);
– журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань
наукових доробків українських учених);
– українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення із практичними доробками науковців).
На платформі відкрита реєстрація для вчених і журналістів. Читачі
можуть знайомитися з контентом без попередньої реєстрації.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ЕКСПЕРТИЗА ПРОГРАМ

Н

www.ndekc.ck.ua

абрав чинності Порядок проведення експертизи і затвердження освітніх програм, розроблених не на основі типових
освітніх програм. Цей документ затверджено наказом МОН №520 від 3 червня
2022 року та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 14 липня. Заклади загальної середньої освіти, керуючись академічною свободою, самостійно обирають освітню програму,
за якою проводитимуть навчальний процес. Така програма обов’язково
передбачає досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами відповідного рівня освіти.
Затверджує згадані освітні програми Державна служба якості освіти.
Для проведення такої експертизи заклади освіти (розробники) з 15 вересня до 15 грудня заповнюють на офіційному вебсайті ДСЯО реєстраційну форму та відповідно до встановленого графіка подають необхідні документи.
Експертиза програми відбувається у два етапи:
– встановлення відповідності освітньої програми вимогам законодавства у сфері освіти;
– оцінювання якості освітньої програми.
ДСЯО запрошує розробників освітніх програм, створених не на основі типових освітніх програм, до плідної співпраці.

ПОСТАНОВА КМУ

ПРО СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

К

ВІТАЄМО!

ЗІ СВЯТОМ!
вій день народження відсвяткував голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій Сергій Бабак. У ці непрості для
країни часи він демонструє приклад мужності, відповідальності за ухвалені рішення і патріотизму.
З початком повномасштабної воєнної агресії Сергій Бабак невтомно вдосконалює освітнє законодавство відповідно до воєнних потреб, дбає про забезпечення доступу до освіти українських дітей, будує плани відновлення
освітньої та наукової інфраструктури, підтримує Збройні сили України.
Колектив видавництва «Педагогічна преса» і газети «Освіта України»
щиро вітає Сергія Віталійовича, зичить міцного здоров’я та сили духу,
високих звершень, миру і Великої Перемоги!

www.comments.ua

С

абінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» №796, що затверджує Порядок
призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради України
здобувачам фахової передвищої та вищої освіти. Про це повідомляє
Профспілка працівників освіти і науки України.
Відповідно до ухваленого рішення встановлено такий розмір соціальних стипендій Верховної Ради України.
Для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти:
– віком до 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
– віком 18–23 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.
Студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
– які навчаються у закладах фахової передвищої освіти – 1335 грн;
– які навчаються у закладах вищої освіти – 1770 грн.
Стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами
(зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом
освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.
За матеріалами МОН, ДСЯО, Міністерства цифрової трансформації, власних кореспондентів

www.mon.gov.ua

ідбулася презентація інноваційного електронного підручника «Трудове право України»,
розробленого командою освітяннауковців за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. «Права
людини, верховенство права та дієвої демократії є основою освітнього процесу в Україні й тими цінностями, які наші воїни захищають на
фронті. Ми активно працюємо над створенням безпечних умов у новому
навчальному році. Підручник як елемент цього процесу дозволяє здобувачам вищої освіти якісніше й ефективніше навчатися, а науково-педагогічним працівникам – ефективніше викладати. Вдячний авторському
колективу і команді Координатора проєктів ОБСЄ в Україні за актуальні роз’яснення правового регулювання праці та процедурних аспектів»,
– зазначив Сергій Шкарлет, який узяв участь у презентації видання.
Матеріал підручника викладено в інноваційному форматі з використанням інфографіки, QR-кодів, активних посилань на офіційні тексти
нормативних актів, судової практики (зокрема, правових позицій Верховного Суду та рішень Конституційного Суду України).
Підручник дасть змогу читачам опанувати теоретичні основи знань і
набути необхідних практичних навичок, а також навчитися використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, що вимагають ухвалення юридично грамотних рішень.
Учасницею авторського колективу стала й голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій
Юлія Гришина. «Ідею створення інноваційного електронного підручника із трудового права вперше сформулював наш учитель, професор,
перший доктор юридичних наук із трудового права Процевський Олександр Іванович. Виданням підручника ми також шануємо нашого вчителя», – сказала Юлія Гришина.
Із виданням можна ознайомитися на сайті МОН або за коротким посиланням: bit.ly/3Jrpz8s.
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ЮРИДИЧНИЙ
ЛІКНЕП
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Н

абрав чинності Закон України
від 1 липня 2022 року №2352-ІХ
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо оптимізації
трудових відносин». Міністерство
економіки надало постатейні коментарі до цього закону. Зокрема
– про зміни до статті 12 Закону
України від 15 березня 2022 року
№2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного
стану» щодо надання відпусток у
період дії воєнного стану.
Зміст законодавчих змін до ч. 1
ст. 12 закону:
«1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено
тривалістю 24 календарні дні за
поточний робочий рік.
Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить
більш ніж 24 календарні дні, надання невикористаних у період дії
воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після
припинення або скасування воєнного стану.
У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів
щорічної відпустки.
У разі звільнення працівника
у період дії воєнного стану йому
виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону
України «Про відпустки».
Коментар Мінекономіки:
«Змінами передбачається право,
а не обов’язок роботодавця обмежити тривалість щорічної основної відпустки працівника у період дії воєнного стану її тривалістю
у 24 дні.
Тому працівникам, тривалість
щорічної основної відпустки яких
становить більш як 24 календарні дні, наприклад, особам з інвалідністю чи педагогічним працівникам, може бути надано за рішенням
роботодавця таку відпустку повної
тривалості.
Як і раніше, зберігається можливість оформлення протягом періоду воєнного стану щорічних додаткових, соціальних, навчальних
та інших відпусток тривалістю та
на умовах, визначених законодавством про відпустки.
Варто звернути увагу, що обмеження надання щорічної основної
відпустки стосується винятково тієї
відпустки, що надається за поточний робочий рік. На невикористані
відпустки працівника за попередні
робочі роки не поширюються обмеження, передбачені частиною першою статті 12.
Абзацом третім частини першої
статті 12 на період дії воєнного
стану призупинено обов’язок роботодавця надавати невикориста-

ну щорічну відпустку протягом не
більш ніж 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка, а також заборону
ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років поспіль.
Абзац четвертий частини першої окремо наголошує на тому,
що у разі звільнення працівника
зберігається обов’язок роботодавця компенсувати всі належні йому
дні щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину
– особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, не використані на момент звільнення».

www.twimg.com

ПРО ВІДПУСТКИ:
КОМЕНТАРІ МІНЕКОНОМІКИ
Й ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

Законом не передбачено право
роботодавця відмовити такому працівникові у наданні цієї відпустки.
Водночас, виходячи з умов її надання, вбачається, що працівник має
підтвердити той факт, що він «виїхав за межі території України» або
«набув статусу внутрішньо переміщеної особи». Спосіб підтвердження факту виїзду за межі України не

РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЧИ НЕНАДАННЯ
НЕВИКОРИСТАНОЇ ЧАСТИНИ ВІДПУСТКИ
УХВАЛЮЄ КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Зміст законодавчих змін до ч. 4
ст. 12 закону:
«4. У період дії воєнного стану
роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу
внутрішньо переміщеної особи, в
обов’язковому порядку надає йому
відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною
у заяві, але не більш як 90 календарних днів, без зарахування часу
перебування у відпустці до стажу
роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку, передбаченого
пунктом 4 частини першої статті 9
Закону України «Про відпустки».
Коментар Мінекономіки:
«Запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної
плати, що надається працівникові
в обов’язковому порядку за його
заявою.
Звертаємо увагу, що така відпустка не належить до відпусток
без збереження заробітної плати,
які надаються працівникові відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».
Для отримання такої відпустки
працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи,
звертається до роботодавця з відповідною заявою, в якій обов’язково
має бути визначено тривалість такої відпустки, але не більш ніж
90 календарних днів.
Закон не обмежив можливості
працівника реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів.
Водночас вважаємо, що загальна
тривалість відпусток (частин), яку
працівник може вимагати надати
відповідно до цієї норми, не може
перевищувати 90 днів протягом дії
воєнного стану.

визначений законом, відтак рішення щодо надання відпустки у цьому
випадку ухвалюватиметься роботодавцем на підставі наданих працівником доказів, які достатньою мірою підтверджують цей факт.
У разі повернення працівника,
який перебуває у відпустці відповідно до частини 4 статті 12 цього закону, на територію України,
виходячи з умов її надання, вважається, що особа втрачає право
вимагати продовження такої відпустки».

ПОТРІБЕН НАКАЗ
Як повідомляє освітній омбудсмен
Сергій Горбачов, його служба досі
отримує чимало скарг від педагогів про те, що їм відмовляють у
наданні решти щорічної відпустки.
Такі звернення масово надходять,
зокрема, з міста Харкова і Харківської області. Відмовляють часто також у наданні відпустки тим,
хто перебуває за кордоном. Процитувавши пункт 1 статті 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,
освітній омбудсмен коментує:
– Простіше кажучи, законна тривалість відпусток педагогічних працівників наразі становить 42 або 56 календарних днів.
І такі відпустки мають надаватися автоматично, з відповідними
перерахунками їхньої тривалості
у разі потреби. Роботодавець (керівник закладу освіти) має право обмежити працівнику тривалість відпустки у поточному році,
але він зобов’язаний видати відповідний наказ, обґрунтувати обмеження відпустки у поточному
році, ознайомити з наказом працівника. Тобто рішення про надання
чи ненадання невикористаної час-

тини відпустки ухвалює керівник
закладу освіти. Після набуття чинності змін до законодавства частина керівників одразу надала відпустки педагогічним працівникам,
а частина відмовилася надати їх, не
даючи аргументованого обґрунтування таких відмов. Причому керівники закладів та органів управління
освітою не видають накази і розпорядження про відмову, побоюючись відповідальності, а послуговуються усними наказами та тиском.
Сергій Горбачов наголошує, що
відповідно до статті 80 Кодексу законів про працю України і статті
11 Закону України «Про відпустки», власник або уповноважений
ним орган може перенести щорічну відпустку тільки за письмовою згодою працівника і за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання
щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході
роботи підприємства та за умови,
що частина відпустки тривалістю
не менш як 24 календарні дні буде
використана в поточному робочому
році. У разі перенесення щорічної
відпустки новий термін її надання
встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення
дії причин, які її перервали, або за
згодою сторін переноситься на інший період.
– Якщо вам відмовляють у наданні відпустки, вимагайте відповідний наказ, – закликає Сергій
Горбачов. – Якщо ж ви бажаєте
взяти відпустку, а керівник відмовляє і просить подати заяву про її
поділ на частини, ви маєте розуміти, що використати іншу частину
ви можете лише після завершення
війни, а отримати компенсацію за
невикористання відпустки – тільки у разі звільнення чи після завершення воєнного стану. Якщо це не
у ваших інтересах, не погоджуйтеся і не пишіть таку заяву.
За матеріалами Міністерства економіки
і Служби освітнього омбудсмена
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НОВИНИ ВИШІВ

Державна служба якості освіти оприлюднила результати
опитування педагогічних працівників, які вимушено
перебувають за кордоном через збройну агресію
росії проти України. Індивідуальні інтерв’ю пройшли
315 педагогічних працівників із 29 країн перебування.

