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УУрряядд  ввнніісс  ззммііннии  ддоо  ППооллоожжеенннняя  ппрроо
ооссввііттнніійй  ооккрруугг  іі  ооппооррнниийй  ззааккллаадд
ооссввііттии,,  яяккіі  ууззггоодджжууююттьь  ддооккууммееннтт  іізз
ччиинннниимм  ззааккооннооддааввссттввоомм..  ВВііддппооввііддннее
рріішшеенннняя  ККааббііннеетт  ММііннііссттрріівв  ууххввааллиивв
2277  ссііччнняя..

Це зроблено з метою усунути неузго$
дженості між законами «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту»
та чинним Положенням про освітній ок$
руг і опорний заклад освіти, затверд$
женим постановою Кабінету Міністрів
від 19 червня 2019 року №532.

Зокрема, законодавство України не
передбачає існування освітніх округів
та повноважень Уряду щодо затверд$
ження положення про них. Водночас
зміни не стосуються питань місцевого

самоврядування і територіальних гро$
мад, а також місцевого і регіонального
розвитку.

Згідно зі змінами, засновник при$
своює закладу загальної середньої
освіти статус опорного за результата$
ми конкурсу, проведеного відповідно
до затверджених ним умов.

Освітній процес у опорному закладі
освіти та його філіях організовується
відповідно до освітньої програми
(освітніх програм) опорного закладу
освіти.

Засновник опорного закладу також
забезпечує підвезення здобувачів
освіти, педагогічних працівників (за по$
треби) до закладу і у зворотньому на$
прямку відповідно до законодавства.

З Днем Соборності України

Про освітній округ
і опорний заклад

ДДооррооггіі  ууккррааїїннцціі!!    
22 січня 1919 року на

Софійському майдані в Києві
відбулася одна з найважливіших
історичних подій  – проголошен$
ня Акта злуки Української На$
родної Республіки і Західноук$
раїнської Народної Республіки.
«Здійснились віковічні мрії, яки$
ми жили і за які вмирали кращі

сини України. Однині є єдина
незалежна Українська Народна
Республіка», – йдеться в Універ$
салі Директорії УНР.

День злуки УНР та ЗУНР
об'єднав українців в єдину вели$
ку незалежну Державу. Це був
крок, який розпочав новий етап
боротьби за зміцнення й тери$
торіальну цілісність та заклав

фундамент для подальшого ста$
новлення України як держави.

Наша мета – зберегти со$
борність і незалежність
Батьківщини, попри негаразди
та виклики сьогодення.

Впевнений, що Україна непе$
реможна. Історія показала, що
українці здатні боротися та до$
сягати поставлених цілей.  

Тож вітаю всіх із Днем собор$
ності України! Бажаю міцного
здоров’я, довголіття, вагомих
досягнень у праці, мирного неба
над головою! Єдності нам усім та
благополуччя! 

ССееррггіійй  ШШккааррллеетт
ММііннііссттрр  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии

ППррееззииддееннтт  УУккррааїїннии  ВВооллооддииммиирр  ЗЗее$$
ллееннссььккиийй  ппііддппииссаавв  УУккаазз  ««ППрроо  ссттииппееннддііїї,,
ппррееммііїї  ттаа  ггррааннттии  ППррееззииддееннттаа  УУккррааїїннии  уу
ссффеерріі  ооссввііттии»»..  ППрроо  ццее  ппооввііддооммиивв  ММііннііссттрр
ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ССееррггіійй  ШШккааррллеетт..

«У такий спосіб ми прагнемо підтриму$
вати талановиту молодь, популяризува$
ти її досягнення, що сприяють підвищен$
ню рівня авторитету нашої держави», –
підкреслив Міністр.

Він розповів, що йдеться про заснуван$
ня винагород: 

$ стипендії Президента України най$
кращим учасникам зовнішнього неза$
лежного оцінювання;

$ премії Президента України для пере$
можців всеукраїнських учнівських

олімпіад з навчальних предметів; 
$ премії Президента України для пере$

можців міжнародних учнівських олімпіад
з навчальних предметів;

$ гранти Президента України на на$
вчання за кордоном.

«Порядок призначення та виплати сти$
пендій, премій і грантів Президента Ук$
раїни у сфері освіти вже розробляється, в
подальшому він буде ухвалений Урядом.
Дякую Прем’єр$міністрові Денису Шми$
галю та колегам$урядовцям за підтримку
ініціативи МОН. Окрема вдячність Пре$
зиденту України Володимиру Зеленсько$
му за постійну підтримку сфери освіти та
науки», – зазначив Сергій Шкарлет.

Стипендії, премії, гранти

2255  ссііччнняя  ддлляя  ррооззввииттккуу  SSTTEEMM$$ооссввііттии  ттаа
ввппрроовваадджжеенннняя  SSTTEEMM$$ннааввччаанннняя  вв  ззааккллаа$$
ддаахх  ззааггааллььннооїї  ссееррееддннььооїї  ттаа  ппоо$$
ззаашшккііллььннооїї  ооссввііттии  ссттааррттууєє  ІІннжжееннееррнниийй
ттиижжддеенньь..  ЗЗааххіідд  ббууддее  ппррооввееддеенноо  вв  11999933
ззааккллааддаахх  ооссввііттии,,  щщоо  ооххооппллююююттьь  ууссіі  ообб$$
ллаассттіі  УУккррааїїннии..

Заявки на проведення Тижня
надіслали 3 650 освітян. Найбільша
кількість закладів загальної середньої
та позашкільної освіти, які братимуть
участь у заході, в Дніпропетровській
області – 188. 

Програмою Тижня передбачено, зок$
рема, проведення тематичних занять
(уроків), під час яких здобувачі освіти оз$
найомляться з інженерними професіями
майбутнього й досягненнями українських
винахідників, а також отримають доступ
до відповідних навчальних та методич$
них матеріалів.

Запорізька область – 138 закладів

Полтавська область – 116 закладів
Хмельницька область – 105 закладів
Херсонська область – 91 заклад
Через нестабільну епідемічну ситуацію

заклади освіти самостійно обрали для
проведення Інженерного тижня період
між 25 січня та 15 лютого, а також фор$
мат проведення – онлайн чи офлайн.

Також, за попередніми підрахунками,
36% освітян планують залучити до вико$
нання інженерних завдань учнів з особли$
вими освітніми потребами. Для цього ор$
ганізатори проєкту спільно з експертами з
інклюзії підготували відповідні методичні
матеріали та адаптовані версії завдань.

Захід проводить МОН спільно з ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» та
ГО «Про.Про.Лаб» у межах меморанду$
му за підтримки Міжнародного Фонду
«Відродження», Українського культурно$
го фонду та Manoff Foundation. 

Інженерний тиждень

2288  ссііччнняя  ввііддббууллаассяя  ззууссттрріічч  ММііннііссттрраа
ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ССееррггііяя  ШШккааррллееттаа
зз  ддииррееккттоорроомм  ССввііттооввооггоо  ббааннккуу  уу  ссппрраавваахх
УУккррааїїннии,,  ББііллооррууссіі  ттаа  ММооллддооввии  ААррууппоомм
ББааннееррдджжіі..

Під час зустрічі сторони обговорили за$
пуск інвестиційного проєкту «Удосконален$
ня вищої освіти в Україні заради резуль$
татів» за підтримки Світового банку.

«З огляду на поточну ситуацію у сфері
освіти, спричинену пандемією COVID$19,
окрім створення сучасного освітнього сере$
довища в закладах вищої освіти та осна$
щення університетів навчальними й
дослідницькими лабораторіями, сучасним
обладнанням, важливо підтримати сферу
вищої освіти в організації освітнього проце$
су з використанням технологій дис$
танційного навчання», – зазначив Сергій
Шкарлет.

Міністр звернув увагу на те, що в проєкт
закладено й реалізацію певних освітніх
політик. Ідеться про розбудову фінансової
автономії закладів вищої освіти, розширен$
ня імплементації формульного підходу до
фінансування, удосконалення мережі ЗВО.

На підтвердження своєї відповідальності
та намірів Міністерство впродовж цього

тижня вжило низку заходів:
направило проєктній команді Світового

банку рамкові документи з екологічної та
соціальної оцінки проєкту для завершення
процедури  оцінки проєкту та можливості
ініціювання проведення переговорів;

оприлюднило відповідні українські версії
пакету з екологічної та соціальної оцінки
на офіційному сайті Міністерства для про$
ведення консультацій зі стейкхолдерами
сфери;

визначило координатора проєкту – за$
ступника Міністра з питань європейської
інтеграції Андрія Вітренка, відповідального
за сферу вищої освіти, а також співкоорди$
натора проєкту – заступника Міністра з пи$
тань цифрової трансформації Артура Се$
лецького.

«Ми маємо наміри якнайшвидше розпо$
чати процес погодження проєкту за
національними процедурами. Хочу ще раз
наголосити на важливості збереження по$
зитивної динаміки відносин та розширенні
співпраці зі Світовим банком, подякувати
за постійну підтримку, експертну та
технічну допомогу, яку ми отримуємо від
банку», – наголосив Міністр освіти і науки
України.

За підтримки Світового банку
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2266  ссііччнняя  ввііддббууллаассяя  ззууссттрріічч  ппррееззииддеенн��
ттаа  ННааццііооннааллььннооїї  ааккааддееммііїї  ппееддааггооггііччнниихх
ннаауукк  УУккррааїїннии  ВВаассиилляя  ККРРЕЕММЕЕННЯЯ  зз  ппррее��
ззииддееннттоомм  ВВссееууккррааїїннссььккооїї  ггррооммааддссььккооїї
ооррггааннііззааццііїї  ««УУккррааїїннссььккиийй  ссооююзз  ппррооммиисс��
ллооввцціівв  іі  ппііддппррииєєммцціівв»»  ААннааттоолліієємм  ККІІННАА��
ХХООММ..    УУ  ззууссттррііччіі  ввззяяллии  ууччаассттьь  ООллеекк��
ссааннддрр  ББІІЛЛЕЕЦЦЬЬККИИЙЙ,,  рраадднниикк  ппррееззииддееннттаа
УУССПППП  зз  ппииттаанньь  ррооззввииттккуу  ссааммооззааййнняя��
ттооссттіі  ттаа  ссооццііааллььннооггоо  ппііддппррииєєммннииццттвваа
ВВооллооддииммиирр    ЛЛУУГГООВВИИЙЙ,,  ппеерршшиийй  ввііццее��
ппррееззииддееннтт  ННААППНН  УУккррааїїннии,,  ППееттрроо  ССАА��
УУХХ,,  ааккааддеемміікк��ссееккррееттаарр  ВВііддддііллеенннняя  ввии��
щщооїї  ооссввііттии  ННААППНН  УУккррааїїннии..