П

ро те, що вони планують повернутися в Україну, зазначили 87% учителів, зокрема 14% – до
початку 2022–2023 навчального року, якщо
буде відновлене очне навчання в закладах освіти, де вони працюють. Серед інших передумов
повернення найчастіше називають:
– закінчення бойових дій;
– безпекову ситуацію в регіоні та країні;
– бажання працювати в Україні.
11,4% педагогів наразі не вирішили, чи повернуться в Україну, здебільшого з таких причин:
– нестабільна ситуація;
– відсутність житла;
– хвилювання за здоров’я і психологічний стан
власних дітей;
– різке зменшення заробітної плати;
– бажання набути нового професійного досвіду, вивчити мову і здобути нові знання.
1,6% респондентів зазначили, що не планують
повертатися в Україну через відсутність житла та
сімейні обставини.
З-поміж тих, хто планує повернутися в Україну,
97% продовжать свою педагогічну діяльність, 2%
не визначилися, а 1% – не має такого бажання.
На думку опитаних освітян, розв’язати проблеми, що виникали під час дистанційного навчання
в умовах воєнного стану, можна через:
– вирішення технічних питань (інтернет, мобільний зв’язок, гаджети) (21%);
– повернення додому у зв’язку із закінченням
війни (10,5%);
– психологічну допомогу та психологічний супровід учителів і учнів (3,5%).
71% респондентів зазначили, що їм не пропонували пройти підвищення кваліфікації чи працевлаштуватися у школах країни перебування. 5%
– отримували пропозиції щодо працевлаштування, але не за спеціальністю або ж на волонтерських засадах.
63,5% вчителів готові пройти підвищення кваліфікації за місцем тимчасового перебування за
наявності такої можливості. Прийнятним строком для проходження підвищення кваліфікації 35%
опитаних указали один місяць, 18% – три місяці.
Найбільшою перепоною у підвищенні кваліфікації педагоги називають мовний бар’єр. Лише 2,9%
респондентів добре розуміють співрозмовників і
можуть висловлюватися на будь-які теми, 15% –
розуміють основний зміст у повсякденному спілкуванні, можуть висловлюватися на повсякденні
теми, 38,7% – розуміють загальновживані висловлювання під час спілкування.
За інформацією Державної служби якості освіти

Ф

орум активував взаємодію університетів
та роботодавців, діалог бізнесу з освітніми закладами. Така дискусія виводить і
на проблеми загальнодержавні, зокрема необхідність різкого підвищення уваги уряду, парламенту до проблем освіти, дебюрократизації,
зрозумілих перспектив розвитку країни.
– Пандемія, восьмирічна війна з рф і нинішня російська агресія, економічні негаразди суттєво зашкодили університетській освіті, розбалансували підготовку кадрів, довели
Україну до економічного колапсу, – говорячи про роль українських університетів в умовах війни та подоланні її наслідків, можливості
співпраці освітян і науковців з бізнесом, зазначив ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко.
– Пережитих українцями випробувань вистачило б на кілька поколінь, але нам доведеться із цим упоратися. Університети ж повинні
оновлювати навчальний і дослідницький процеси, вдосконалювати практичну підготовку.
Все це буде мати кращий результат за умов
тісної співпраці з бізнесом.

www.nubip.edu

БІЛЬШІСТЬ УЧИТЕЛІВ
ПЛАНУЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ

www.nubip.edu

www.auc.org.ua

ПРО ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ КРАЇНИ

Сьогодні в НУБіП, що став організатором
форуму, для України готується кожен другийтретій агробіолог, тваринник, лікар ветеринарної медицини, лісівник чи інженер. Тут діють
50 бакалаврських та 70 магістерських програм,
на всіх факультетах і у ННІ працюють ради
роботодавців. Взаємне вивчення технологій і
методик, осмислена практика, яка «відірве»
студентів від сухого теоретичного світу, привнесуть нове в аграрну галузь. Тож і не дивно,
що НУБіП як визнаний лідер, зокрема і серед
300 українських вишів, накопичив чималий досвід співпраці з роботодавцями, як-от провідними фірмами України і світу – КУН, «Ельворті», «Укравіт», Миронівський хлібопродукт,
агрофірмами «Колос», Zinka та іншими, які
значною мірою укомплектовані фахівцями з
дипломами цього вишу.
Представники цих та інших компаній, що
взяли участь у форумі, висловили переконання, що в напрацьованому проєкті Плану відновлення України недостатньо уваги приділено
освітньому і науковому супроводу, підтримці
бізнесу, котрий вкладає в науку нові техно-

Головна складова у формуванні
висококваліфікованого фахівця, який
має розуміти всю глибину тих чи інших
процесів у обраній ним сфері і, відповідно,
спроможний приносити користь Україні, –
це підтримка роботодавцями навчального
процесу у вишах. Розуміючи це, Національний
університет біоресурсів і природокористування
підготував і провів Усеукраїнський форум
«SEB-2022» – співпраця науки, освіти і
бізнесу для післявоєнного відродження
країни» з участю близько 600 представників
органів державної влади, бізнес-структур,
наукових, освітніх і громадських організацій.
логії, підтримку університетів. Не може вся
українська наука існувати за 5 мільярдів гривень. Цього замало!
У світлі світових тенденцій університет вибудовує свою дослідницьку інфраструктуру як
основу для створення нових знань та їх трансферу. Для цього є потужний науковий колектив і належна база, яку значно оновили якраз
спільно з бізнес-партнерами, на що за останні вісім років витрачено понад 80 мільйонів
гривень. Але ефективний розвиток інноваційних рішень неможливий силами одного, хай
і потужного, вишу. Він потребує об’єднання
зусиль освіти, державних установ і бізнесу.
Саме співпраця з бізнесом відіграє важливу
роль у створенні інновацій, появі нових робочих місць та пошуку талантів, які так необхідні сьогодні Україні.
Учасники зібрання розглядали проблеми української аграрної науки і співпрацю з
НААН України, техніко-технологічні інновації
в агросекторі (зокрема, досвід і перспективи
освітньо-бізнесового партнерства), біологізацію землеробства як відповіді на продовольчі проблеми часу, поєднання підприємництва,
університетської науки та професійної підготовки кадрів, сучасні тренди формування кадрового потенціалу, заходи аграрної політики
в гарантуванні продовольчої безпеки в країні
й багато іншого. Досвідом співпраці з бізнесом поділився також Ярі Куусісто – ректор
Університету Вааса (Фінляндія).
За результатами роботи було ухвалено звернення до всього українського народу, Президента України, Верховної Ради України,
органів державної влади та місцевого самоврядування зі словами підтримки дій, спрямованих на захист оборони і безпеки держави
та закликом до єдності, солідарності й готовності обороняти Україну для забезпечення її
перемоги та післявоєнного відновлення.
Зокрема, у зверненні йдеться про те, що, поряд із реалізацією важливих безпекових завдань,
успішний євроінтеграційний рух та подальший
розвиток України можуть бути забезпечені
шляхом паритетного впливу державної політики, бізнесу й академічного середовища на формування порядку денного розвитку науковоінноваційної та освітньої сфери, продовольчої
безпеки країни. Українські університети не повинні стояти осторонь цієї важливої справи.
Також учасники висловили переконання, що
розроблений та презентований Президентом
та урядом України План відновлення України може бути потужним рушієм національної економіки. Водночас національна програма
розвитку системи освіти і науки на 10 років
обсягом 5 мільярдів доларів (0,7% загального
бюджету) ще недостатньо враховує нинішні
потреби закладів вищої освіти у подоланні наявних викликів. А враховувати їх необхідно,
упевнені учасники «SEB-2022».
Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УКРИТТЯ
ержавна служба з надзвичайних ситуацій гляними, залізобетонними) на висоту не менш
розробила рекомендації щодо організації ніж 1,7 м;
Д
– основні приміщення, призначені для укритукриттів у об’єктах фонду захисних споруд ци-

АЛГОРИТМ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ
Міністерство освіти і науки запропонувало алгоритм дій для вчителів
за оголошення повітряної тривоги під час уроків. Його розробили на основі
рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У

закладах освіти мають бути створені відповідні умови та
проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:
– ознайомлення з місцем розташування укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, правилами поведінки під час
переміщення до укриття та перебування в ньому;
– пояснення дій, передбачених Планом реагування на надзвичайні ситуації або інструкціями закладу;
– обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;
– розподіл учасників освітнього процесу в укриттях з урахуванням місткості й розташування;
– встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для
швидкого та безпечного переміщення.
Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу в супроводі з учителем або
відповідальною особою, яка після завершення небезпеки й оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме
наявність учнів в укритті й у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.
У випадку сигналу небезпеки:
1. Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.
2. Учитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.
3. Необхідно організувати пересування двома колонами у приміщенні класу та швидко залишити кабінет.
4. Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники.
5. Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
6. Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення
мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них
учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенні перевірки прямувати до найближчого укриття.
7. Учні, які знаходяться на подвір’ї закладу, під час сигналу
оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.
8. Усередині захисної споруди відповідальні особи повинні
допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно
зайняти місця.
9. Під час перебування в захисній споруді вчителі й
вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для
комфортного та спокійного перебування в укритті.
10. Після завершення небезпеки й оголошення про відбій тривоги вчителі та відповідальні особи стежать за тим, аби вихід
усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
11. Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей
з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для
максимального залучення до них дітей з ООП.
За матеріалами МОН, ДСНС

вільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти.
Укриття мають відповідати таким вимогам:
– розміщуватися у підвальному (підземному)
приміщенні, на цокольному чи на першому поверсі (за умови забезпечення огороджувальними будівельними конструкціями);
– розташовуватися у складі основної будівлі закладу освіти або безпосередній близькості (до 100 м);
– не розміщуватися поруч із великими резервуарами, що містять небезпечні хімічні, легкозаймисті, горючі й вибухонебезпечні речовини, водопровідними та каналізаційними магістралями;
– не мають зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або
стічних вод;
– забезпечені електроживленням, штучним
освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах будівництва
водопостачання та каналізації містять окремі
приміщення для встановлення виносних баків;
– не мають великих отворів у зовнішніх
огороджувальних конструкціях, наявні отвори
(крім дверних) забезпечують можливість закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо);
– забезпечені не менш ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у споруді подвійного призначення або найпростішому укритті
місткістю менш як 50 осіб допускається наявність одного евакуаційного виходу);
– через укриття не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком
внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для
встановлення місць для сидіння та лежання;
– у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічні та радіаційно небезпечні речовини, небезпечне обладнання, що не підлягає
демонтажу або не може бути демонтоване у
термін до 24 годин;
– висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менш ніж 2 м (допускається не менш як 1,8 м, якщо це передбачено проєктною документацією), а до виступаючих
частин окремих будівельних конструкцій і інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менш ніж 1,4 м. Ширина дверних
отворів становить не менш ніж 0,9 м (допускається не менш як 0,8 м, якщо це передбачено
проєктною документацією). Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається;
– отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверима з негорючих матеріалів
(металевими або дерев’яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам’яними, це-

тя населення, мають примусову або природну
вентиляцію;
– має бути забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або
є технічна можливість дообладнання терміном
до 24 годин;
– об’єкт повинен перебувати в задовільному
санітарному та протипожежному стані (відповідно до норм протипожежних і санітарних правил);
– має бути забезпечено необхідні захисні
властивості для захисту від звичайних засобів
ураження та зовнішнього іонізуючого випромінювання, встановлених для протирадіаційних
укриттів (споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями).
Необхідні захисні властивості забезпечують
об’єкти зі стінами 2–2,5 цеглини завтовшки або
із цільних залізобетонних конструкцій (блоків,
панелей) товщиною від 56 см. Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту
товщиною 67–78 см (мішок із піском, укладений поперек конструкції). У разі, якщо будівельні конструкції мають меншу товщину, можливо
збільшення захисних властивостей шляхом додаткового обкладення мішками із ґрунтом чи
піском, встановлення екранів із залізобетонних
конструкцій (панелей, блоків тощо).
Обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування впродовж не менш ніж
48 годин, тож необхідно забезпечити:
– місця для сидіння (лежання). Можна використовувати наявні в закладах стільці, лавки
чи ліжка, спортивні мати, каремати;
– ємності з питною водою (одна особа/2 л
на добу);
– контейнери для продуктів харчування;
– виносні баки для нечистот, що щільно
закриваються (для неканалізованих будівель і
споруд);
– резервне штучне освітлення (електричні
ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо) й електроживлення;
– первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм);
– засоби надання медичної допомоги;
– засоби зв’язку й оповіщення (телефон,
радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi-пристроїв).
Крім того, однією з вимог є дотримання правила не менше метра на людину.
За можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами й інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.
Біля вхідних дверей необхідно розмістити
табличку розміром 50 х 60 см із написом
«Місце для УКРИТТЯ», а також адресою місця розташування споруди, її балансоутримувача та місця зберігання ключів.