Під час зустрічі було обговорено
підписання Меморандуму про співпра�

цю між Національною академією педа�
гогічних наук України і Всеукраїнською
громадською організацією «Ук�
раїнський союз промисловців і
підприємців». Йшлося також про член�
ство Національної академії педа�
гогічних наук України у Громадській
спілці «Український дослідницький
соціальний консорціум».

Під час візиту до Науково�інфор�
маційного центру НАПН України Ана�
толій КІНАХ ознайомився з основними
напрямами наукових досліджень
Інститутів і Відділень НАПН України,
деякими працями за результатами
фундаментальних досліджень і моно�
графіями, підручниками, методични�
ми посібниками.

** ÓÓ ÍÍÀÀÏÏÍÍ ÓÓÊÊÐÐÀÀ ¯̄ ÍÍÈÈ ** ÓÓ ÍÍÀÀÏÏÍÍ ÓÓÊÊÐÐÀÀ ¯̄ ÍÍÈÈ ** ÓÓ ÍÍÀÀÏÏÍÍ ÓÓÊÊÐÐÀÀ ¯̄ ÍÍÈÈ ** ÓÓ ÍÍÀÀÏÏÍÍ ÓÓÊÊÐÐÀÀ ¯̄ ÍÍÈÈ **

ППррооммииссллооввцціі
ддоо  ннааууккооввцціівв

УУ  ррааммккаахх  ссппііввппрраацціі  ІІннссттииттууттуу  ообб��
ддааррооввааннооїї  ддииттииннии  ННааццііооннааллььннооїї
ааккааддееммііїї  ппееддааггооггііччнниихх  ннаауукк  УУкк��
ррааїїннии  іі  ККииїїввссььккооїї  ММААНН  ууччннііввссььккооїї
ммооллооддіі  ввііддббууввссяя  ннааууккооввиийй  ссееммііннаарр
ддлляя  ууччнніівв  ММааллооїї  ааккааддееммііїї  ннаауукк,,  аа  ттаа��
ккоожж  ууччииттеелліівв  іі  ммееттооддииссттіівв  ззаа  ппррооеекк��
ттоомм  ККииїїввссььккооїї  ММААНН  ««55  ххввииллииннккаа
##ККММААННааууккии»»..  

21 січня за темою «Учнівська на�
уково�дослідницька робота: го�
товність учителя до співпраці з уч�

нем» виступила науковий
співробітник Інституту обдарова�
ної дитини НАПН України Лідія
ТКАЧЕНКО.

Проект розпочав діяльність у
зв’язку із запровадженням локда�
уну як відповідь на виклик обста�
вин. Коротка лекція фахівця із
мультимедійним супроводом
зацікавлює слухачів і привертає
увагу до важливих проблем у що�
денній діяльності і житті.

Шукаємо геніїв

ГГооллоовваа  ККооррооллііввссььккооггоо  ДДооммуу
ППооррттууггааллііїї  ДДууааррттее  ППііуу,,  ГГеерр��
ццоогг  ддее  ББррааггааннссаа  ввііддззннааччиивв  ззаа��
ссллууггии  ппррееззииддееннттаа  ННааццііооннаалльь��
ннооїї  ааккааддееммііїї  ппееддааггооггііччнниихх  ннаа��
уукк  УУккррааїїннии,,  ММііннііссттрраа  ооссввііттии  іі
ннааууккии  УУккррааїїннии  ((22000000��22000055)),,
ддооккттоорраа  ффііллооссооффссььккиихх  ннаауукк,,
ппррооффеессоорраа,,  ааккааддееммііккаа  ННААНН
УУккррааїїннии  іі  ННААППНН  УУккррааїїннии  ВВаа��
ссиилляя  ККррееммеенняя..  

За значний внесок у розви�
ток наук про людину, станов�
лення сучасної освіти та поглиб�
лення європейських інтег�
раційних процесів у сфері
освіти і науки Голова Ко�
ролівського Дому Португалії
Дуарте Піу, Герцог де Браганса

нагородив академіка Василя
Кременя Медаллю Ордена
Крила Святого Михаїла та Ме�
даллю Заслуг Ордена Непо�
рочного зачаття Діви Марії
Віла�Вісозської.

ММ іі жж нн аа рр оо дд нн ееММ іі жж нн аа рр оо дд нн ее
вв ии зз нн аа нн нн яя   вв ии зз нн аа нн нн яя   

Дводенна XV Міжнародна на�
уково�практична конференція
««ССУУЧЧААССННІІ  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХ!!
ННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ММЕЕТТОО!!
ДДИИККИИ  ННААВВЧЧААННННЯЯ  ВВ  ППІІДДГГООТТООВВЦЦІІ
ФФААХХІІВВЦЦІІВВ::  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГІІЯЯ,,  ТТЕЕ!!
ООРРІІЯЯ,,  ДДООССВВІІДД,,  ППРРООББЛЛЕЕММИИ»».
Конференцію організовано
НАПН України, Вінницьким дер�
жавним педагогічним університе�
том імені Михайла Коцюбинсько�
го, Академією спеціальної педа�
гогіки імені Марії Гжегожевської у
Варшаві (Республіка Польща). 

Відкрила конференцію ректор
Вінницького державного педа�
гогічного університету імені Ми�
хайла Коцюбинського Наталія
ЛАЗАРЕНКО, яка наголосила:
конференція має солідну історію,
глибокі наукові традиції, що і то�
му відчутний її значний вплив на
розвиток досліджень з напряму
інформаційних технологій в освіті
у Вінницькому ДПУ імені Михай�
ла Коцюбинського. До вітальних
слів долучився заступник Голови
Вінницької обласної ради Ігор
ІВАСЮК. У його словах прозву�
чала вдячність за співпрацю
вінницьких ЗВО з провідною на�
уковою установою в галузі освіти
– НАПН України.

З вітальним словом виступив
президент НАПН України Василь
КРЕМЕНЬ. Він наголосив на зна�
чимості конференції і подякував її
засновникам і незмінним лідерам
в організації  – академіку�секре�
тарю відділення професійної
освіти і освіти дорослих НАПН Ук�
раїни Неллі НИЧКАЛО, ака�
деміку НАПН України Роману ГУ�
РЕВИЧУ, а також постійним
співорганізаторам – очільникам і

колективам Інституту про�
фесійної освіти і освіти дорослих
та Інституту інформаційних тех�
нологій і засобів навчання НАПН
України. Василь КРЕМЕНЬ наго�
лосив на двох складниках конку�
рентоспроможності сучасного
фахівця – володінні інфор�
маційними технологіями на су�
часному рівні та інноваційності,
що їх всебічно аналізує наукова
спільнота конференції.

ІІннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї
уу  ппііддггооттооввцціі  ффааххііввцціівв

УУ  рреежжиимміі  ооннллааййнн  ннаа  ппллааттффооррмміі
GGooooggllee  MMeeeett  ввііддббууллаассяя  ззввііттннаа  ннаа��
ууккооввоо��ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя
ДДеерржжааввннооїї  ннааууккооввоо��ппееддааггооггііччннооїї
ббііббллііооттееккии  УУккррааїїннии  ііммеенніі  ВВ..  ОО..  ССуу��
ххооммллииннссььккооггоо  ННААППНН  УУккррааїїннии
((ДДННППББ))  ««ІІннффооррммааццііййннее  ззааббееззппее��
ччеенннняя  ссффееррии  ооссввііттии  УУккррааїїннии»»  ззаа  ррее��
ззууллььттааттааммии  ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  уу
22002200  рр..

Відкрила захід директор ДНПБ
Лариса Березівська. Академік�
секретар Відділення загальної
педагогіки та філософії освіти
НАПН України Світлана Сисоєва
відзначила потужну роботу
бібліотеки в непростий період
пандемії Covid�19, побажала
творчого обговорення актуаль�
них питань, прийняття перспек�
тив на майбутнє з оптимізмом,
подякувала бібліотеці за плідну
співпрацю та допомогу в підго�
товці «Енциклопедії освіти».

На пленарному засіданні про�
фесор Лариса Березівська у до�
повіді «Про підсумки роботи Дер�
жавної науково�педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Су�
хомлинського НАПН України за
2020 р. та завдання на 2021 р.»

проаналізувала діяльність устано�
ви за основними напрямами: на�
укова, науково�організаційна, на�
уково�інформаційна та бібліотеч�
на робота; назвала труднощі, зу�
мовлені пандемією Covid�19 та ка�
рантинними обмеженнями, й наго�
лосила на досягненнях колективу
за звітний період, окреслила акту�
альні завдання подальшої діяль�
ності та перспективи їх вирішення. 

Заступник директора з науко�
во�інформаційної та бібліотечної
роботи Людмила Страйгородська
у виступі «Науково�інформаційна
і бібліотечна робота Державної
науково�педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинсько�
го НАПН України у 2020 р. в умо�
вах пандемії» висвітлила результа�
ти науково�інформаційної, науко�
во�методичної, соціокультурної та
бібліотечної діяльності, зупинила�
ся на труднощах, які виникли в ро�
боті через дистанційний режим, та
зазначила шляхи їх вирішення;
розкрила процеси обслуговуван�
ня дистантних користувачів та на�
дання онлайн�послуг, що надзви�
чайно актуалізувалося в умовах
віддаленої роботи.

У книгозбірніУ книгозбірні
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МіжрегіональнийМіжрегіональний
онлайн�містонлайн�міст

З привітальним словом звер�
нулася Алла Бондар, заступни�
ця Голови Державної служби
якості освіти України, яка пере�
дала вітання від Голови Служби
Руслана Гурака учасникам он�
лайн�зустрічі, зазначила, що в
грудні підписано наказ про за�
твердження методичних реко�

мендацій по розбудові
внутрішньої системи забезпе�
чення якості освіти у по�
зашкільних освітніх закладах,
розпочата робота по створен�
ню порадника для директора
позашкільного закладу. В умо�
вах створення територіальних
громад позашкільна освіта опи�

нилася в дуже складних умо�
вах, але найголовніше завдан�
ня � забезпечити спільне ро�
зуміння якості позашкільної
освіти та якості освітньої діяль�
ності для успіху кожної дитини.
Алла Володимирівна подякува�
ла керівникам та колегам з
регіонів за взаємодію на заса�
дах партнерства.

Партнером Державної служ�
би якості освіти України є
Міжнародна асоціація по�
зашкільної освіти на чолі з Оле�
ною БИКОВСЬКОЮ. Вона наго�
лосила, що обговорюється
вкрай актуальний документ,
який упроваджує внутрішню си�
стему забезпечення якості освіти

в позашкільних освітніх закла�
дах, звернула увагу представ�
ників влади на необхідність збе�
реження кожного закладу, який
працює на благо дітей та подя�
кувала колегам, які об’єднали
зусилля в подолані викликів,
створених пандемією. 

Представники від засновників
зазначили про необхідність
підтримки позашкілля з боку
влади, а важливими завданнями
є збереження мережі закладів,
розвиток нових напрямів,
збільшення кількості вихо�
ванців, матеріально�технічне
забезпечення закладів має
відповідати сучасним вимогам,
потрібно підвищувати пре�
стижність професії та належний
рівень оплати. 

Представник управління Дер�
жавної служби якості освіти у
Миколаївській області надала

рекомендації � «7 кроків успіху»
по формуванню внутрішньої си�
стеми забезпечення якості
освіти, зазначила, що в минуло�
му дбали про контроль якості, а
сучасність вимагає її  ефективної
розбудови, спільної роботи всіх
учасників освітнього процесу.

Керівники провідних закладів
позашкільної освіти у Кірово�
градській, Миколаївській та
Черкаській областях обмінялись
власним досвідом по впровад�
женню самооцінювання освітніх
і управлінських процесів за�
кладів позашкільної освіти.

Учасники онлайн�наради вис�
ловили вдячність організаторам
за змістовну і таку необхідну
інформацію, представники те�
риторіальних управлінь Служби
запевнили, що і надалі будуть
надавати допомогу та рекомен�
дації позашкільним закладам. 

2211  ссііччнняя  ДДеерржжааввннооюю  ссллуужжббооюю  яяккооссттіі  ооссввііттии
УУккррааїїннии  ттаа  їїїї  ттееррииттооррііааллььннииммии  ооррггааннааммии  уу  ККіірроо��
ввооггррааддссььккіійй,,  ММииккооллааїїввссььккіійй  ттаа  ЧЧееррккаассььккіійй  ообб��
ллаассттяяхх  ооррггааннііззоовваанноо  ттаа  ппррооввееддеенноо
ммііжжррееггііооннааллььнниийй  ооннллааййнн��мміісстт  ««ППооззаашшккііллььннаа
ооссввііттаа::  ссььооггооддеенннняя  ттаа  ппееррссппееккттииввии»»..

11  ссііччнняя  ннааббрраавв  ччииннннооссттіі  ССааннііттаарр!!
нниийй  ррееггллааммееннтт  ддлляя  ззааккллааддіівв  ззааггаалльь!!
ннооїї  ссееррееддннььооїї  ооссввііттии,,  щщоо  ввннооссииттьь
ннииззккуу  ззмміінн  вв  ооррггааннііззааццііюю  ооссввііттннььооггоо
ппррооссттоорруу  уу  шшккооллаахх  ттаа  ддааєє  ззммооггуу
ккееррііввннииккаамм  шшккіілл  іі  ввччииттеелляямм  ккрраащщее
ааддааппттууввааттии  ссееррееддооввиищщее  ззаа  ккоонн!!
ццееппцціієєюю  ННооввооїї  ууккррааїїннссььккооїї  шшккооллии..

ВВооддннооччаасс  ССааннррееггллааммееннтт  ззббееррііггааєє
ннииззккуу  ввииммоогг,,  щщоо  ббууллии  ппееррееддббааччеенніі
ДДССааннППііНН  ((ДДеерржжааввннииммии  ссааннііттааррннии!!
ммии  ппррааввииллааммии  іі  ннооррммааммии  ввллаашшттуу!!
вваанннняя,,  ууттррииммаанннняя  ззааггааллььннооооссввііттннііхх
ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ттаа  ооррггааннііззааццііїї
ннааввччааллььнноо!!ввииххооввннооггоо  ппррооццеессуу))..

ВВііддттееппеерр  ппіідд  ччаасс  ііннссттииттууццііййнниихх
ааууддииттіівв  ввііддббууввааттииммееттььссяя  ввииввччеенннняя
ооссввііттннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  шшккооллии  зз  оогг!!
лляяддуу  ннаа  ййооггоо  ввііддппооввііддннііссттьь  ввииммооггаамм
ССааннррееггллааммееннттуу..  ТТааккоожж  ппееддааггооггііччнніі
ккооллееккттииввии  ммааююттьь  ввррааххууввааттии  ззммііннии,,
ззддііййссннююююччии  ссааммооооццііннюювваанннняя
ооссввііттннььооггоо  ттаа  ууппррааввллііннссььккооггоо  ппрроо!!
ццеессіівв  уу  шшккоолліі..  ТТооммуу  ммееттооддииччнніі  ррееккоо!!
ммееннддааццііїї  щщооддоо  ррооззббууддооввии
ввннууттрріішшннььооїї  ссииссттееммии  ззааббееззппееччеенннняя
яяккооссттіі  ооссввііттии  ««ААббееттккаа  ддлляя  ддииррееккттоо!!
рраа»»  ооччііккуувваанноо  ввииййддууттьь  уу  ннооввіійй  ррее!!
ддааккццііїї..

ЩЩоо  ззммііннииллооссьь,,  аа  щщоо  ппррооддооввжжуу!!
ввааттииммее  ддііяяттии  зз  ппооппееррееддннііхх  ппррааввиилл,,
——  ррооззгглляяннееммоо  нниижжччее..

ООррггааннііззааццііяя  ппррооссттоорруу  вв  ккллаассаахх
ДДержавні санітарні правила,

прийняті ще у 2001 році, не перед�
бачали адаптацію простору в на�
вчальних кабінетах, закладену в
ідеї Нової української школи. Тож
директори та вчителі скаржились на
суперечність між санітарними вимо�
гами щодо фронтального розміщен�
ня парт у класі та потребою зміню�
вати їх розташування для групової
роботи учнів. Санітарний регламент
знімає це обмеження та допускає
кругове або інше розміщення робо�
чих столів учнів за умови забезпе�
чення достатнього рівня освітленості
робочих місць учнів.

Це означає, що вчитель тепер мо�
же без застережень керувати сере�
довищем у класі, а вимоги щодо до�
тримання мінімальних відстаней між
партами та стінами класу стосують�
ся лише фронтального (рядами)
розміщення робочих місць учнів.

ССееррееддооввиищщее  ддлляя  ддііттеейй
Санітарний регламент не містить

обмежень щодо оформлення й ви�

користання середовища школи та її
навчальних приміщень. Отож немає
заборон, які обмежують у дизайні
та застосуванні сучасних підходів
до оформлення освітнього середо�
вища. Головна вимога, якої не�
обхідно дотримуватись, — це без�
печні для здоров’я дітей матеріали.

Змінилися також і підходи до
оформлення приміщень. Відтепер
допускається наявність яскравих
елементів у кольоровій гамі стелі,
стін та меблів. Разом з тим вчителі
можуть використовувати стіни для
демонстрації учнівських робіт,
оформлювати інформаційні куточ�
ки, виставки та інші експозиції
(підстав забороняти це немає), аби
якомога ефективніше облаштовува�
ти простір навчальних кабінетів та
створювати мотивуюче для учнів се�
редовище.

У Санітарному регламенті перед�
бачено також можливість облад�
нання у початковій школі ігрових
осередків та місць для відпочинку
дітей з килимами для сидіння та гри,
кріслами або подушками з м'яким
покриттям.

ННааввччааллььннее  ннааввааннттаажжеенннняя  іі  ддоо��
ммаашшнніі  ззааввддаанннняя

Санітарний регламент встанов�
лює, що заняття мають розпочина�
тися не раніше 8:00, а для другої
зміни не пізніше 14:00, та чітко рег�
ламентує граничну кількість годин
навчальних занять на тиждень для
учнів кожного класу.

Новий документ дає також мож�
ливість організовувати школу по�
вного дня приватним та корпора�
тивним закладам. Умовою є ство�
рення умов для відпочинку учнів, 3�
4�разове харчування, медичний та
психологічний супровід освітнього
процесу, дотримання вимог Санрег�
ламенту щодо тривалості занять і
перерв, чергування видів діяльності
та занять.

У новому документі рекомен�
дується відмовитись від домашніх
завдань для учнів 1�2 класів. А для

учнів 10�11 класів час виконання
завдань для домашньої роботи не
має перевищувати 2 години (замість
4 годин, як було у попередньому
документі).

Щодо організації другої зміни,
враховуючи вікові особливості
учнів молодшої школи, передбаче�
но норму, за якою учні 1�4 класів
мають навчатися лише в першу
зміну.

ТТууааллееттнніі  ккііммннааттии  ттаа  ппииттаанннняя
ггііддннооссттіі  

Новий документ звертає особли�
ву увагу на облаштування туалет�
них кімнат і для учнів, і для
працівників школи. Зокрема, Сан�
регламент не передбачає жодних
інших туалетів, окрім внутрішніх.
Відтак вуличні туалети вигрібного
типу мають піти у минуле.