СПІВЧУВАЄМО

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

К

олектив газети «Освіта України» висловлює щирі
співчуття Оксані Жованик, яка багато років була
літературним редактором нашого видання, у зв’язку
із загибеллю чоловіка Андрія.
Андрій Жованик – член Спілки націоналістичної
української молоді, історичного клубу «Холодний Яр».
Воював на Донбасі з літа 2014 року. Командир роти 4-ї тактичної групи ДУК «Правий сектор». Загинув на Донеччині 2 серпня 2022 року.
Батько трьох дітей. Старший, Василь, став кобзарем, зараз служить у ЗСУ.
Співчуваємо сім’ї та побратимам Воїна. Вічна пам’ять і слава!
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АКТУАЛЬНА
ТЕМА

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ,
Пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного
діловодства та розширення доступу громадян України до дистанційної освіти –
27 липня Верховна Рада України у другому читанні й у цілому 314 голосами
ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування
Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (№7396).
Коли верстався номер, документ було передано на підпис Президенту України.

Зауважимо, що йдеться не про запровадження комплексу «з нуля»
– його дослідне впровадження розпочалося ще декілька років тому. Він уже функціонує і
добре відомий багатьом освітянам
як інструмент зі збирання освітньої статистики. Так, програмний
модуль індивідуальних даних педагогічних працівників АІКОМ є
основою для автоматичної генерації різних форм (зокрема, за формою 83-PBK), а також основою для
системи збору й обробки адміністративних даних. Також на комплексі базується сервіс E-journal.
Окрім того, чимало освітян працювали з Державною інформаційною системою освіти (ДІСО), модернізованою версією якої і став
АІКОМ.
Комплекс розроблено в межах
гранту Світового банку для Проєкту «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики
на основі освітньої статистики та
аналітики» і впроваджується ДНУ

www.lpnu.ua

НЕ НА ПОРОЖНЬОМУ МІСЦІ

«Інститут освітньої аналітики» за
підтримки Міністерства освіти і науки.
Ще 2019 року під час презентації комплексу директор інституту Сергій Лондар розповідав, що
АІКОМ, на відміну від ДІСО, здатен краще інтегруватися з іншими інформаційними системами, які
є на локальному рівні, є в рамках
міністерства, наприклад – інформаційна система УЦОЯО, ЄДЕБО,
фінансові системи Державного казначейства.
– Ми намагалися не лише автоматизувати процес, а і створити інструмент, що якісно вирішуватиме більшість завдань, котрі
стоять перед управлінцями та іншими фахівцями, – розповів під
час презентації комплексу заступник директора ІОА Андрій Литвинчук. – Ми розробили конструктор
форм, який дає змогу змоделювати форму для заповнення, не маючи специфічних навичок роботи
із системою. Зокрема, можна легко налаштувати автоматичні правила перевірки: наприклад, певне
числове поле повинно варіюватися у визначеному діапазоні.

МЕТОЮ АІКОМ Є ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УХВАЛЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,
ВІДСТЕЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ
термінової евакуації з місць проживання, яка супроводжувалась
втратою документів, вимушеною
зміною місць навчання, втратою інформації щодо освітнього поступу
здобувачів освіти всіх рівнів. Виходячи із зазначеного, екстремально
гострою необхідністю стала цифровізація освіти, розширення можливостей дистанційного навчання,
цифрових документів про освіту тощо» – саме так законодавці
мотивували необхідність ухвалення законопроєкту в пояснювальній записці.
Отже, АІКОМ дозволить легко і швидко збирати й обробляти достовірну і повну інформацію
у сфері освіти. Для цього АІКОМ
взаємодіятиме з іншими електронними інформаційними ресурсами
та/або публічними електронними
реєстрами у сфері освіти. Зокрема – з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним дер-

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ
ТА СТРАТЕГІЧНА МЕТА
«У зв’язку зі збройною агресією
проти Українського народу, активними бойовими діями Україна зазнала масштабної внутрішньої та
зовнішньої міграції наших громадян з непоодинокими випадками

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ з 01.09.2022 р. ПО КАФЕДРАХ:
– Кафедра кримінального права та процесу;
– Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін;
– Кафедра міжнародного права та галузевих правових дисциплін.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій;
директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва;
завідувача кафедри:
штучного інтелекту; комп’ютерної інженерії; інженерії програмного забезпечення; технологій цифрового розвитку; вищої математики, математичного моделювання та фізики;
публічного управління та адміністрування; безпеки життєдіяльності та фізичного виховання; телекомунікаційних систем та мереж; мобільних та відеоінформаційних технологій;
системного аналізу; економіки; англійської мови; менеджменту; маркетингу; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; документознавства та інформаційної діяльності.
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Реклама

Вимоги до кандидатів: вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь та/або вчене
(почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менш як 5 років; вільне володіння державною мовою.
Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи
через відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства КУП НАНУ
(тел.: 409-23-27; 409-26-42) особисто або надсилають поштою на адресу:
03142, Київ, вул. А. Доброхотова, 7-а, кімн. 116.
Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект
документів можна надіслати на електронну пошту kadri@kul.kiev.ua у pdf-форматі (кольоровому), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Перелік документів: заява; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія (для претендентів,
які не працюють в університеті); документи про освіту, науковий ступінь та вчене звання,
засвідчені відповідно до чинного законодавства; одну фотокартку розміром 4 х 6 см; копія паспорта (ІD-картки) громадянина України; копія трудової книжки, засвідчена кадровою
службою; таблиця відповідності науково-педагогічного складу ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності (заповнена); згода на обробку персональних даних.
Адміністрація КУП НАНУ

жавним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним
реєстром актів цивільного стану
громадян, Державним реєстром
загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державним реєстром фізичних осіб
– платників податків, Єдиним
державним реєстром призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, Електронною системою охорони здоров’я, Єдиною інформаційною системою соціальної сфери,
Єдиним державним вебпорталом
електронних послуг, реєстрами територіальних громад та іншими.
– АІКОМ забезпечить внутрішню й зовнішню інформаційну взаємодію цих ресурсів та реєстрів,
зокрема з питань розподілу і перерозподілу міжбюджетних трансфертів із державного місцевим бюджетам, замовлення підручників,
документів про освіту, зарахуван-

Ознайомитися з вимогами до посад та подавати документи можна
за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет
телекомунікацій, кабінет №306, тел. 044-249-25-97; 044-248-85-71.

Реклама

З

гідно із законом в Україні
функціонуватиме
інтегрована інформаційна система –
Автоматизований інформаційний
комплекс освітнього менеджменту
(АІКОМ), – яка забезпечить цифрову взаємодію між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, закладами й установами освіти, учасниками освітнього процесу тощо.
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АКТУАЛЬНА
ТЕМА
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АБО «ДІЯ» ДЛЯ ОСВІТЯН
ЩО В ЗАКОНІ?
Але повернімося до закону, який
вніс зміни до ЗУ «Про освіту» і
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У ЗАКОНІ «ПРО ОСВІТУ» СИСТЕМІ
ТЕПЕР ПРИСВЯЧЕНА ОКРЕМА СТАТТЯ 74-1
«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
КОМПЛЕКС ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»
Зокрема, статтю 53 Закону «Про
освіту» доповнено нормою, згідно з
якою здобувачі освіти мають право
на самостійну або через своїх законних представників реєстрацію
на державних інформаційних ресурсах та державних вебплатформах дистанційного навчання.
Значно розширено, викладено у
новій редакції і доповнено новими нормами статтю 74 «Єдина державна електронна база з питань
освіти». Наприклад, прописано, що
доступ осіб до інформації, яка міститься в Електронній базі, окрім
офіційних вебсайтів держателя
бази і її адміністратора, здійснюється також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Внесено окремий пункт щодо взаємодії бази з реєстрами, про що
йшлося вище.

ДО УВАГИ ОСВІТЯН!

УНЕМОЖЛИВИТИ ДОСТУП ВОРОГА ДО РЕЄСТРІВ

У

Також додано пункт, згідно з
яким відомості про фізичних осіб,
що містяться в електронній базі,
можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує
державну фінансову та бюджетну
політику, під час здійснення верифікації державних виплат винятково за наявності добровільної згоди
реципієнтів таких виплат, у якій зазначається обсяг відомостей, право
на оброблення котрих надається.
Власне системі АІКОМ у Законі «Про освіту» тепер присвячена окрема стаття 74-1 «Автоматизований інформаційний комплекс
освітнього менеджменту», у якій,
зокрема, сформульовано його завдання.
Щодо змін до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтвер-

продовж останнього часу на територіях, де відбувається збройна агресія рф, із
боку окупантів посилилась увага до сфери освіти. Про це йдеться у повідомленні
на порталі АІКОМ (aikom.iea.gov.ua).
У зв’язку із цим освітянам надано рекомендації щодо організаційних заходів із недопущення небажаного доступу до освітніх реєстрів і баз даних.
«Дуже важливо унеможливити доступ ворога до освітніх реєстрів і баз даних, національних і локальних, в першу чергу різноманітних приватних освітніх інформаційних
систем та інформаційних ресурсів, які продовжують функціонувати і містять персональну інформацію про здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних та непедагогічних працівників закладів освіти, зазначають особливості соціального статусу учасників освітнього процесу», – йдеться у повідомленні.
Отже, рекомендується застосувати такі заходи для попередження ризиків:
– локальні освітні реєстри, бази даних та копії державних реєстрів мають бути переміщені в безпечне місце/середовище на вільних територіях. Якщо ж вони зберігаються на окупованих та сусідніх до них територіях, вони повинні бути знищені;
– програмне забезпечення, що функціонує на робочих комп’ютерах освітян, може автоматично зберігати документи і дані на цих комп’ютерах, тому освітні персональні дані/програмне забезпечення, що можуть опинитися в руках ворога, мають бути заздалегідь видалені.

джують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус», то його статтю 11
доповнено новою частиною. Вона
встановлює, що для ідентифікації
осіб та верифікації інформації про
них із Реєстру до АІКОМ та ЄДЕБО
в режимі електронної інформаційної взаємодії передається ім'я особи, дата народження/смерті, стать,
відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, реквізити пас-

портного документа особи. А для
дитини віком до 14 років – серія
та номер свідоцтва про народження, інформація про податковий номер, відомості про зареєстроване
або задеклароване місце проживання тощо.
Нагадаємо також, що ще 2 грудня 2021 року постановою Кабінету Міністрів №1255 затверджено
«Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс
освітнього менеджменту». У ньому, окрім завдань, широко описано функціонал АІКОМ. Зокрема
– автоматизація одержання, обробки і зберігання інформації та
документів у сфері освіти; використання даних, державних класифікаторів, номенклатур та довідників, затверджених в установленому
законодавством порядку, для внесення та систематизації інформації у центральній базі даних;
забезпечення достовірності й цілісності даних, зокрема персональних, шляхом застосування надійних механізмів захисту інформації
та упорядкованого доступу до неї;
автентифікація користувачів на
різних етапах одержання, обробки і зберігання інформації та документів, електронна взаємодія в режимі реального часу користувачів
та операторів тощо. Крім того, в
положенні сформульовано загальні вимоги до інформації та документів у АІКОМ, функції суб’єктів,
порядок взаємодії технічного адміністратора й оператора та особливості відключення оператора сторонньої інформаційної системи від
центральної бази даних.
Підготував Дмитро ШУЛІКІН

ПРЯМА МОВА
Міністр освіти і науки Сергій ШКАРЛЕТ:
– Переконаний, що закон сприятиме пришвидшенню цифрової трансформації освіти. Вдячний народним депутатам за
підтримку цифровізації, адже це важливий крок в умовах
сьогодення. АІКОМ дозволить спростити роботу вчителя зі
шкільною документацією, паперовою звітністю, а також забезпечить супровід і поступове переведення ключових управлінських процесів у сфері дошкільної, загальної середньої,
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти в
електронний формат. Важливим нововведенням також є те,
що на базі системи передбачається здійснення обліку дітей дошкільного та шкільного
віку, учасників освітнього процесу і суб’єктів освітньої діяльності.
Голова підкомітету з питань вищої освіти
Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій
Юлія ГРИШИНА:
– Я порівняла б систему АІКОМ з «Дією», адже вона пов’яже
між собою всі дані та реєстри, щоб різні органи й установи могли бачити потрібну інформацію в одному місці. Це
значно полегшить життя як самих освітян, так і учнів та їхніх батьків. Наприклад, щоб перевести дитину в іншу школу, батькам школяра не потрібно буде збирати стоси паперів – усі дані будуть в АІКОМ.
Також завдяки електронній системі буде чітко зрозуміло, скільки дітей вчиться в
тому чи іншому регіоні. Це дозволить справедливо розподіляти освітню субвенцію, замовляти підручники тощо.
У майбутньому АІКОМ може стати основою для запровадження освітніх послуг у
«справжній» «Дії». Через застосунок можна буде, наприклад, перевестися в інший заклад освіти або стати у чергу до дитячого садочка.