У закладах освіти повинні бути
облаштовані внутрішні туалетні
кімнати із підведеною холодною та
гарячою водою, а також встанов�
лені диспенсери із рідким милом та
паперовими рушниками.

У Санітарному регламенті більш
гостро стоїть питання гідності та при�
ватності дитини, тоді як у
ДСанПіНах цьому не було приділе�
но належної уваги. Забезпечення
приватності учнів є умовою при об�
лаштуванні шкільних вбиралень.
Відтепер обов’язковими є двері в ту�
алетних кабінках, що зачиняються
зсередини, а перегородки між
кабінками мають бути непрозори�
ми на противагу “екранам”, перед�
баченим у ДСанПіНах. 

Комфортно у школі має бути
усім, тому в Санітарному регламенті
відведена увага також і питанню
облаштування окремих туалетних
кімнат для працівників закладу
освіти. 

ХХааррччуувваанннняя  іі  ппииттнниийй  рреежжиимм
Санітарний регламент містить

низку новацій, спрямованих на за�
безпечення здорового харчування
дітей. Особлива увага у ньому

приділена контролю за вживанням
цукру та солі. У додатку до Санітар�
ного регламенту детально розпи�
сані вимоги щодо організації хар�
чування та до самих харчових про�
дуктів, на основі яких має формува�
тись меню. Зокрема, у шкільному
буфеті заборонені кондитерські ви�
роби із підвищеним вмістом цукрів,
морозиво, вироби з кремом та хар�
чові концентрати, газовані напої
(солодкі, енергетики), кава і кавові
напої, снеки з високим вмістом солі,
синтетичних барвників, підсолод�
жувачів та підсилювачів смаку. 

Передбачено у документі також
можливість забезпечувати харчу�
вання для учнів з особливими
дієтичними потребами (безглютено�
ве, безлактозне харчування).

Організації питного режиму у но�
вому документі приділено більше
уваги. Якщо раніше йшлося про за�
безпечення питної води під час
прийому їжі, то тепер Санітарний
регламент передбачає доступ дити�
ни до питної води протягом усього
періоду перебування у школі. Це
можуть бути кулери із питною во�
дою у класах та інших приміщен�
нях школи, фасована вода в
індивідуальних пляшечках, додат�
ково фільтрована за допомогою
спеціальних установок вода із гос�
подарсько�питного водогону.

ББееззппееккаа  уу  шшккоолліі
Санітарний регламент містить

більш жорсткі вимоги щодо безпеки
дітей у школі та на її території. Зок�
рема, йдеться про наявність парка�
ну навколо всієї території школи для
унеможливлення несанкціоновано�
го входу або заїзду. Подібна вимо�
га була й раніше, однак допуска�
лись огорожі із зелених насаджень
у випадках, коли школа розміщу�
валась всередині житлового кварта�
лу. Відтепер ця норма не діє, однак
зникає і низка вимог щодо висаджу�
вання дерев, забезпечення відстані
від автозаправок та доріг, виконати
які часто було неможливо. Для сто�

янки автомобілів дозволено вико�
ристовувати виключно господарсь�
ку зону.

ССппоорртт  уу  шшккоолліі
Оновлені вимоги до організації

простору для занять спортом адап�
товані до змін у навчальних програ�
мах з фізкультури і більше не обме�
жуватимуть заклади, як це було із
ДСанПіНами.

Відтепер у Санрегламенті йдеться
лише про вимогу твердого покриття
на спортивних майданчиках, а фут�
больне поле має мати трав’яне або
штучне покриття.

У минуле йдуть детальні вимоги
щодо метання спортивних снарядів,
використання дренажу та оббиван�
ня гумою бортів для стрибків.

Разом з тим майданчики для учнів
1�4 класів повинні мати тіньові
навіси або альтанки та фізкультур�
но�спортивне обладнання, що
відповідає віковим особливостям
учнів. 

ППррииббиирраанннняя  ккллаассіівв  ттаа  ““ссааммооообб��
ссллууггооввуувваанннняя””

Відрізняється новий Санітарний
регламент також відсутністю роз�
горнутого розділу про санітарно�
гігієнічне виховання дітей, яке пе�
редбачало раціональний режим
дня, гігієну розумової роботи шко�
лярів, гігієну трудового навчання,
статеве виховання, громадську і
особисту гігієну, формуванням яко�
го повинні були займатися батьки,
вчителі і медичний персонал.

Старий регламент передбачав
також, що учні можуть самостійно
прибирати класи, кабінети і лабо�
раторії, і називав це “самообслуго�
вуванням”. У новому документі са�
мообслуговування також фігурує,
однак воно означає лише приби�
рання за собою сміття та тримання
свого робочого місця у чистоті.

Дозволяє Санітарний регламент
залучати учнів 5�11(12) класів лише
до поливу рослин та вологого при�
бирання поверхонь (без миття
підлоги та вікон і використання мий�
них та дезінфікувальних засобів).
Відбуватись це має за участі вчи�
телів або медичних працівників, а
тривалість самообслуговування не
має перевищувати 1 години на тиж�
день.

ССааннііттааррнниийй  ррееггллааммееннтт
ддлляя  шшккіілл::  ннаа  щщоо  ддииррееккттоорруу  ззввееррннууттии  ууввааггуу
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Пригадую: коли вінегрет в
есесері готували на якийсь ха�
балик (масове свято), то не в
горщиках чи мисках, а в цент�
нерних ночвах. Пару таких по�
судин цього харчу напартачили
– і пів весілля, а чи й усі хрести�
ни�іменини нагодовані. І деше�
во, як кажуть, і сердито. Адже
буряк, морквина, цибулина й
інші інгредієнти для тих ночов –
зі свого городу.

І ось МОНівці (ті, що у
Міністерстві освіти і науки) за�
примітили на своєму освітньому
городі аж два інгредієнти –
національну й зарубіжну літе�
ратури. Запримітили і кинулись
до ночов! Зсипали разом і
сподівалися, що «получився»
непоганий навчальний предмет.
А про те, що не всі ж коти – сірі,
що це абсолютно різні літерату�
ри, у МОНівську голову навіть
не війнуло.

Українська література протя�
гом століть (за колоніальних
умов животіння) була не просто
естетикою, а й трибуною прав�
ди та боротьби за людську сво�
боду. Західні (та й східні) літе�
ратури вирішували тоді зовсім
інші проблеми: вони кохалися в
квітах природи, у боротьбі за
престоли всіляких річардів та
генріхів чи й у любовних прист�
растях численних принців та
джульєтт. А сучасному школяри�
кові хочуть зсипати все це в одні
ночви і поставити їх перед ним,
як перед гільйотиною.

«Бідний малий Мирон!» – ви�
гукнув би Іван Якович та й пішов
би у ближчу кав’ярню перегля�
нути найсвіжіші газети. Був би
він живим, то зайшов би, напев�
не, не в кав’ярню, а до МОНу,
щоб слідом за Тарасом Григоро�
вичем приглянутися: що у тому
раї виробляють «пани лукаві».

Нещодавно зібралися вони
неабияким гуртом, аби ще раз
подискутувати щодо сплескано�
го ними ж проєкту Типової
освітньої програми для 5�9
класів загальної середньої
освіти.

А страшні, як знаємо, не так
пани, як підпанки. Зібралися пе�
реважно ті, хто очолює структури
типу «бумагу принёс – бумагу
унёс». Як у достославні совкові
часи перед їх загибеллю, коли
кермо головного генсека

Брежнєва раптом потрапило до
рук бумагоносіїв від КДБ Андро�
пова, а потім і до рук чистого кан�
целяриста Черненка. (Усіх їх, як
відомо, по черзі потім потруїли).

Згаданий проект уперше був
опублікований на сайті Міністер�
ства освіти і науки України (13
січня 2021 р.).

За цей час у пресі з’явилися
тривожні протести відомих на�
уковців, численні педагоги на�
правили до МОНу сотні листів та
обґрунтованих пропозицій. Було
навіть відеозвернення вчительки�
методистки Марини Вітко до
міністра освіти і науки з прохан�

ням усе�таки розібратися в ситу�
ації серйозніше, ніж роблять це
міністерські підпанки.

МОН на це не відреагувало
ніяк. Учителів до міністра не за�
просили. Звіту за результатами
громадського обговорення на
сайті МОНу немає. Педагоги ли�
ше з різних кулуарних джерел
черпають суперечливу інфор�
мацію про долю того нещасного
проєкту Типової освітньої програ�

ми. Їм, тим часом, на своєму сайті
показують старі й нові кольоро�
венькі й веселенькі таблички…

А питання, по суті, зали�
шається зачиненим за сімома
замками в департаментах і ди�
ректоратах МОНу. Не допуска�
ють до обговорення цього питан�
ня ані вчителів�словесників, ані
методистів, ані науковців�філо�
логів, ані психологів та логіків.

На цю годину з кулуарних
балачок відомо лиш таке. По�
перше: МОН планує скоротити
кількість часу на обидві літера�
тури до 3,5 годин (проти наяв�
них нині 4�х – по дві на ук�
раїнську і зарубіжну). По�друге,
приготовано для української та
зарубіжної спільну клітинку з
цими 3,5 годинами, щоб
потрібну кількість годин кожен
заклад освіти обирав сам.

Пропонується, нібито ж демо�
кратія, але насправді це призве�
де до розбалансування викла�
дання курсів, до нестабільності в
педколективах, не кажучи вже
про те, що написати якісні про�
грами й підручники, коли немає
певних годин, будь�яким авто�
рам неможливо в принципі.
Уявіть собі картину: кожна з по�
над 15 000 шкіл в Україні почне
ділити між учителями ті години
та хвилини! Чи то не абсурд? І
що характерно: це чомусь зроб�

лено тільки стосовно шкільних
курсів літератур!