www.i-ua.tv

тивності витрат, підвищення рівня
конкурентоспроможності закладів
освіти.
До речі, у липні МОН повідомляло, що нині підготовлено проєкт
постанови КМУ щодо відображення відомостей, які містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну
(професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту засобами
Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».

www.ua-rating.com

ня, відрахування, переведення здобувачів освіти та з інших питань у
сфері освіти, – зауважив у своєму Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій Сергій
Бабак.
При цьому буде збережено захист інформації, обробка персональних даних в АІКОМ здійснюватиметься відповідно до Закону
України «Про захист персональних
даних». Окрім того, як додав Сергій Бабак, АІКОМ забезпечить ведення в електронній формі ділової
документації та подання звітності
закладами освіти, здійснення обліку дітей дошкільного і шкільного
віку (зокрема, дітей, не охоплених
навчанням), учасників освітнього
процесу й суб’єктів освітньої діяльності.
Як зауважують у МОН, очікувана модернізація передбачає
створення електронних кабінетів
здобувача освіти і педагогічного
працівника дошкільної, загальної
середньої, позашкільної та професійної
(професійно-технічної)
освіти, що уможливить отримання
ними доступу до всіх державних
інформаційних освітніх сервісів та
полегшить отримання зведених деперсоналізованих даних для формування в автоматичному режимі
звітності, необхідної для Державної служби статистики України.
Серед інших цілей модернізації
є також розвиток безкоштовного
державного електронного щоденника і журналу, розгортання єдиної
системи авторизації для державних освітніх сервісів, підключення альтернативних програмних
рішень ринку освітніх інформаційних послуг до центральної бази даних із використанням програмноапаратного комплексу тощо.
Стратегічною метою АІКОМ, як
наголошують в Інституті освітньої
аналітики, є інформаційне забезпечення ухвалення управлінських
рішень щодо поліпшення якості
навчання, раціонального використання коштів та відстеження ефек-
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НОВА
ШКОЛА

ЯК НАВЧАТИ МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ НУШ?
П

редметний інтенсив розпочався
з розбору модельних програм,
якими запропоновано послуговуватися цього навчального року викладачам математики у 5 класі Нової української школи. Його зробила
вчителька математики вищої категорії КЗ «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради», сертифікована
апробаторка посібників із математики й екзаменаторка перевірки відкритої форми сертифікаційних робіт ЗНО Ольга Берлін.

СІМ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ
Пані Ольга нагадала учасникам
інтернет-конференції, що модельна
навчальна програма – це розроблений на основі Держстандарту базової середньої освіти документ, який
визначає орієнтовну послідовність
досягнення очікуваних результатів
навчання учнів, зміст навчального
предмета або інтегрованого курсу,
види навчальної діяльності учнів і
рекомендований для використання в
освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством. Для освітньої галузі математики затверджено
7 модельних навчальних програм –
усі вони пройшли комплексну експертизу й отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України».
Проаналізувавши ці програми з
позицій учителя математики, який
починає працювати у 5 класі, спікерка коротко охарактеризувала кожну з них.
Зокрема, модельна програма «Математика для 5-6 класу» Марка Беденка, Ігоря Клочка, Тамари Кордиш і Василя Тадеєва приваблює
тим, що є зручною для використання
– у ній детально розписаний зміст
навчального предмета, що полегшить складання календарного плану. У програмі зазначено дві головні наскрізні лінії – арифметична і
наочна геометрія, а також дві супутні – пропедевтично-алгебраїчна
й аналіз даних. Також ця програма
має деталізовану систему видів навчальної діяльності. У ній використовуються інтерактивні вправи, коментарі, самостійна і групова робота,
проєктна діяльність тощо. А вивчення геометричного матеріалу відбувається в контексті наочної геометрії.
Модельна програма Михайла Бурди і Дарини Васильєвої передбачає
традиційне структурування змісту
навчального матеріалу, націлення
на практичне значення математики,
компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі. Серед видів
навчальної діяльності – інтерактивні форми роботи, використання ІКТ
(зокрема – середовища програмування), також є приклади тем досліджень і проєктів.

У «Математиці 5-6 класу» Марії Василишин і групи авторів (Андрій Миляник, Микола Працьовитий, Юлія Простакова й Олександр
Школьний) зроблено акцент на міждисциплінарні зв’язки у навчанні
математики та концентричність вивчення окремих тем. Визначні риси
цієї програми – вивчення теми множини у 5 класі й академічна свобода вчителя у самостійному розподілі годин навчального навантаження.
А також – можливості використання будь-яких освітніх ресурсів і ІКТ.
У модельній програмі за авторством Олександра Істера зміст навчального матеріалу структуровано
за темами курсу математики відповідно до 5-6 класів, виділено три
змістові лінії: арифметика, елементи алгебри й наочна геометрія. Тема
«Подільність натуральних чисел» у
цій модельній програмі перенесена у
5 клас. А серед видів навчальної діяльності учнів запропоновані дослідницька, проєктна і пошукова, плюс
– практичні роботи.

ПРОГРАМУ ОБИРАЄ
ВЧИТЕЛЬ –
ТУ, З ЯКОЮ ЙОМУ
БУДЕ ЗРУЧНО
ПРАЦЮВАТИ
«Математика 5-6 класу» Аркадія Мерзляка і групи авторів (Дмитро Номіровський, Микола Пихтар,
Богдан Рубльов, Володимир Семенов, Михайло Якір), за словами пані
Ольги, побудована у традиційному
форматі, має прозору структуру і
шість змістових ліній, які є розділами програми: числа і дії з ними,
вирази, рівняння, відношення і пропорції, геометричні фігури і величини, математичні задачі як засіб дослідження реальних життєвих ситуацій
і процесів. При цьому тема «Ймовірність» у програмі не розглядається,
а види навчальної діяльності однакові для кожного розділу.
Модельна програма з математики
для 5-6 класу Світлани Скворцової
і Ніни Тарасенкової продовжує методологічні підходи, закладені у програмі початкової школи. Тут теж є
структурування за шістьма наскрізними лініями. Цього разу це числові
системи; вирази, рівності й нерівності; пропедевтика вивчення функцій;
математичне моделювання; геометричні фігури й геометричні величини; аналіз даних. У програмі є посилання на державний стандарт, а види
навчальної діяльності перекликаються з очікуваними результатами.
Нарешті, автори ще однієї модельної програми (Світлана Радченко і
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У чому особливості запропонованих модельних програм із математики для 5 класу
Нової української школи і яку з них краще обрати? Чим відрізняється навчальна програма
від модельної? Як реалізувати компетентнісний підхід на уроках математики і чи можна
зробити ці заняття цікавими – зокрема в умовах дистанційного навчання? Відповіді на ці
запитання прозвучали під час усеукраїнської інтернет-конференції «Предметний інтенсив
«Математика в 5 класі НУШ», яка відбулася на сайті освітнього проєкту «На Урок».

Катерина Зайцева) акцентують на
спірально-концентричному принципі її побудови (тобто деякі моменти
постійно повторюються). Пріоритетними складовими цієї програми, за
словами спікерки, є проблемні ситуації, практико-орієнтований підхід і
STEM-навчання. Тема «Ймовірність»
зосереджена тут у розділі «Дані і
ймовірність», а серед видів навчальної діяльності – створення ментальних карт, підготовка до публічних
виступів із презентаціями, квести і
комікси.
На запитання учасників конференції, яку програму краще вибрати, Ольга Берлін відповіла так: програму обирає вчитель – ту, з якою
йому буде зручно працювати. При
цьому треба зважати на підручник
і методичне забезпечення. І зробити
це перед тим, як на основі обраної
модельної програми створити свою
– навчальну, що затверджується педагогічною радою закладу. Принагідно пані Ольга пояснила, чим навчальна програма відрізняється від
модельної:
– Якщо у модельній програмі є
очікувані результати, то в навчальній прописують результати навчання за темами й часові межі вивчення
тем (модельна програма їх не дає). У
модельній програмі є лише пропонований зміст. У навчальній треба самостійно деталізувати зміст кожної
теми з огляду на наявні ресурси та
потреби учнів. Окрім того, якщо у
модельній програмі вказані види навчальної діяльності, то, створюючи
навчальну, треба обирати ті з них,
які вам зрозуміліші і які ви будете
використовувати. Тобто прописується упорядкована система видів навчальної діяльності для кожної теми.

ЛАНЦЮЖОК
МІЖ ЗНАННЯМ І ДІЯЛЬНІСТЮ
Про компетентнісний підхід у навчанні на уроках математики у 5 класі НУШ розповіла Ірина Жаловага
– учителька математики Горохівського ліцею №2, переможниця обласного етапу конкурсу «Учитель
року – 2021» у номінації «Математика» і консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Горохівської міської ради
Луцького району Волинської області.
Передусім вона наголосила, що
мета математичної освітньої галузі –
це розвиток особистості учня через
формування математичної компе-

тентності у взаємозв’язку з іншими
ключовими компетентностями для
успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя.
– А це вимагає відходу від традиційної
інформаційно-накопичувальної спрямованості навчання, в
тому числі й математики, і перенесення акценту із засвоєння нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток у
школярів здатності самостійно практично діяти, застосовувати свій індивідуальний досвід у різних життєвих
ситуаціях, можливо – навіть інколи і нестандартних, тобто на формування ключових компетентностей
для того, щоб жити у цьому постійно змінюваному світі, – зауважила
пані Ірина.
Також вона нагадала, що компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, проводити професійну та
подальшу навчальну діяльність. Інакше кажучи, це той ланцюжок, який
пов’язує знання і діяльність людини.
Спільними для всіх компетентностей
є кілька наскрізних умінь: читання
з розумінням, уміння висловлювати
власну думку, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, здатність працювати в
команді, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
ухвалювати рішення і розв’язувати
проблеми.
Державний стандарт базової і
середньої освіти окреслює 11 ключових компетентностей, до яких
належить і математична, котра передбачає здатність «розвивати і застосовувати математичні знання та
методи для розв’язання широкого
спектру проблем у повсякденному
житті, моделювати процеси та ситуації із застосуванням математичного
апарату, усвідомлювати роль математичних знань і вмінь у особистому
та суспільному житті людини».
– Для формування математичних компетентностей необхідно розуміти психологічні особливості дітей відповідного віку, – продовжує
спікерка. – Так, 5 клас для 10-річної
дитини – це період, що безпосередньо передує підлітковому віку. У
цей час діти найчастіше урівноважені, спокійні, дуже відкрито і довірли-
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во ставляться до дорослих, визнають
їхній авторитет, чекають від учителів та батьків допомоги і підтримки.
Тому основними завданнями розвитку учнів 5 класу на уроках психологи вважають зв’язок навчання із
життям, мотивування, формування системи знань, отриманих через
розв’язання проблемних ситуацій
та узагальнення й аналіз практичного матеріалу; формування вміння використовувати знання й особистий досвід через розв’язування
ситуативних задач, а також особистої відповідальності за рівень знань
і самоосвітньої діяльності. Чомусь у
нас стоїть чітка межа між звичайним
життям та ідеальною наукою. І досить часто учні, які бездоганно знають теоретичний матеріал, насправді потім не вміють застосувати свої
знання для розв’язання звичайних
життєвих проблем.
У формуванні ключових компетентностей, каже пані Ірина, крім
звичайного уроку, помічними є інтерактивні технології, метод проєктів,
нестандартні уроки із презентацією
проведених досліджень із теми, екскурсії, віртуальні подорожі, урокисемінари, конференції, форуми,
квести, інтерактивні й інтегровані
уроки. А також – навчально-практичні заняття, під час яких школярі
можуть застосувати уже набуті на
уроках математики компетентності.
Уміння працювати з інформацією
– це одна із ключових компетентностей, про які йдеться у концепції
НУШ, наголошує педагог. Найсучаснішими засобами організації освітнього процесу є цифрові технології. І застосування різних способів
візуалізації дає змогу урізноманітнити навчання на уроках. Це можуть
бути малюнки, схеми, графіки, діаграми, логотипи, фото, відео, анімаційні ролики, інтерактивні постери, інфографіка тощо. Окрім того,
доречно застосовувати інтернетсервіси для створення фото, колажів
чи інтерактивних вправ.

КОМПЕТЕНТНІСНООРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ
Ірина Жаловага переконана: математика як шкільний предмет має достатній потенціал для формування і
розвитку якостей, необхідних людині для успішності в сучасному житті. Тому в навчальному процесі слід
використовувати компетентнісноорієнтовані задачі – тобто проблемні, прикладні, ті, які пов’язані із життям.
– При вирішенні компетентнісноорієнтованих завдань основна увага має приділятися формуванню
здібностей учня використовувати
знання, які ми отримали, у різних
ситуаціях, що вимагає різних підходів, розвитку та інтуїції, – каже педагог. – На уроках математики учні
в нас розв’язують задачі, які спонукають думати, зіставляти різні методи, сприяють розвитку мислення
і застосуванню різних способів вираження думок, вмінню передбачити
результат і розглядати різні шляхи
до розв’язання задач, а також обирати найоптимальніший.
Навчання математики повинно
бути спрямоване на забезпечення
в учнів розвитку навичок узагальнення, порівняння, конкретизації,

НОВА
ШКОЛА
абстрагування, аналізу та синтезу.
А також – уміння бути гнучким і
мобільним, швидко адаптуватися до
зміни життєвих ситуацій, використовувати знання для розв’язання різних проблем і планувати стратегію
власного майбутнього. Саме такі задачі і краса їхнього розв’язання виховують хороший смак і математичну культуру, переконана пані Ірина.
– Компетентнісне завдання ми
можемо розв’язувати так, – пояснює вона. – Бачимо реальну життєву ситуацію. Проявляємо свою компетентність у тому, як виділити у
ній певну проблемну ситуацію, яку
треба вирішити. Тоді переводимо її
у проблему. І вже до цієї проблеми
будуємо математичну модель у вигляді задачі. Так ми пов’язали певну життєву ситуацію з математичною задачею, створили її модель, і
розв’язавши цю задачу, приходимо
до вирішення певної життєвої ситуації. Отже, компетентнісно-орієнтоване завдання – це діяльнісне завдання, яке моделює реальну життєву
ситуацію і побудоване на актуальному для учнів матеріалі.

ти» піцу, розділивши її на сегменти,
і замалювати їх різними кольорами
відповідно до гастрономічних уподобань певного числа їдців, перед тим
вирахувавши кількість сегментів під
кожне «начиння». Є ще така цікава
задача, як узагальнення матеріалу за
рік (вона дається або як домашнє завдання, або на 2-3 уроки, і виконується вдома чи під контролем учителя). Треба створити на папері план
будинку, обдумати, якими матеріалами його слід оздобити, порахувати кількість цих матеріалів, дізнатися
в інтернеті ціни на них, визначити
найоптимальніші й обрахувати, у яку
суму грошей обійдеться ремонт.
– Переорієнтація освіти на компетентнісний підхід означає, що важливими є не тільки наявність в учня
певної системи знань, а і вміння застосовувати ці знання у житті, – резюмувала педагог.

МАТЕМАТИКА – ЦЕ ЦІКАВО
Логічним продовженням теми набуття учнями компетентностей на уроках математики став виступ Галини
Годованої – викладачки математи-

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ
ЗАВДАННЯ МОДЕЛЮЄ РЕАЛЬНУ
ЖИТТЄВУ СИТУАЦІЮ, ВОНО ПОБУДОВАНЕ
НА АКТУАЛЬНОМУ ДЛЯ УЧНІВ МАТЕРІАЛІ
Компетентнісно- й особистісноорієнтоване навчання гарантує не
лише отримання учнем знань, умінь
і навичок із різних освітніх галузей,
каже пані Ірина, а й усвідомлення,
навіщо вони потрібні і де можна
застосовувати їх у житті. Коли ми
розробляємо компетентнісно-орієнтоване завдання – необхідно враховувати всі складники предметної компетентності – знаннєвий,
діяльнісний і ціннісний. І передбачити, який досвід отримує учень у
результаті його виконання. Щодо
структури самого завдання, то воно
складається із власне формулювання – тобто того, що задає діяльність, джерела, яке містить необхідну інформацію, стимулу, що мотивує
на виконання (учень бачить, що це
пов’язане з його життям), та інструменту перевірки, який визначає критерії оцінки.
Учителька продемонструвала приклади завдань, що сприяють формуванню не лише математичної, а
й інших ключових компетентностей: інформаційно-комунікаційної,
екологічної, громадянської та соціальної. А також – інноваційності,
підприємливості та фінансової грамотності, навчання впродовж життя, компетентності у галузі природничих наук, техніки й технологій.
Наприклад, виходячи з якоїсь даності, учням пропонується розрахувати кількість кілокалорій на кожен
прийом їжі або з’ясувати, скільки дерев потрібно висадити біля школи,
щоб вони максимально задовольняли потребу в кисні. З’ясувати, яка
кількість бензину знадобиться, щоби
проїхати визначену частину дороги,
який штраф доведеться сплатити водієві через перевищення швидкості
за певних умов. Або ж «приготува-

ки Малого каразінського університету Харківського національного університету імені Василя Каразіна,
переможниці міжнародних педагогічних конкурсів Scienсe on Stage та
Luma Start International і керівниці
гуртка Центру дитячої та юнацької
творчості Харківської міської ради.
Вона розповіла про діяльнісний підхід в організації дистанційного навчання математики у 5 класі НУШ,
перед тим пообіцявши довести, що
математика може бути цікавою та
зрозумілою. І довела.
На відміну від багатьох своїх колег, пані Галина не вважає, що під
час вимушеного онлайн-навчання
учні чимось обділені й чогось недобирають. Для дітей, які народилися
у ХХІ столітті, так би мовити, поруч
із комп’ютером, «дистанційка», вважає вона – саме те, що їм потрібно. Щоправда, впроваджувати діяльнісний підхід до навчання математики
педагог почала багато років тому, коли
дистанційне навчання навіть на обрії
не мерехтіло, а маленькі вихованці її
математичного гуртка брали участь у
наукових пікніках у Харкові.
Діяльнісний підхід, каже Галина
Годована, допомагає домогтися того,
щоб дитина не вивчила, а зрозуміла. Це, наприклад, розбирати тему
прямокутного паралелепіпеда на макеті «кубика рубіка», змайстрованого із 27 односантиметрових кубиків
із шинки, сиру та хліба, скріплених між собою дерев’яними шпажками. Це – провести конкурс на
найкраще розв’язання задачі, а потім розібрати цей смачний кубик на
27 маленьких і нагородити переможців: 1 місце – кубиками із шинки,
2 – із сиру, а 3 – із хлібчика.
– І вже ніхто з них тепер не скаже, що не розуміє, що таке парале-
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лепіпед чи кубічний сантиметр –
після того, як побачили цей смачний
кубик і скуштували його, – каже
пані Галина.
Коли почалося повномасштабне
вторгнення, її учні на основі рівнянь
і графіків намалювали у системі координат «голубку миру», розмалювали її у національні кольори і розіслали по всіх відомих адресах – разом
зі схемами й обрахуваннями. «Потім ця голубка розлетілася по всьому
інтернету», – хвалиться вчителька.
Галина Годована вважає, що математика 5 класу – основа успішного
навчання в середній і старшій школі.
До того ж саме у 5 класі починається найцікавіше – коли всі навички,
набуті у початковій школі, потрібно
використовувати у якихось життєвих задачах. Кілька років тому вона
написала книжку «33 цікаві історії
з Максом-муркотиком», де головні
герої – її діти Марійка і Михайло,
а також їхній кіт Максим. Книжка
базується на цікавих задачках, які
старший брат-студент задає сестріп’ятикласниці. Наприклад, про найсмачніше харківське морозиво, яке
треба купити для всієї родини, а для
цього – навчитися множити дроби, оскільки ціна одного смаколика – 18,75.
Цю задачу із книжки її авторка
пропонує і тепер, під час дистанційного навчання, своїм учням, які розлетілися Україною і світом. Причому розв’язуючи її, діти розповідали,
скільки доларів, шекелів і євро коштує морозиво там, де вони наразі
перебувають. «Порівнюючи вартість
ласощів у різних країнах, ми навчаємося працювати з десятковими дробами», – каже пані Галина.
Її учні не лише розв’язують поставлені нею задачі, а і придумують свої.
Потім усі їх розбирають, розв’язують,
шукають помилки. Теми – найрізноманітніші: від улюбленої школярами комп’ютерної гри Minecraft до
лісових звіряток. Часто складати задачі дітям допомагають дорослі, а
розв’язання перетворюється на веселий квест. Наприклад, після того,
як один хлопчик із допомогою мами
придумав цікаву і смачну задачу під
назвою «Сніданок» («Мама за 2 хвилини готує 5 млинців. Через 2 хвилини прийшов Сашко. Він з’їдає 2 млинці за хвилину. Ще через 2 хвилини
прийшов брат, який з’їдає 1,5 млинця за хвилину. Запитання: чи вистачить млинців татові, якщо він прийде через 4 хвилини після брата?»),
усі батьки разом із дітьми (зазвичай
мами) готували ці млинці, куштували,
рахували і викладали фото у загальний чат. Тата теж допомагають дітям
складати задачі – навіть якщо відстань між ними і сім’єю сягає нині
десятків (а то и сотень) тисяч кілометрів – наприклад про суперкар. Або
про катер, що пливе проти течії по
річці Сіверський Донець, який залишився у минулому – щасливому –
житті й до якого вони обов’язково
повернуться.
– Це – дуже важливо, що у нинішні важкі часи діти разом із батьками складають і розв’язують задачі, – каже Галина Годована. – Це і
є наш діяльнісний підхід до навчання математики і до навчання життя.
Наталія КУЛИК
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МАКСИМАЛЬНИЙ
БАЛ

ФОРМУЛА 200/200/200: ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ,
Війна – не привід опускати руки. Є багато правильних активностей, що допомагають
не впадати у розпач і продовжувати жити й діяти, незважаючи на темінь навколо.
Є немало прикладів, які надихають, дають віру й надію на те, що на Україну чекає
прекрасне майбутнє. Одним із них – історією 18-річної киянки Анни Косцової –
«Освіта України» сьогодні ділиться зі своїми читачами.

А

нна Косцова – випускниця
столичної школи №273. Активна у багатьох сферах громадського життя юнка, вона завжди була відмінницею й закінчила
школу із золотою медаллю. Та війна змусила родину Ані переїхати
до Великої Британії, і там зовсім
нещодавно дівчина склала іспит
ЗНО/НМТ на максимальний бал
– 200/200/200.
– Гора з плечей! – написала на
своїй особистій сторінці у Facebook
мама Ані, поетеса Тетяна ЧеховськаКосцова. – Наша донечка Аня сьогодні склала іспит ЗНО/НМТ на
максимальний бал, без жодної помилки всі три предмети. Знаєте, що
вона брала із собою у бомбосховище? Знаєте, із чим бігла у коридор
(правило двох стін), коли було чутно вибухи? Так, матеріали з підготовки до ЗНО. Різала, сушила хліб
(мішками) на сухарі для ТРО – і
тут же на кухні вчилася. Переходила у свою кімнату, клеїла мотиваційні написи на пачки із цигарками
для ТРО та Нацгвардії – й училась,
училась, училась... Лише вона знає,
якою копіткою працею дався їй цей
результат – не один місяць поспіль
скрізь і постійно була із зошитом
чи то книгою, ноутбуком чи телефоном... Коли ми вирішили тимчасово залишити Україну – її величезний рюкзак був наповнений
усім тим самим. І ось, їдемо через
Львівську область (ракети вранці
пошкодили інфраструктуру, в дорозі затримка на 8 годин, повітряна тривога) – Аня вчиться у потязі. Аеропорт у Кракові – Аня
вчиться. Аеропорт у Дюссельдорфі
– Аня вчиться. День народження
тиждень тому – Аня вчиться. Переглядаю на телефоні фото останніх місяців і не бачу жодного, де
б вона була за якимось іншим заняттям!