Нарешті – найголовніше: про�
понується зробити з обох літе�
ратур згаданий «вінегрет», який
названо «по�науковому» інтег�
рованими курсами. Їх, пропо�
нують аж три: «Українська мова
і література», «Українська літе�
ратура і зарубіжна літерату�
ра», «Українська мова, ук�
раїнська література, зарубіжна
література». Пропонується ніби�
то ще й четвертий: «Мистецтво і
література». Питається в задачі:
то яких місткістю і скільки ночов
для таких вінегретів треба буде

закупляти?
Усі нормальні люди розуміють,

що махінація, наприклад, з ук�
раїнською та зарубіжною літера�
турами призведе до розчинення
цих інгредієнтів, а потім і до зник�
нення їх як основних предметів
світоглядного й морального чин�
ників освіти. Адже діти (під вигля�
дом нібито їх розвантаження)
стануть менше читати художньої
літератури і менше замислювати�
ся над сутнісними питаннями бут�
тя. Відтак в освіті стане щонай�
менше того національно�духов�
ного простору, який завжди
вирізняв саме українську
(століттями колоніальну!) освіту.
Здрібніють Шевченко й Франко,
Леся Українка й Гоголь, Гейне й
Бальзак, Хемінгуей і Орвелл… 

Викладачі середньої (та й ви�
щої) школи усе�таки не втрача�
ють надії: переможе (дай, Боже!)
здоровий глузд. Всі коти у сіре
все ж не перефарбуються. Однак
нині залишається відкритим пи�
тання про те, чи залишиться по 2
години на кожну з літератур і чи
буде утверджена справді демо�
кратична можливість обирати ви�
кладання або окремих літера�
турних предметів, або (за ба�
жанням) «вінегретів», тобто інтег�
рованих курсів. Адже педагоги
таку обіцянку від МОНу в червні
2020 року (на етапі обговорення
Державного стандарту) чули
нібито своїми вухами.

Утім тепер парадокс ситуації
полягає в тому, що МОНівці…
передумали і нізащо не хочуть
повернути в школу і обіцяні ряд�
ки, і обіцяні години (точніше –
22,5 хвилини!!!), і право вибору
на викладання окремими курса�
ми національної та зарубіжної
літератур.

Результат цього рівняння відо�
мий: діти будуть читати менше і
гірше. А нечитання, як поперед�
жував Євген Маланюк, «знесе
Україну зі світу». Чи пам’ятають
МОНівці, хто такий Маланюк, а
заодно й Шевченко та Франко,
Шекспір та Довженко?

Шекспір же попереджав, що
аморальність, зрощена без мис�
тецтва, веде до втрати зв’язку
часів, а Довженка найбільше тур�
бувало повсюдне невігластво,
розгороджені в людей двори і
будівництво комунізму «під
шнур». Спроба зсипати в одні
ночви всі літератури – це і є той
самий «шнур». Якщо МОНівці
цього не розуміють, то мимоволі
доводиться по�козацьки скликну�
ти: «Гей, хто в лузі?».

"Діти стануть менше читати художньої літе�
ратури і менше замислюватися над сутнісни�
ми питаннями буття".

Михайло
Наєнко,

доктор філологічних наук,
професор

Гей, хто в лузі, озвися!

Сьогодення характеризується
економічними, соціальними,
освітніми реформами та змінами,
що здійснюються в нашій державі
та безпосередньо торкаються
кожної дитини, підлітка, конкрет�
ної молодої людини. Суспільство
потребує стабільного, стійкого
розвитку, природовідповідного
співжиття та реалізації права
особистості на життєтворчість.

Міжнародною спільнотою
освіта розглядається як одне з ос�
новоположних прав людини,
суспільне благо і державна
відповідальність. Актуальною є
проблема мінімізації існуючих
загроз, коли під прикриттям
“міжнародних організацій” ре�
алізуються освітні проекти на
кшталт “хочеш поневолити на�
род, виховуй його дітей на свій
лад”. Тому особливої актуаль�
ності набуває народна мудрість,
яка сповіщає: “Якщо твої плани
розраховані на рік – сій жито,
якщо на десятиріччя – саджай де�
рева, якщо на віки – виховуй
дітей”. Тобто, наука, освіта, на�
вчання, навчально�виховний
процес, виховання, знання, роз�
судливість, пізнання є стра�
тегічним загальнодержавним за�
вданням, і воно є дієвим тоді, ко�
ли знання реалізуються у стійкі
переконання та державницьку
позицію, самоутвердження осо�
бистості і народу.

24 січня 2019 року відбувся
перший Міжнародний день
освіти. Після прийняття ООН Ре�
золюції 73/25 щороку у цей день
проголошується роль освіти для
підтримання Миру та розвитку.

У контексті зазначеного 24
січня 2021 року світова спільнота
втретє відзначає Міжнародний
день освіти, віддавши належне
силі вивірених наукових знань і
його центральній ролі в забезпе�
ченні добробуту людей і плане�
ти. Зазначена подія спонукає
звірити стратегічні завдання та
пріоритети для української на�
уки, економіки, культури, освіти.

Організація Об’єднаних
Націй запрошує всі свої держа�
ви�члени та агенції, а також гро�
мадські організації, академічні
установи, приватний сектор,
окремих осіб, громадянське
суспільство та інші зацікавлені
сторони відзначити цей день.
Українська науково�освітянська
громадськість приєднується до
вшанування Міжнародного дня
освіти і розглядає його в кон�
тексті формування орієнтирів
стосовно визначення та корегу�
вання освітньої політики як на
загальнодержавному рівні, так і
у європейському, міжнародно�
му вимірах. Особливого значен�
ня набуває та потребує держав�
ної підтримки рух “Педагоги за
Мир та взаєморозуміння”, а та�
кож напрацювання українських
науковців, освітян і дипломатів у
площині “Культура миру”.

Відзначаючи Міжнародний
день освіти, доцільно зважати на
те, що Україна є і співзасновни�
ком, і постійним членом Ор�
ганізації Об’єднаних Націй
(ООН). Міжнародна організація
заснована 24 жовтня 1945 на
конференції у Сан�Франциско
на підставі Хартії Об'єднаних
Націй. Декларованою метою
діяльності організації є підтри�
мання і зміцнення миру і міжна�
родної безпеки та розвиток
співробітництва між державами
світу.

Широке співробітництво дер�
жав з метою забезпечення і захи�
сту прав людини є важливим і
невід’ємним елементом сучасних
міжнародних відносин у тому
числі у царині освіти. Необхідність
такого співробітництва обумовле�
на зростанням всесвітнього зна�
чення окреслених проблем і без�
посередньо випливає із зо�

бов’язань держав – членів Ор�
ганізації Об’єднаних Націй.

Основоположними документа�
ми ООН є Загальна декларація
прав людини, Міжнародний пакт
про економічні, соціальні і куль�
турні права, Міжнародний пакт
про громадянські і політичні пра�
ва, Конвенція про права дитини.
Зазначеними міжнародними до�
кументами проголошено:

загальну Декларацію прав лю�
дини як завдання, до виконання
якого повинні прагнути всі наро�
ди і всі держави з тим, щоб кожна
людина і кожний орган
суспільства, завжди маючи на
увазі Декларацію, прагнули шля�
хом освіти сприяти повазі до цих
прав, свобод і зобов’язань;

визнання гідності, властивої
всім членам людської сім’ї, рівних
і невід’ємних прав, які є основою
свободи, справедливості і загаль�
ного Миру;

врахування належним чином
важливості традицій і культурних
цінностей кожного народу для
захисту і гармонійного розвитку
дитини;

народи Об’єднаних Націй
підтвердили свою віру в основні
права людини і в гідність та
цінність людської особи,
рішучість сприяти соціальному
прогресові та поліпшенню умов
життя при більшій свободі.

Базові принципи, положення,
визначені цими та іншими міжна�
родними документами, знайшли
своє відображення в Конституції
Україні, законодавчих актах,
нормативно�правових докумен�
тах та інших заходах, спрямова�
них на розвиток науки, освіти,
культури та реалізацію основних
прав, свобод і обов’язків особис�
тості. У цьому випадку врахо�
вується застереження стосовно
того, що міжнародні проекти та
тенденції не повинні негативно
впливати на формування ук�
раїнського світу, який базується
на науці, культурі, освіті, ук�
раїнській мові, етнічній та
суспільно�політичній українській
ідентичності, спільній історичній
пам’яті і спільних духовно�мо�
ральних передумовах захисту,
збереження, існування та розвит�
ку українського суспільства. Ак�
туальним є комплексна ре�
алізація основної освітньої мети:
“Пізнай себе, свій рід, свою ро�
дину, свій народ, а також пізнай
МИР – Всесвіт і Мир.”

Зафіксовані на міжнародно�
му, європейському та загально�
державному рівнях цілі і принци�
пи соціального прогресу й роз�
витку, конкретні засоби й мето�
ди розв’язання актуальних про�
блем інструментами науки,
освіти і культури, підкреслюють
тісний взаємозв’язок цих про�
блем із забезпеченням прав лю�
дини, захистом прав дитини
особливо в економічній,
соціальній, науковій, освітній і
культурній сферах життя
суспільства. Визначальним є те,
що людина і особливо дитина є
основним суб’єктом розвитку і
соціальних перетворень у демо�
кратичній країні та базисною
складовою громадянського
суспільства. Головною метою
міжнародного співробітництва у
сфері науки, культури та освіти є
забезпечення кожній людині до�
ступу до якісної освіти, наукових
знань, мистецтва і літератури як
власного народу, так і всіх на�
родів світу. Держава бере на се�
бе зобов’язання використовува�
ти різні ступені і форми якісної
освіти та засоби масової інфор�
мації для виховання поваги до
основних свобод, прав і зо�
бов’язань людини, гідності осо�
бистості індивідуума. 

Становлення та розвиток демо�
кратичного громадянського
суспільства розглядається як три�
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Міжнародний день освіти:
стратегічні завдання для Українистратегічні завдання для України

валий циклічний науковий, куль�
турний, освітній, суспільний, еко�
номічний та інформаційний про�
цес, який пов’язаний із освітою та
самоосвітою, вихованням та са�
мовихованням особистості, само�
організацією людської спільноти,
спрямованих на усвідомлення
своєї ідентичності, осмислення
своїх коренів, захист, утверджен�
ня, розвиток та відновлення своїх
справжніх інтересів, що мають
довгостроковий характер.

Україна поділяє спільну історію
і спільні цінності зі слов’янським
світом, країнами�членами Євро�
пейського Союзу, що відкриває їй
нові можливості в своїй євро�
пейській ідентичності. Європейсь�
кий вибір України підтверджує
Угода про Асоціацію між Ук�
раїною, з однієї сторони, та Євро�
пейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами�членами, з
іншої сторони (2014), а також
численні угоди, заяви і політичні
кроки, які характеризують век�
тор розвитку нашої держави.

На жаль, на практиці реалізації
конституційних приписів, законо�
давчих норм, міжнародних та
європейських вимог, спрямова�
них на забезпечення прогресив�
ного розвитку науки, культури,
освіти, Україна стикається із серй�
озними зовнішніми міжнародними
загрозами та внутрішніми пере�
шкодами, викликаними, спрово�
кованими непідготовленим, спон�
танним реформуванням усіх сфер
суспільно�економічного життя і
особливо хибними, негативними
процесами в сферах економіки,
культури, освіти, охорони здо�
ров’я, інформації.

Українські наукові школи на�
працювали цілісну та самодостат�
ню систему бачення розвитку
освітньої сфери, яка може бути
гідно представлена як на євро�
пейському, так і на міжнародно�
му рівнях. Про це свідчить наявна
кваліфікація освіти, навчання, на�
вчально�виховного процесу,
освітнього процесу, знання і роз�
судливості, пізнання та інновацій
в освіті: 

� освіта трактується як процес і
результат засвоєння особистістю
певної системи наукових знань,
практичних умінь і навичок, ком�
петентностей і пов’язаних з ними
того чи іншого рівня розвитку її
розумово�пізнавальної і творчої
діяльності, а також духовної, мо�
рально�естетичної культури, які у
своїй сукупності визначають
соціальне обличчя та індивіду�
альну своєрідність цієї особис�
тості;

� навчання визначається як ос�
новний шлях одержання освіти,
доцільно організований, пла�
номірно і систематично здійснюва�
ний процес оволодіння знаннями,
уміннями і навичками, компетент�
ностями під керівництвом науко�
вих, науково�педагогічних, педа�
гогічних працівників, майстрів, на�
ставників тощо. Навчання розви�

ває пізнавальні здібності, задатки
та можливості учнів, формує по�
гляди і переконання, основні риси
особистості.;

� навчально�виховний процес –
сутність сучасної дефініції педа�
гогіки, що визначає її як науку
про виховання і навчання. Вихо�
вання – соціальне, цілеспрямова�
не створення умов для розвитку
людини, процес отримання су�
купності знань, культурних нави�
чок, поглядів, що становлять за�
гальний рівень духовного розвит�
ку людини і є наслідком системно�
го впливу культурного і ма�
теріального середовища, навчан�
ня;

освітній процес � система на�
уково�методичних і педагогічних
заходів, спрямованих на розви�
ток особистості шляхом форму�
вання та застосування її компе�
тентностей;

� знання розглядається як особ�
лива форма духовного засвоєння
результатів пізнання (процесу
відтворення дійсності), яка ха�
рактеризується усвідомленням їх
істинності;

� розсудливість � здатність мис�
лити, міркувати, діяти правильно,
обґрунтовано, спокійно й розум�
но; глибоко проникати в суть яви�
ща; відшуковувати наукове пе�
редбачення та вміти приховувати
свої почуття; 

� пізнання представляється на�
уковцями як суспільно�історич�
ний процес здобуття, нагромад�
ження і систематизації знання про
сутність та смисл життя, природу,
суспільство, людину та її
внутрішній світ, а також пе�
ревірений практикою результат
пізнання дійсності, правильне її
відображення в мисленні людини
у вигляді уявлень, понять, суд�
жень, теорій;

� інновації в освіті передбача�
ють формування процесу творен�
ня, запровадження та поширення
в освітній практиці нових ідей, за�
собів, педагогічних та уп�
равлінських технологій, у резуль�
таті яких підвищуються показни�
ки (рівні) досягнень структурних
компонентів освіти, відбувається
перехід системи до якісно іншого
прогресивного стану.

У даний час назріла нагальна
проблема у збереженні, відрод�
женні, вирощуванні, розвитку
наукових, освітніх, професійних
шкіл, впровадженні комплексу
заходів, які б створювали пере�
думови для застереження, захис�
ту, безпеки, врятування від за�
гроз, подолання перешкод
змістом, прийомами, методами,
засобами культури, освіти, на�
вчання, знання, пізнання та
інформації. 

Осмислення та усвідомлення
потребує той факт, що право на
безоплатну якісну освіту є одним
із невід’ємних прав людини, і що
наука та освіта відіграють визна�
чальну роль у здобутті і поглиб�
ленні вивірених наукових знань
та є виключно багатим культур�

ним і науковим надбанням як ок�
ремих осіб, так і суспільства.

Політикам, державним діячам
та законодавцям доцільно врахо�
вувати, що наука, культура і
освіта відіграють стратегічну,
вирішальну роль в утвердженні
Миру, солідарності, співдруж�
ності, взаєморозуміння і терпи�
мості, у формуванні взаємної
довіри між членами суспільства,
народами та країнами. Ключова
роль у вирішенні окресленого за�
вдання належить Науковцю,
Професору, Учителю.

Важливою складовою євро�
пейської інтеграції України є вхо�
дження національної системи
освіти до європейського освітньо�
го простору. Актуальним у цьому
сенсі є порівняльний аналіз роз�
витку національної сфери освіти
України в контексті змін в освіті
країн Європи, зокрема членів ЄС,
осмислення сутності реформ та
інновацій, які упроваджуються
нині в європейському освітньому
просторі.

Європейський комітет проф�
спілок освіти визнає роль освіти, і
особливо вчителів, у просуванні
та захисті мирного та інклюзив�
ного суспільства, а також розпо�
чав свою кампанію “Формування
майбутнього Європи з вчителя�
ми”.

Саме педагог є основою цієї
ініціативи, тому держава зо�
бов’язана підіймати престиж та
привабливість професії вчителя, з
кращими умовами праці та
більшим доступом до безперерв�
ного професійного розвитку, щоб
вчителі могли належним чином
готувати учнів до вимог цього су�
перечливого та швидко мінливого
світу. Більше того, зростання екст�
ремізму, ксенофобії та нетерпи�
мості в Європі піднімає роль вчи�
телів у протидії цій тенденції, роз�
виваючи аналітичне, логічне мис�
лення учнів і сприяючи демокра�
тичному громадянству.

Актуальним є вирішення пи�
тань майбутнього навчання та
формування прогресивного впли�
ву освіти на суспільство завтраш�
нього дня.

Цього року святкування при�
свячене комплексному характеру
освіти, а також тим численним
способам, за допомогою яких на�
вчання сприяє розширенню мож�
ливостей людей, збереженню
планети, досягненню загального
процвітання і зміцненню світу.

Міжнародний день освіти по�
кликаний також звернути увагу
на актуальні проблеми в галузі
освіти, а також на той факт, що
країни не в змозі виконати зо�
бов’язання в досягненні Цілей в
галузі сталого розвитку на період
до 2030, взяті ними п’ять років то�
му.

ЮНЕСКО привертає увагу
керівників держав до вирішення
проблем дітей і молодих людей,
які не відвідують школу; дітей і
підлітків, які не володіють елемен�
тарними навичками читати і ра�

хувати; молодих людей і дорос�
лих, які, як і раніше, не вміють чи�
тати і писати. 

Без забезпечення всеохоплюю�
чої та справедливої якісної освіти,
глибоких знань, широко кругозо�
ру, сформованих компетентнос�
тей, без створення можливості на�
вчання протягом усього життя для
всіх держав не вдасться розірвати
коло бідності, що залишає
мільйони дітей, молодь і дорослих
за рамками процесу розвитку.

З метою подолати ці виклики і
спрогнозувати наступні деся�
тиліття, ЮНЕСКО проголосило
глобальну ініціативу “Перспекти�
ви освіти” в роботі Генеральної
Асамблеї ООН в 2019 році. Ця
акція ставить своїм завданням пе�
реосмислити, як знання, розсуд�
ливість і навчання можуть визна�
чати майбутнє людства і планети.

Ініціатива “Перспективи освіти”
вже почала процес онлайн�кон�
сультацій з громадськістю і про�
сить всіх бажаючих внести свій
вклад у дебати.

Міжнародна комісія, яку очо�
лює президент Ефіопії Сахле�
Ворк Зевде, зосередила свою
увагу на переосмисленні ролі
освіти, навчання і знань в світлі
величезних проблем і можливос�
тей прогнозованого, ймовірного,
передбачуваного і кращого май�
бутнього.

Питання про освіту, навчання,
навчально�виховний процес,
знання і розсудливість особливо
молодого покоління, також акту�
альне у зв’язку з вихованням гро�
мадянина в контексті активної
участі у становленні та розвитку
демократичного громадянського
суспільства, правової держави,
культурного співжиття на основі
усвідомлення своєї неповторної
духовно�моральної ідентичності.

Під час формування стратегії
розвитку освіти України варто та�
кож враховувати результати ро�
боти Всесвітнього освітнього фо�
руму який відбувся у травні 2015
році в м. Інчхоні (Республіка Ко�
рея), на якому була сформульо�
вана концепція освіти на наступні
15 років. Всесвітній освітній фо�
рум представників 160 держав
прийняв Декларацію “Освіта
2030. На шляху до всеохоплюю�
чої та справедливої якісної освіти
та навчання упродовж життя для
всіх”. 

Інчхонська декларація отрима�
ла схвалення світової освітньої
спільноти, зокрема неурядових і
молодіжних організацій, міністрів
понад ста країн.