УЧИТЕЛІ-МОТИВАТОРИ
Аня завжди любила вчитися. Цю
пристрасть вона, швидше за все,
успадкувала від батьків, які свого
часу теж гарно навчалися і в школі,
і в інституті. При цьому, каже дівчина, батьки ніколи не ставили перед нею якусь планку, не очікували
занадто багато. Навпаки, особливо
тато. Він часто казав, що оцінки не
важливі, адже вони не показують
рівень знань, і радив особливо не
перейматися цим. На думку доньки, такий меседж був важливим,
бо змушував її не дриґотіти перед
батьками за оцінки, а нести у серці глибоку повагу до найрідніших
у житті людей. Отже, дівчинка добре вчилася, бо сама того хотіла.
Але – й Аня постійно повторювала це під час нашої розмови –
найбільше мотивували її до ефективного навчання вчителі:

– У молодшій школі у мене була
просто надзвичайна вчителька –
Таміла Авраменко, яка і прищепила мені бажання здобувати знання
ефективно. А потім гарно навчатися стало просто якоюсь звичкою.
Так сталося, що Таміла Олексіївна стала моєю вчителькою української мови та літератури у середній
і старшій школі. У нас часто змінювався класний керівник, і саме вона
завжди була «на підхваті». Жодної
«індивідуалки» чи додаткового репетитора з її дисциплін не було.
Всі знання здобуті на уроках у межах шкільної програми. Офлайн чи
онлайн. Тож мій показник у підсумку, вважаю, є височенним результатом саме її як педагога.
Для підготовки до ЗНО з історії Аня, порадившись із батьками,
вирішила купити інтерактивний
курс. Це була розробка історика
Ярослава Ярошенка, знаного викладача, відомого передусім через

Як киянка
Анна КОСЦОВА
у перервах
між волонтерством
і походами
у бомбосховище
готувалася
до ЗНО/НМТ
і як склала іспит
на максимальний бал
із Великої Британії

міжнародний кембриджський сертифікат, що підтверджує її рівень
знання англійської мови – С1.
Але запроваджений цього важкого року мультипредметний тест не
передбачає предметів на вибір, і
всі випускники мали складати три
обов’язкові предмети: українську
мову, історію та математику.

ОДНОЧАСНО З ПОСИЛЕНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ ДО ЗНО АНЯ ЗІ СВОЄЮ
РОДИНОЮ ВСТИГАЛА РОБИТИ
І ЧИМАЛО КОРИСНОГО ДЛЯ НАШИХ
ЗАХИСНИКІВ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ВІЙНИ
спільноту «Історія України. Підготовка до ЗНО» і «Безкоштовні курси підготовки до ЗНО для дітейпереселенців та дітей учасників
АТО у м. Дніпро». Досвідчений
військовий (у 2015–2016 роках служив у 21-й окремій бригаді Національної гвардії України), Ярослав у
перший же день повномасштабного вторгнення рф пішов до війська
і нині перебуває у районах складних бойових дій.
– Погодьтеся, таке не може не
мотивувати, – каже Аня. – Тож
коли іноді й підступала якась лінь,
думалося: вчитель на передовій, та
все одно знаходить час для своїх
учнів (а скільки подібних прикладів!), а в тебе можуть бути якісь лінощі?! На фронті людина не може
сказати: «Ну все, втомився, хочу
додому, відпочивати і нічого не робити». Так само і я не дозволяла
собі сказати, що втомилася і більше не хочу готуватися.
Якщо до предметів «Історія України» й «Українська мова» дівчина,
по суті, готувалася роками, то у математику не особливо заглиблювалася, адже не планувала використовувати цю дисципліну при вступі.
Третім предметом для ЗНО готувала англійську мову. До неї в Ані
особлива любов: так, ще наприкінці 9-го класу в сертифікованому екзаменаційному центрі в Києві вона склала іспит і отримала

– Скажу чесно, Аня плакала, –
згадує Тетяна Чеховська-Косцова.
– Усі шкільні дисципліни давались їй легко. Усе було цікаве, хімія – один з улюблених предметів.
Але не математика. Упоравшись із
шоком, почали шукати репетитора.
Мало хто візьметься готувати дитину, коли до тесту залишається лише
4 місяці – пізно починати. Проте
вчителька школи №72 Лариса Дзюба погодилася спробувати. І тандем
талановитого вчителя та наполегливої учениці дав результат.

ЗІБРАНІСТЬ І САМОКОНТРОЛЬ
Юна співрозмовниця зізнається,
що свого часу позитивну роль у її
ефективному навчанні відіграло й
коло спілкування, зокрема у позашкіллі. Аня – кандидатка у майстри спорту з естетичної гімнастики, фіналістка чемпіонату Європи
2018 року. Вона згадує свою участь
у його фіналі. Того року одразу дві
дівчинки з команди, де Аня Косцова займалася гімнастикою, складали ЗНО. Її тодішній 7 клас порівняно з їхнім 11-м – це була прірва.
Семикласниця побачила, що старші
колеги по цеху, встигаючи тренуватися і показувати результати на
високому рівні, ще й добре навчалися і складали ЗНО на неймовірні
бали. Більше того, одна з тих дівчат, як і нині сама Аня, закінчила
школу із золотою медаллю.

– Я на них тоді дивилася із захопленням, намагалася наслідувати, що теж послугувало для мене
великою мотивацією, – поділилася випускниця.
Отже, систематичне навчання
і самонавчання (у тому числі додаткові книги і набори з картками з підготовки до ЗНО), а також
спорт із його повсюдною дисципліною вигравіювали у дівчинки
найголовніші для досягнення мети
риси – зібраність та самоконтроль.
Водночас, підкреслює вона, цьогорічний випускний екзамен аж ніяк
не можна порівнювати із ЗНО минулих років. Це – інший тест.
Знання перевіряються, це очевидно, але насамперед перевірялися
уміння зібратися, переключитися з
одного предмета на інший, уміння
подолати стрес. Усе це, певна річ,
було складно...
Як пройшов день складання іспиту ЗНО/НМТ? Аня пам’ятає, що
була на диво спокійна. Дуже відчувала підтримку батьків, учителів,
друзів. Мабуть, саме це і допомогло. Однак без проблем усе ж не обійшлося: написавши усі відповіді за
годину і 10 хвилин, інший час витрачала на їх збереження, бо вони
чомусь ніяк не хотіли зберігатися.
– Та все ж, мабуть, Бог допоміг.
Не інакше, – згадує дівчина миті
дрібних розпачів. – За кожне завдання на відповідність – 4 бали.
А без усіх них загальний результат
був би таким, що й на контракт
не взяли б. Тоді, як мені здалося,
я просто по мільйону разів їх зберігала, зберігала... Щоразу якимось
дивом виходило. У такі моменти переживала неймовірно.

ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ
І ДОПОМАГАТИ КРАЇНІ
Одночасно з посиленою підготовкою до ЗНО Аня зі своєю родиною встигала робити і чимало корисного для наших захисників у
перші місяці війни. Дівчина пригадує, що коли дізналася про початок повномасштабного вторгнення,
збиралася на урок фізичної культури. Осягнути, що відбувається, було
складно... Батьки, заспокоївши Аню
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ВІРА В СЕБЕ, ВІРА У ТЕБЕ ІНШИХ ЛЮДЕЙ
та її семирічного братика Сашка,
почали шукати інформацію, чим
можна допомогти країні на своєму місці. Дуже важливо було не
впадати у паніку, не лише дітям, а
і дорослим, аби об’єктивно зрозуміти, що і за чим необхідно роботи.
Дівчина пригадує, як неподалік їхньої будинку територіальна
оборона почала зводити блокпости. Перші тижні були надзвичайно складними для добровольців,
які там перебували, адже вони
не були забезпечені майже нічим.
Було просто аномально холодно.
На той момент іще школярка і її
мама напитували для воїнів теплі
речі, розвозили гарячі страви. Ані
запам’яталося таке: одного разу
якась організація привезла дуже
багато хліба. Його було настільки
багато, що важко передати словами. Аби не зіпсувався, потроху забирали додому і сушили. Уся кухня була у хлібі, у сухарях...
Також намагалися робили щось
таке, що піднімало би бойовий дух
воїнів.
– Мені подумалося: якщо вже
люди палять, то війна – не кращий час, коли потрібно кидати, –
розповідає Аня. – І ось у волонтерський штаб «Бойові мотанки»
(працював разом із ГО «Корчувате – наш дім» під керівництвом
Віти Костюченко), з яким ми допомагали і ТРО, і місцевим жителям мікрорайону в перші два місяці повномасштабної війни і членом
якого була моя мама, завезли дуже
багато цигарок. Дивлюся на ті упаковки, і якось мені стало так сумно! Люди на війні добре розуміють,
що вижити у ній зможуть далеко не
всі, а ті всі написи на кшталт «куріння вбиває», страшні зображення
уражених хворобою легень... Маючи вдома принтер, роздрукували з
мамою яскраві фотографії та різні
оптимістичні написи, якими й заклеювали весь той негатив, обмотуючи скотчем. Хотілося, аби воїнам було радісніше.
На запитання, що ж це за написи, дівчина помітно знічується і
зізнається, що не всі вони коректні. Один, наприклад, – уже крилатий нині вислів про російський
корабель.

НАВЧАННЯ МІЖ ПЕРЕБІЖКАМИ
В УКРИТТЯ
На початку війни дуже багато
вчителів і викладачів не полишали занять навіть із фронту. Учителі Аніної школи волонтерили, допомагали людям евакуйовуватися;
у короткі строки ставали кухарями
(головно жінки), готуючи для бійців
їжу просто у нереальних масштабах, психологами, які підтримували
своїх учнів, їхніх батьків та, звісно, одне одного. Таке і схоже суміщення стало буденною справою.
– Усі вчителі нашої школи робили настільки багато, що це просто надзвичайно. І як їм вдавалося
усе встигати? Бувало, наприклад,
має розпочатись урок, а приходить
повідомлення у вайбер: почекайте
трохи, у мене велика доставка –

не встигаю підключитися вчасно. І
ми, не змовляючись, організовано
чекаємо, бо все розуміємо: війна...
Вона усіх нас зробила геть іншими. Серйознішими. Старшими. І не
на одну весну, а, як це не патетично звучало б, – фактично на ціле
життя, – розмірковує Аня.
Вважається, що війна підірвала
якість навчання, і втрачене доведеться дуже довго надолужувати.
Дискусій на цю тему – безліч, одначе більшість освітян вважає, що
якщо діти сумлінно вчилися до

готовка до нього і, звісно, загалом
навчання у школі максимально допомагали мені відволікатися. Чому?
Було відчуття нормального життя:
ти щось вчиш-здаєш, готуєшся, хай
потихеньку, але йдеш до своєї мети,
щось плануєш. Водночас усе ще і
дуже індивідуально. Є учні, які не
надто люблять учитися. Таким у теперішніх умовах, думаю, стало іще
складніше, ніж було до того. Але у
моїй школі вчителі увесь час були
максимально лояльні, допомагали і
підтримували, знаходячи індивіду-

ВІЙНА УСІХ
НАС ЗРОБИЛА
ГЕТЬ ІНШИМИ.
СЕРЙОЗНІШИМИ.
СТАРШИМИ.
І НЕ НА ОДНУ
ВЕСНУ, А НА ЦІЛЕ
ЖИТТЯ

того, зокрема й до ковідного карантину, вони не менш сумлінно
продовжують це робити і під час
війни. Цікавимося в Ані, чи порушували учні між собою тему доцільності продовжувати навчання у
цей нелегкий для країни час? Адже
чимало скептиків серед дорослих
вважали, що головним насамперед
було і є нині вижити, а не отримувати знання між перебіжками в
укриття, щоразу переживаючи додатковий стрес щодо вчасності виконання і здачі шкільних завдань
тощо. Дівчина із власного досвіду зауважує, що складним з точки зору навчання онлайн виявився
саме ковідний рік, коли всі були
розгублені й не знали, що робити.
Тоді уроків дійсно не було дуже
довго, а отже, і було упущено багато. Але згодом почало налагоджуватися, і оскільки все функціонувало досить злагоджено, то, на думку
Ані, під час війни мало що змінилося.
Випускниця розповідає, що багато розмовляла із друзями і батьками про психологічний стан, коли
просто не можеш покласти телефон, припинити читати новини –
бо здається, якщо не прочитаєш
кожну новину, коли вона виходить,
то щось може трапитися.
– Перші тижні вчитися було
дуже складно. Справді, зовсім пропадав сенс, а без нього нічого неможливо робити. Уже тепер, коли
склала тест, зрозуміла, що саме під-

альний підхід до кожного. Наприклад, часом і мені дозволяли здати
завдання пізніше, або й геть «випускали» його – це не надто важливо, ідемо далі. Таке ставлення до
процесу навчання справді відігравало велику роль. Без цього було
ніяк.