Декларація закликає держави
забезпечити інклюзивну та якісну
освіту на рівноправній основі, а
також надати кожній людині
можливість здобувати освіту
впродовж всього життя. Ідеї дек�
ларації доповнюють основні су�
часні тенденції забезпечення роз�
витку задатків, здібностей, обда�
рувань, компетентностей особис�
тості учня та студента. Основні
положення Декларації лягли в ос�
нову освітніх завдань у рамках
Цілей сталого розвитку, які за�
тверджені ООН у вересні 2015
року.

Цінність Інчхонської Декларації
полягає в тому, що вона: відобра�
жає наш твердий намір забезпе�
чити всім дітям та молоді знання
та вміння, сприятиме можливості
жити їм гідно, розкрити свій по�
тенціал, активно брати участь у
житті суспільства й стати
відповідальними громадянами

світу; закликає держави забезпе�
чити можливість отримувати
освіту впродовж життя, щоб люди
продовжували професійно рости
і розвиватися; стверджує ідею то�
го, що освіта сприяє зміцненню
консолідації, Миру і стабільного
стійкого розвитку.

Інчхонська Декларація покли�
кана остаточно виконати сміливі
завдання, поставлені в рамках
“Освіти для всіх” і Цілей розвитку
тисячоліття.

Декларацією покладається зо�
бов’язання та завдання на дер�
жаву забезпечити право дітей та
учнів на безоплатну якісну освіту,
розвиток своїх задатків, здібнос�
тей і обдарувань, звести до
мінімуму нерівність і несправед�
ливість у сучасному світі, дати
всім дітям реально рівну мож�
ливість здобути якісну, конку�
рентноспроможну освіту. Держа�
ва в особі політиків, законо�
давців, державних службовців
зобов’язана розуміти та підтри�
мувати ці ідеї, створювати зако�
нодавчу основу для забезпечен�
ня їх реалізації і в практичній
діяльності забезпечувати ре�
алізацію права кожного учня на
якісну та безкоштовну державну
якісну освіту. 

Таку ж позицію сповідує
Міжнародна асоціація “Інтер�
націонал Освіти”, що об’єднує
понад 30 мільйонів викладачів і
працівників системи освіти в усьо�
му світі. Реалізація цієї мети в га�
лузі освіти потребує, щоб в шко�
лах працювали професійні та
компетентні викладачі з високим
рівнем мотивації, завжди готові
допомогти своїм учням. Забезпе�
чення якісної освіти для всіх не�
можливе без змін у системі освіти.
Щоб здійснити Рамкову програ�
му дій у сфері освіти до 2030 ро�
ку й підвищити якість освіти, не�
обхідно зробити так, щоб систе�
ма освіти заохочувала створення
культури співпраці.

Освіта необхідна для досяг�
нення всіх нових цілей
стабільного, стійкого розвитку.
Вона є важливим чинником ви�
корінення бідності, загального
процвітання, широкомасштаб�
ного економічного зростання і
побудови мирного та толерант�
ного суспільства.

На думку міжнародних екс�
пертів, Інчхонська Декларація
відображає загальну при�
хильність цій ідеї і бажання втіли�
ти її в життя. Вона є свідченням то�
го, що якісна, доступна, науково
вивірена освіта здатна змінювати
життя людей на краще. 

З метою забезпечення
національних інтересів України
щодо сталого розвитку економіки,
громадянського суспільства і дер�
жави для досягнення зростання
рівня та якості життя населення, до�
держання конституційних прав і
свобод людини і громадянина Ука�
зом Президента України №
722/2019 від 30 вересня 2019 ро�
ку підтримано проголошені резо�
люцією Генеральної Асамблеї Ор�
ганізації Об’єднаних Націй від 25
вересня 2015 року № 70/1 гло�
бальні цілі сталого розвитку до
2030 року та результати їх адап�
тації з урахуванням специфіки
розвитку України та викладені у
Національній доповіді “Цілі стало�
го розвитку: Україна”.

На сьогодні ми маємо стра�
тегічні, узгоджені, вивірені доку�
менти, які потребують негайного
втілення в практичну діяльність.

Початок XXI сторіччя ознаменований пере�
осмисленням та переформатуванням підходів
до вирішення проблем освіти, навчання, на�
вчально�виховного процесу, знання і розсуд�
ливості, пізнання, утвердженням статусу на�
укового, науково�педагогічного, педа�
гогічного працівника, а також розробкою та
впровадженням інновацій у всі сфери життя.

Борис 
Чижевський,

керівник секретаріату 
Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, 
науки та інновацій
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ККннииггооззббііррнняя  ННааууккооввооїї  ббііббллііооттее��
ккии  ііммеенніі  ММииххааййллаа  ММааккссииммооввииччаа
ппооппооввннииллаассяя  ццііннннииммии  ввииддаанннняяммии,,
ппооддааннииммии  ннаа  ззддооббууттттяя  щщооррііччннооїї
ММііжжннааррооддннооїї  ппррееммііїї  ІІввааннаа  ФФррааннккаа..

Урочисту подію було проведено
у Відділі рідкісних книг та руко�
писів Наукової бібліотеки КНУ
імені Тараса Шевченка. Захід
відбувся із дотриманням чинних
протиепідемічних заходів щодо
запобігання поширенню коро�
навірусної інфекції.

До участі в передачі книгозбірні
цінних видань із україністики до�
лучилися Ігор Курус, директор�
розпорядник Міжнародного фон�
ду Івана Франка; Володимир Буг�
ров, проректор КНУ імені Тараса
Шевченка й член правління Фон�
ду; Ольга Нижник, співзасновниця
Міжнародного фонду Івана Фран�
ка й координаторка Всеук�
раїнського конкурсу «Стежками
Каменяра». Інтереси Наукової

бібліотеки представляв директор
Олег Сербін.

Із нагоди урочистої події до
присутніх звернувся Ігор Курус,
директор�розпорядник Фонду:
«Передача книг, що висуваються
на здобуття Міжнародної премії
Івана Франка, до Наукової
бібліотеки імені Михайла Макси�
мовича відбувається за ініціативи
Володимира Бугрова. Традиційно
третій примірник видань залишав�
ся в розпорядженні Фонду. Проте
всі члени Правління погодилися,
що така ініціатива є важливою й
корисною, оскільки кожен автор
прагне, аби його працю прочита�
ло якнайбільше зацікавлених чи�
тачів. Тож ця ініціатива неодмінно
стане щорічною традицією».

Проректор КНУ Володимир Буг�
ров у вітальному слові до учас�
ників урочистого заходу наголо�
сив: «Говорять, що КНУ імені Тара�
са Шевченка – велика родина, і

це дійсно так. Бібліотека – місце,
де збирається університетська
громада, тож можемо вважати її
духовним серцем Університету.
Книги, які сьогодні передаються
до книгозбірні, є надзвичайно
цінними. Сподіваюся, вони як�
найбільше сприятимуть тому, щоб
Наукова бібліотека Михайла
Максимовича підтримувала свій
заслужений статус культурного
центру Університету!».

Директор Олег Сербін запевнив
присутніх, що для зручності чи�
тачів усі подаровані книги буде
сформовано в окремий розділ кни�
гозбірні, як видання лауреатів
Міжнародної премії Івана Франка.

Науково�педагогічний колектив
КНУ імені Тараса Шевченка вис�
ловлює подяку Правлінню Міжна�
родного фонду Івана Франка за
цінний подарунок і сподівається,
що вже найближчим часом матиме
можливість ознайомитися із пода�
рованими працями!

Довідково: Міжнародний фонд
Івана Франка – недержавна бла�
годійна організація, створена в
2015 році за ініціативи Роланда
Франка, онука видатного пись�
менника. Фонд опікується розвит�
ком україністики й соціально�гу�
манітарних наук, сприяє просу�
ванню й популяризації наукового
й творчого доробку Івана Фран�
ка, забезпечує поширення пози�
тивної інформації про Україну у
світі й сприяє формуванню пози�
тивного іміджу України за межами
її кордонів і сфери впливу.

** ÂÂ ÊÊÍÍÓÓ ²² ÌÌ ÅÅ ÍÍ ²² ÒÒ ÀÀ ÐÐ ÀÀ ÑÑÀÀ ØØÅÅ ÂÂ ×× ÅÅ ÍÍ ÊÊ ÀÀ ** ÂÂ ÊÊÍÍÓÓ ²² ÌÌ ÅÅ ÍÍ ²² ÒÒ ÀÀ ÐÐ ÀÀ ÑÑÀÀ ØØÅÅ ÂÂ ×× ÅÅ ÍÍ ÊÊ ÀÀ **

УУннііввееррссииттееттссььккіі  ппооппооввннеенннняя

Цінні видання

УУннііввееррссииттееттссььккуу  ккллііннііккуу  ККииїїввссььккоо��
ггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі
ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа  ддооооссннаащщеенноо  ттее��
ррааппееввттииччнниимм  ммууллььттииллааззееррнниимм  ммее��
ддииччнниимм  ккооммппллееккссоомм  ««ГГееллііоосс»»..

Унікальне устаткування було от�
римано в межах наукового
дослідження, що фінансується
Національним фондом досліджень
України (НФДУ). Працівники
Університетської клініки близько
шести місяців працювали над
обґрунтуванням і теоретичною час�
тиною заявки для участі в оголоше�
ному НФДУ конкурсі, який і вдало�

ся виграти із першої спроби.
Мультилазерний комплекс

«Геліос» включає в себе пристрій
для сканування ран пацієнтів. У ме�
дичного персоналу, що працюва�
тиме з установкою, буде мож�
ливість визначати й коригувати оп�
тимальну лікувальну дозу для того
чи іншого захворювання,
відповідно до стану здоров’я й са�
мопочуття пацієнтів. Отримання
комплексу «Gelious» стало черго�
вим етапом дооснащення якісним
сучасним обладнанням медично�
діагностичного підрозділу Універ�
ситету. Тільки упродовж
2019–2020 років для потреб
Університетської клініки було прид�
бано цифровий ендоскоп (Karl
Storz, Німеччина), рентген�уста�
новку (IOTA, Італія), а для індивіду�
альної безпеки медичних
працівників і відвідувачів було вста�
новлено цифрову дезінфекційну
систему Unilife (Україна).