ОСОБИСТИЙ РЕЦЕПТ УСПІХУ
Отже, які головні «інгредієнти успіху» Ані Косцової? Їх три. Насамперед, каже дівчина, має бути бажання... ні – просто неймовірне
бажання добре скласти екзамен.
Друге – потрібно вірити у себе
і мати мету. Дуже часто Аня помічала серед однолітків, що вони готувалися до тесту дещо пасивно: це
просто потрібно, всі це роблять, а
як же інакше? Однак подальшого
плану (а отже, і дієвих інструмен-

тів для його втілення) у них не було
апріорі, оскільки до кінця не вирішили, куди вступатимуть, чим узагалі хочуть займатися. Це – неправильно, вважає випускниця.
– Мені здається, так набагато
важче досягти успіху, – каже вона.
– Та коли, спланувавши все, ти
уже чітко проклав свій шлях, жодні перешкоди не зупинять. Таким
чином, у бажанні завжди має бути
закладена кінцева мета.
І третє – надзвичайно важлива підтримка людей, які щиро у
тебе вірять. Це – безцінно. Однак, додає дівчина, якщо людина
сама у себе не вірить, то сумнівно, що щось із цього вийде.
– Велике бажання, віра в себе,
віра у тебе інших людей, вважаю,
стали для мене саме тим успішним
симбіозом, – резюмувала юна киянка.

МАЙБУТНІЙ ВСТУП
Абітурієнтка-відмінниця планує
вступати до Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона
переконана, що усе має скластися. І ось чому. Аня народилася
у Криму й у 4 роки переїхала з
батьками до Києва. Тоді ж уперше
побачила головний корпус університету і, як переповідала їй ближче до старших класів мама, одразу сказала, що буде там навчатися,
коли виросте.
– Але річ у тім, що це було доволі дивно, беручи до уваги факт,
що я у тому віці навіть не знала,
що це вищий навчальний заклад. Як
і те, що таке університет у принципі, – каже вона. – Лише кілька
років тому, коли почала дивитисявизначатися щодо вишів, з’ясувала,
що дисципліни, яка мене цікавила,
добре навчають саме у Червоному
корпусі. Ще подумала: о, ну все,
це справді моя доля! Сподіваюся,
дуже скоро ми здобудемо перемогу в цій війні. Я неймовірно хочу
додому. Ніщо не замінить рідний
будинок, Київ, Україну.
– Я вдячна Богу за таку цілеспрямовану дитину, – такими словами
завершує свій допис у Facebook Тетяна Чеховська-Косцова. – Аніна
мрія – вступити в омріяний український виш – стала ближчою. Хай
ще здійсниться і головна для усіх
нас мрія – перемога!
Валентина ОЛІЙНИК

ЦІКАВИЙ ФАКТ

КАЗКОВІ ПРИГОДИ ДЛЯ МОЛОДШОГО БРАТА
У 2017 році канал СТБ власним коштом видав книжечку Ані Косцової «Пригоди ящірки Ясі», яку вона написала для свого молодшого брата. Ця казка досить інтерактивна і навіть психотерапевтична, й може посприяти
у вирішенні певних дитячих криз. Передісторією друку
книжки було те, що дівчинка, вболіваючи за долю країни, активно шила іграшки з фетру. Продаючи їх, отримані кошти передавала пораненим на сході України бійцям,
які перебували на лікуванні в Печерському військовому
госпіталі. Аню запросили на програму «Сюрприз, сюрприз!», де і подарували сертифікат на видання книжки.
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ЛЮДИНА
І ВІЙНА

УЧИТЕЛЬСЬКА ОДІССЕЯ
Аліна ДАВИДЕНКО – вчителька англійської мови з Рубіжного. У рідному місті вона
спочатку навчалася, потім – учителювала понад 20 років. Допоки на цю частину
Луганської області не зазіхнув «русскій мір». У березні в Рубіжному не стало світла,
води і газу. Місто накривали таким щільним вогнем, що тепер дивитися боляче
навіть на фото зруйнованих кварталів…

Р

озбомблені будинки, здиблений асфальт і посічені дерева
– таку картину побачила пані
Аліна крізь розбите вікно машини,
коли їхала із чоловіком до батьків в
інший район. Та лінія фронту, що
розділяла своїх і чужих, невблаганно
наближалася. На очах руйнувалися і
палали сусідські будинки. До того ж
бракувало води (весь сніг, що був на
городі, уже зібрали і перетопили) та
закінчувалися продукти. Було важко
зрозуміти, що небезпечніше – їхати чи лишатися. Ризикнути виїхати
підбурювала думка про те, що якщо
не поквапитися – можна потрапити в окупацію.

«ЩОБ МІЖ НАМИ НЕ БУЛО ПРІРВИ»
Нині Аліна Петрівна готується до початку нового навчального року як
учитель київської ЗОШ №309. Та
говоримо ми насамперед про життя в Рубіжному – і в певний момент я майже забуваю про те, що
тепер кожне інтерв’ю позначене темою війни й рано чи пізно доведеться говорити про сьогодення, реальність, яку остаточно неможливо
прийняти ніяк…
«У нас маленьке містечко, де розташовані підприємства хімічної промисловості, кількість мешканців невелика – близько шістдесяти тисяч,
– говорячи про Рубіжне, пані Аліна
вживає дієслова не в минулому, а в
теперішньому часі. – Вчителювати я
почала 21 рік тому – і досі із задоволенням працюю з дітьми. У перші
роки стикалася із труднощами: учні
різні були, з колегами непорозуміння траплялися, особливо зі старшими, досвідченими. Вони намагалися
чогось навчити, а ти, коли молодий,
сприймаєш це не так, як мав би…
Бувало, я думала: ой, усе, в школі
більше не працюватиму. Потім відпочинеш, чоловік підбадьорить – і
знову стаєш до праці. Сили дає те,
що бачиш результати своєї роботи,
тобі дякують і діти, і батьки. І навіть сьогодні, коли учні спеціалізованої школи №10 міста Рубіжного
роз’їхалися по різних країнах, батьки пишуть звідти: дякуємо вам!».
Усі роки роботи у школі Аліна Давиденко була не тільки викладачем
іноземної мови, а і класним керівником. Зі своїми класами вона часто їздила на екскурсії, подорожувала –
а разом із нею їздили й чоловік із
донькою. «Із дітьми ми всюди були
разом, як одна сім’я, – згадує Аліна Петрівна. – Добре, коли дитині
у школі «тепло». При знайомстві з
учнями я намагаюся створити таку
ситуацію, щоб вони повірили в те,
що ми – одна родина. Налаштовую
їх, що нам треба до кожного знайти
«ключик» – їм у стосунках одне з

одним і з учителем, а мені – до
них. Щоб у нас було взаєморозуміння. На мою думку, найголовніше – створити місточок, аби між
учителем і учнями не було прірви.
Ми завжди на рівних, розмовляємо на різні теми. Якщо є проблеми
– ділимось, аналізуємо, розв’язуємо.
Так ми будували стосунки… Можливо, це і є мій «секрет» порозуміння. Сьогодні я підтримую стосунки навіть із тими учнями, які давно
закінчили школу. Дехто виїхав, але
ми переписуємося: хто де наразі, як
батьки, молодші брати та сестри. Намагаємося тримати зв'язок і допомагати одне одному. Один випускник
нині у ЗСУ, забезпечує протиповітряну оборону – коли є можливість,
пише: «Живий, усе нормально. Тримайтеся, все буде Україна!».
Суворої дисципліни на уроках у
пані Аліни не було віддавна. Щоб
висловитися, не обов’язково тягнути руку; щоб підвестися і пройти
по кабінету – не потрібно питати дозволу. «У нас більш демократична обстановка, – посміхається
вчителька. – І це, я думаю, спро-

когось із учнів свого «рідного» класу: підключайся, давай спробуємо, як
воно працює – що ти бачиш? що
чуєш? Тренуюся так і тепер – готуюся до початку навчального року.
Так само ми і з колегами робимо. Віднедавна у 309 школі працює вчителька з Маріуполя – там вона була директором школи. Ми згуртувалися,
кожна ділиться тим, що знає і вміє».

ПОМИЛКА – ЦЕ ДОСВІД
Дітей Аліна Давиденко прагне навчити спілкуватись англійською та говорити на публіку – створює ситуації,
щоб вони практикувались і припиняли соромитися. «На початку або
в кінці уроку зазвичай маємо кілька хвилин на те, щоб проаналізувати
заняття, свою роботу, кожен охочий
може висловитися, – пояснює вона.
– У нас діє «правило бутерброда»:
плюс, мінус, плюс. За ним діти дають оцінку уроку або одне одному.
На дошці в нас постійно висить зображення сендвіча: верхня частина
– це плюс, середня, де котлетка, –
мінус, а нижня – також плюс. Кожен, хто аналізує, починає з позитивних моментів, потім додає «ложку
дьогтю», а закінчує також хорошими словами. Тож навіть якщо хтось
зробив помилку – вона сприйматиметься як досвід, а не як провал».
На початку роботи в школі пані
Аліна пропонувала дітям виконувати «рукотворні» проєкти – вони ма-

У НАС НА УРОКАХ ДЕМОКРАТИЧНА
ОБСТАНОВКА. І ЦЕ СПРОЩУЄ ПОРОЗУМІННЯ

легідь попереджаю, на якому уроці
ми це робитимемо. І кожен поліпшує свої оцінки. Діти навіть діляться
своїми «бонусами»: бувають ситуації, коли хтось має двійку, а відмінники, у яких багато «валюти», виручають своїх однокласників. Вони
стежать за ситуацією, коли йде обмін на бали, щоб допомогти. Що цікаво – виручають не обов’язково
своїх друзів, а й тих, із ким не товаришують близько».
Коли учні працюють у групах, їх
склад визначається жеребкуванням.
Сталих команд немає – діти весь час
«змішуються». І щоразу дивуються:
«О, клас, сьогодні ми в одній команді!». Або, навпаки: «Ой, шкода, що
ми не разом! А хто ж буде малювати?». Це змушує шукати вихід із
ситуації: якщо в команді немає людини, яка добре малює, – значить,
напрацювання потрібно презентувати в інший спосіб. «Свої проєкти
учні представляють біля дошки або
стоячи посередині класу, – пояснює
вчителька. – Бо парти в моєму кабінеті не стоять щоразу однаково. Їх
розташування змінюю залежно від
запланованих видів роботи: вони можуть стояти літерою «П», по колу,
у формі квадрата. А іноді парт узагалі немає – самі стільці. І на них
картки з прізвищами, щоб діти знали, кому де сісти. Заходять: о, сьогодні так! Здивування у них буває
кожного уроку».

ПЕДАГОГ ІДЕ В РОЗВІДКУ

щує порозуміння. Звісно, я намагаюся застосовувати технології та давати дітям можливість працювати
з гаджетами – це їх зацікавлює,
вони долучаються активніше. Використовую онлайн-дошку для спільної роботи Miro, багато застосунків
для створення колажів, онлайнтестів тощо – коли ми перейшли в
онлайн, треба було заохотити учнів
не просто дивитися в екран і слухати. Вивчаю нові методи роботи
– шукаю, розбираюся. Технології
йдуть уперед – значить, нам треба
вчитися. Якщо я переглянула чийсь
відеоурок і мене там зацікавив певний прийом – можу написати автору, запитати: «Як ви це робили? Можете поділитися досвідом?». Люди
з радістю відповідають, я потім вивчаю, практикуюся. Часом прошу

лювали, робили аплікації тощо. Тепер, працюючи над проєктами, учні
використовують гаджети з усіма доступними технологіями. «Звісно, їм
подобається знімати ролики, робити
озвучку, «нарізку» відео, компонувати, – продовжує Аліна Петрівна. –
І потім презентувати свою роботу на
уроках. У нас є правило: говорити
тільки англійською мовою, за російську штраф – «плюс» до домашки.
Є в мене і система бонусів – нею
послуговуюся дуже давно. Друкую
«євро» з інтернету на аркушах А4,
розрізаю – і якщо дитина на уроці активна, виконує завдання, вона
за свою роботу отримує ці євро. Їх
можна обміняти на додаткові бали
до оцінки в зошиті, за роботу на
уроці. Як кажуть учні – «коли ми
будемо купувати оцінки?». Я зазда-

Вісім останніх років Рубіжне було
містом неподалік лінії розмежування. У 2014-му його окупували – але
ненадовго. Незабаром лінія бойових
дій перемістилася – і Рубіжне залишилось осторонь. Інколи там було
чути віддалені звуки війни – але
в самому місті було тихо. До пори.
«Ми усвідомлювали, де жили, –
каже пані Аліна. – За той тиждень,
що тривала окупація, всі ми, звичайно, перелякалися. Але чи то розуміли, чи то відчували, що все минеться. У нас же поряд Лисичанськ
– він на горі розташований, і всім
ясно, що стратегічно Рубіжне невигідно займати… Тоді в нас була
сутичка біля залізничного вокзалу
– на жаль, загинули наші хлопці,
кілька танків згоріло. А потім усе
пішло стороною. Ми і цього разу думали: три дні – й усе закінчиться».
Уранці 24 лютого подружжя розбудив телефонний дзвінок – донь-
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ка, котра навчалась у Харкові, каже:
«Мамо, почалася війна. У нас летять
літаки з боку Бєлгорода, уже чути вибухи. Спускаємось у підвал». Дівчина жила в гуртожитку на Окружній
дорозі, з вікон будівлі було видно
Бєлгородську область. «Я спросоння
нічого не зрозуміла, – згадує співрозмовниця. – Як війна? Як ракети?». Сон як рукою зняло. Пішла
гуляти із собакою. Вийшла на вулицю – наді мною пролетіла ракета в напрямку нашого хімічного заводу. Чую: десь там бабахнуло. Поки
добігла додому – ще кілька вибухів було… Незабаром приїхали військові. Ми не розуміли, де наші, де
ДРГ: тоді почали говорити, що треба бути уважними, придивлятися,
яка форма, які розпізнавальні знаки. Коли переписувалися в учительському чаті, колеги повідомляли: їде
колона військових, знаки такі-то –
наші, не наші? Телефонуємо в поліцію…».
Невдовзі вчителька побачила на
закинутому будмайданчику неподалік дому замаскований чи то танк,
чи то БТР – на військовій техніці не зналася, але одразу зрозуміла,
що в кущах є щось таке, чого там
раніше не було. «Прийшла додому,
розповіла чоловікові. Він каже: залишай собаку, ходімо, – продовжує
Аліна Петрівна. – Поки йшли, я зателефонувала колезі, який викладав
у нас «Захист України»: так і так,
щось стоїть, піду сфотографую. Він
каже: тільки так фотографуй, щоб у
тебе не стріляли! Гаразд. Ідемо ми
начебто на дачу – в нас ліс поруч,
дача неподалік. Коли пройшли повз,
я дістала телефон, сфотографувала і
техніку, і військових, яких побачила у будівлі (видно тільки, що люди
у формі, з автоматами, а яка форма
– не розбереш). Відійшли подалі,
заховалися, подзвонили куди треба
– розповіли, кого бачили, де стоять. Чекаємо вхідного дзвінка. Дзвонять: це наші. Ну слава богу, можна видихнути!».
Заспокоїтися вдалося ненадовго.
Міста неподалік лінії розмежування
потерпали від артилерійського вогню – у ЗМІ багато писали про обстріли і руйнування Сєвєродонецька. Та мало хто замислювався про
те, що його долю, напевно, розділяють і сусідні населені пункти… «До
Сєвєродонецька від нас 15 кілометрів, ми навіть не вважали, що живемо в іншому місті – їздили туди
в кіно чи каву попити в кав’ярні,
– пояснює Аліна Давиденко. – Це
те саме, що пересуватися великим
містом, наприклад, поїхати з одного району Києва в інший… Добре
пам’ятаю, що 8 березня ми ще встигли підняти «келихи» із сусідкою –
а 9-го в нас уже не було світла, бо
розбомбили підстанцію. А якщо немає світла – то й води немає, бо насоси не працюють. Потім і насосні
станції зруйнували, обладнання погоріло. Залишився тільки газ – та
й то ненадовго, доки в газопровід
не влучили. Але поки ми були вдома – газ іще був. Постійні обстріли
стали звичною справою, але одного
дня «прилетіло» в наш будинок – у
сусідній під’їзд. «Посипалися» вікна
і дуже голосно кричала якась жінка, я думала – боже, невже когось
убило? Усі були украй налякані. Ми

ЛЮДИНА
І ВІЙНА
встигли перебігти до сусідів (бо обстріл був з нашої сторони), але вибухи були такі… Я і сусідка заховались у ванній – думали, що плити
просто «складуться» і ми залишимося під ними. Ніякі «дві стіни» нас би
не врятували».
Було зрозуміло, що по закінченні обстрілу потрібно тікати – негайно. Бо таке з великою імовірністю невдовзі повториться. Подружжя
схопило «тривожні валізи», чоловік
побіг заводити машину, а дружина
забрала з уже не працюючого холодильника решту продуктів. «Коли
вибігли – зрозуміли, що машина
розстріляна: вікон не було, кузов також був дірявий, – каже пані Аліна. – І навіть бак простріляний. Але
ніде дітися. Чоловік каже: стрибаємо і їдемо як є, доїдемо. Ми забрали сусідів, собаку, кота і взяли по
сумці з їжею та одягом… До того ми
тижнів зо три не виходили на вулицю далі свого під’їзду. Я як глянула

весь сніг на городі вже був вибраний. А треба ж було ще дати пити
курям, кролям… Про те, щоб помитися, мови не було. Потім ми дізналися, що сусід має генератор – а в
нас був бензин, то ми скооперувалися, і він міг качати воду. Люди приходили із сусідніх вулиць, брали, хто
скільки міг донести, – коли не стріляли. Бувало й таке, що стріляли –
а хлопці бігли по воду. Тоді ми могли по половині склянки брати, аби
почистити зуби і вмитися».
Виїжджати вирішили, коли стало
несила жити під постійними обстрілами. Та й продукти закінчувалися.
Крутилася думка: якщо зараз не виїдемо – то не виїдемо ніколи. Точилися суперечки: що ризикованіше
– їхати чи лишатися? Якщо їхати
– то як? «Зв’язку не було, ловити
його вдавалося тільки на одному телефоні – кнопковому, – продовжує розповідь вчителька. – Лише
з нього можна було кудись додзво-

МИ ХОЧЕМО ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ
В УКРАЇНІ. ТОМУ ЗІБРАЛИ ВСІ СВОЇ
СИЛИ І ЙДЕМО ПРОТИ ВІТРУ
довкола – там будинки зруйновані,
там погорілі. Страшна картина відкрилася… Ми доїхали до батьків –
вони живуть у приватному секторі неподалік залізничного вокзалу.
Пам’ятаю, забігли в будинок – я
впала на підлогу і плачу-ридаю. Здавалося, що ми вже врятувалися, що
батьки нас захистять. І навіть було
сподівання, що цей страшний сон
закінчиться. Та як ми переїхали –
і в тому районі стало дуже неспокійно. Ми бачили, як горять сусідські хати – одна, друга. Як люди
витягають звідти речі, намагаються
щось урятувати».

ЖИТИ НЕ МИНУЛИМ, А МАЙБУТНІМ
Обстріли зазвичай починалися о
шостій ранку – як за годинником.
Коли вщухали – можна було стати
до плити, аби зварити суп. Їли один
раз на день – із хлібом, який пекли самі. Залишалося пів відра картоплі – на сімох людей брали чотири картоплини в день. «Води вже не
було ніде. Коли ми ще вдома жили
– збирали її біля під’їзду у відра.
Сніг топили на пічці, цідили крізь
рушники – у такий спосіб ми ту
воду очищували, – згадує Аліна Петрівна. – Те саме було, коли приїхали до батьків. Настали дні, коли

нитись або відправити повідомлення.
Ввечері ми слухали радіо на батарейках: як у фільмах про Другу світову
– горить свічка, усі зібралися біля
приймача і ловимо новини, хто де
наступає… Одного разу «пробилася»
смс-ка від знайомих, якою вони повідомляли про евакуаційний рейс. Ми
подумали, що треба їхати – росіяни
підходили дедалі ближче. І якщо ми
сьогодні-завтра не вирушаємо, то ризикуємо залишитися в окупації. Звечора зібрали своє «нічого» і приготувалися наступного ранку бігти на
автобус. О шостій почався обстріл.
Та раніше сьомої ми все одно не
могли вийти, бо тривала комендантська година. Коли вона закінчилася
– знову почали стріляти. Ми тільки
до хвіртки встигли дійти – летять
осколки, уламки шиферу з даху сусіднього будинку. Я кажу: все, нікуди не піду, бо ми просто зараз загинемо. За годину-півтори все затихло.
Біжимо чи не біжимо? Побігли!».
З рюкзаком, сумкою і собакою
пані Аліна та її чоловік подолали чотири кілометри до місця збору охочих евакуюватись у тій частині міста,
яку ще контролювали українські військові. «Там такий гарний був район,
будиночки красиві, а тоді я побачила жахливу картину: усе розбито,
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будівлі без вікон, без дверей, дерева мов скосило. Я біжу – і сльози
течуть. Ридаю і молюся: Боже, врятуй нас! Добігли до того місця, де
мали бути автобуси. Побачене вразило: люди брудні (газу ж не було,
їсти всі вже варили на вогнищі), діти
замурзані, чоловіки неголені, руки в
сажі. Одягнені хто як – бо холодно, по підвалах сиділи, натягали на
себе все що можна. Сидять старі та
малі, із собаками і котами, – згадує
жінка. – Незабаром під’їхали автобуси. Ми доїхали до Білогорівки –
я навіть не знала, що є такий населений пункт. Здаля було чути вибухи
– але здавалося, що ми вже у бога
за пазухою. Там стояло відро води,
мило, можна було вимити руки. Для
нас зварили куліш, зробили бутерброди. Потім ми сіли на електричку до Слов’янська (він тоді ще не
обстрілювався), а там чекали на поїзд до Львова. На щастя, всі помістилися, і хоч було тісно, найголов-

ніше – відчуття, що ми в безпеці
й нічого поганого статися не може.
Всі думали, куди далі прямувати, ділилися своїми історіями. Ми доїхали до Дрогобича – там нас чекала
доня, ми її «в дистанційному режимі» раніше евакуювали з Харкова».
За деякий час мама і донька виїхали до Іспанії – але надовго там
не залишилися. Стало зрозуміло, що
треба діяти. «Вирішили, що будемо
повертатися, поїдемо до Києва і почнемо життя спочатку, з нуля, –
каже пані Аліна. – Уже два місяці ми тут. Я вдячна директору 309-ї
школи Ользі Тимошенко – вона теж
переїхала до Києва, але раніше, у
2014-му, – за те, що прийняла мене
у колектив. І хочу щиро подякувати київській організації освітянської
профспілки та її голові Олександру
Яцуню за новий ноутбук – він мені
був дуже потрібен, бо свій я з дому
не захопила. Ми не думали, що їдемо надовго, сподівалися, що незабаром повернемось. Не склали одяг на
інші сезони… Але ми розуміємо: найважливіше – що вибралися. І що
ми разом. Підтримуємо одне одного.
Усвідомлюємо, що жити слід не минулим, а майбутнім. Треба починати
нове життя, бо назад дороги немає.
Навіть якщо територія буде деокупована – там залишаться люди, які
дивляться в інший бік. Нас це не влаштовує, ми хочемо жити і працювати в Україні. Тому зібрали всі свої
сили і йдемо проти вітру».
Валентина СОРОКА
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