Ефективність багатофункціона�
льної лазерної терапії із застосу�
ванням апарату «Геліос» уже
підтверджено для лікування таких
захворювань, як:

– захворювання органів трав�
лення, органів дихання, ротової
порожнини, слинних залоз і ще�
леп;

– ускладнення при вагітності, по�
логах і в післяпологовий період;

– захворювання системи крово�
обігу;

– хвороби очей;
– захворювання шкіри;
– хвороби кістково�м’язових си�

стем і сполучних тканин людського
організму;

– хвороби нервової системи, а
також психічні розлади й розлади
поведінки.

Окрім того, світова медична
спільнота перевіряє припущення
щодо ефективності застосування
лазерних технологій для підсилен�
ня імунітету людини й боротьби із
коронавірусними захворювання�
ми.

На важливості отримання й вико�
ристання подібного устаткування в
КНУ наголошує директор Універси�
тетської клініки Віктор Черняк: «Із
огляду на захворювання, із якими
звертаються пацієнти, була потре�
ба розробки методик для лікування
поранень із ускладненнями, прита�
манних учасникам АТО�ОСС. Для
участі в конкурсі НФДУ було прий�
нято рішення звернутися із запитом
щодо допомоги в розробці
потрібного обладнання до Інститу�
ту геохімії навколишнього середо�
вища НАН України й Науково�ме�
тодичного центру «Медінтех». За
результатами співпраці очікується,
що буде створено комплексний

лікувально�медичний продукт: сер�
тифікована сама техніка, розроб�
лена й апробована технологія ліку�
вання й обґрунтовано способи
лікування тих чи інших захворю�
вань. Загалом будуть розроблені
комплексні рекомендації, що ними
зможуть користуватися медики в
Україні й у світі».

Як пояснює директор Науково�
методичного центру «Медичні інно�
ваційні технології» Микола Чух�
раєв, технологія, на основі якої
створено багатофункціональний
лазерний пристрій, є унікальною
розробкою українських учених.
Науковець запевняє, що подібна
продукція є конкурентоспромож�
ною не тільки на внутрішніх, а й на
зовнішніх ринках медичного об�
ладнання, технологій і послуг. Уста�
новка «Геліос» користувалася висо�
кою популярністю на медичних ви�
ставках, найширший розголос
пристрій отримав серед покупців із
Бельгії, Індії, Ірану, Китаю, Люк�
сембургу, Республіки Польщі й
Словацької Республіки.

Науково�педагогічний колектив
КНУ імені Тараса Шевченка вітає
колег із важливим професійним до�
сягненням, бажає успішно випро�
бувати нове медичне обладнання й
ефективно використати здобуті на�
уково�медичні результати!

Довідково: Університетська
клініка – заклад охорони здоров’я
й лікувально�навчально�науковий
підрозділ КНУ імені Тараса Шев�
ченка. Клініка заснована згідно з
ухвалою Вченої ради Університету
від 16.01.2017 року й наказу Рек�
тора від 08.12.2017 року на основі
санаторію�профілакторію Універ�
ситету. Заклад функціонує
відповідно до отриманої КНУ
ліцензії МОЗ України на проведен�
ня медичної практики із 22
спеціальностей. Також Універси�
тетська клініка використовується
для навчання студентів ННЦ «Інсти�
тут біології та медицини», що здо�
бувають фах за спеціальністю 222
Медицина.

ССттууддееннттии,,  ввииккллааддааччіі  йй  ннааууккооввцціі
ффааккууллььттееттуу  ррааддііооффііззииккии,,  ееллеекк��
ттррооннііккии  ттаа  ккооммпп’’ююттееррнниихх  ссииссттеемм
ККииїїввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввеерр��
ссииттееттуу  ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа  уупп��
ррооддооввжж  22002200  ррооккуу  ооттррииммааллии  ннааггоо��
ддуу  ввииввччааттии  ееффееккттииввннее  ввииккооррииссттаанн��
нняя  ееннееррггоорреессууррссіівв  іі  ззаассттооссооввууввааттии
ттееххннооллооггііїї  IInntteerrnneett  ooff  TThhiinnggss  уу  ннаа��
ввччааллььннооммуу  ппррииммііщщеенннніі  ––  ллааббоорраа��
ттооррііїї  ррооббооттооттееххннііккии  ттаа  ммііккррооееллеекк��
ттррооннііккии  ««SSmmaarrtt  RREEXX»»..

Урочисте відкриття обладнаного
новітнім устаткуванням навчально�
го простору «Smart REX» відбулося
наприкінці грудня 2020 року за
участі адміністрації КНУ імені Та�
раса Шевченка, представників
міської влади й авторів перспек�
тивного проєкту.

Роман Куриленко у вітальному
слові до присутніх нагадав учасни�
кам події: «Понад 1200 днів мину�
ло від часу, коли проєкт «Smart
REX» було подано як конкурсну
пропозицію до бюджету участі. Це
– перший простір у КНУ, який бу�
ло реалізовано завдяки програмі
«Громадський бюджет» від КМДА.

Загальна підтримка проєкту пере�
вищила 3300 голосів від киян, які
повірили в ідею важливості такого
навчального простору в межах
Університету. Лабораторія стане
платформою, де студенти й молоді
вчені реалізовуватимуть свої ідеї у
сфері IoT, 3D�друку, мікропроце�
сорної техніки й сучасної елек�
троніки».

Потому Роман Куриленко за�
просив до слова проректорку з
наукової роботи КНУ. Оксана
Жилінська висловила певність:
«Сьогоднішнє відкриття навчаль�
ної лабораторії робототехніки й
мікроелектроніки – чудовий при�
клад того, як завдяки енергії й ро�
зуму молоді Шевченкового
університету вдосконалюється все
довкола, створюються більш енер�
гоощадні й соціально
відповідальні проєкти. У цій
новітній лабораторії українська
молодь зможе втілювати свої пер�
спективні ідеї, займатиметься роз�
робкою інноваційних рішень,
створюватиме новітні продукти й
поширюватиме кращі практики

на всі підрозділи Університету!».
До учасників відкриття навчаль�

ної лабораторії звернулася й на�
чальниця відділу реалізації стра�
тегічних програм департаменту
житлово�комунальної інфраструк�
тури КМДА Анастасія Пономарен�
ко, яка запевнила присутніх, що
міська влада сприяє якнайширшо�
му впровадженню інновацій до на�
вчально�освітнього процесу, особ�
ливо, коли йдеться про викорис�
тання альтернативних джерел
енергії й проєктів щодо енергозбе�
реження.

Після вітальних слів і побажань
успішного розвитку студентству
КНУ присутні мали можливість ог�
лянути обладнання лабораторії й
обговорити найближчі плани що�
до заснування інноваційних
університетських проєктів на базі
«Smart REX».

Довідково: Лабораторія робо�
тотехніки та мікроелектроніки
«Smart REX» – проєкт�переможець
конкурсу «Громадський бюджет» у
місті Київ у 2017 році. Авторами
проєкту виступила ініціативна гру�
па із представників факультету
РЕКС, до складу якої на той час
увійшли: аспірант Роман Курилен�
ко, студент Роман Андрійчук, до�
цент В’ячеслав Борецький, асис�
тентка Вікторія Ніконова. Усебічну
підтримку для реалізації проєкту
надали проректорка Оксана
Жилінська й начальниця відділу
підготовки та атестації науково�
педагогічних кадрів Анжеліка Тка�
чук. Упродовж 2018–2019 років
міськвладою Києва було проведе�
но тендерну закупівлю устатку�
вання для навчальної лабораторії.
У 2020 році було погоджено доку�
менти для передачі, а також відбу�
лася безпосередня передача й ус�
тановка придбаного обладнання.

Інноваційна
техніка

Лабораторія “Smart REX”

ДДооббііррккуу  ппііддггооттууввааллаа  
ННааттаалляя  ММааццииббоокк��ССттааррооддуубб,,
ЦЦееннттрр  ккооммууннііккаацціійй  ККииїїввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  
ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа



21  —  28  січня  2021 р.

7

Т
в

о
р

ч
е

 о
б

‘є
д

н
а

н
н

я
 «

Г
А

Л
У

З
Ь

»

** ÄÄÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑ ²² ÉÉÍÍÎÎ ** ÄÄÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑ ²² ÉÉÍÍÎÎ ** ÄÄÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑ ²² ÉÉÍÍÎÎ ** ÄÄÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑ ²² ÉÉÍÍÎÎ ** ÄÄÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑ ²² ÉÉÍÍÎÎ **

Щойно заходиться про погані
результати ЗНО, показані випуск�
никами сільських шкіл, усі (міністри
освіти чомусь у першу голову) по�
чинають звинувачувати в них шко�
лу… Більше нікого. Всі решта, мож�
на подумати, буквально «виклали�
ся», забезпечуючи дітям щонайс�
приятливіші умови для набуття що�
найповноціннішої підготовленості
до того самого ЗНО. Але на пере�
шкоді великим досягненням цих
працелюбних діток раптом постало
страхіття – СІЛЬСЬКА ШКОЛА! 

І сама сьогоднішня сільська шко�
ла сором’язливо замовчує найго�
ловнішу причину всіх своїх бід. Ти�
хенько ковтає образи і звинувачен�
ня… І під цей ґвалт …умирає. Як і
українське село.

Ні�ні, я не прихильник дема�
гогічного «є школа – буде село». Я,

корінний селюк, знаю правильну
залежність: живе село – буде й шко�
ла, вмирає село – вмирає школа.

А типове українське село
агонізує. Одним зі свідчень цього є
дуже суттєва зміна якісного складу
його населення. Раніше в селі існу�
вав (і задавав певний «тонус» усьо�
му сільському існуванню) якийсь
прошарок людей (це називалося
«інтелігенція»), котрі і себе, і свої
робочі спеціальності набули завдя�
ки наполегливому навчанню. Вони
й дітей своїх орієнтували на гарне
навчання, бо планували, що ті після
школи підуть здобувати
спеціальність через повноцінну
освіту. Тому ці діти були гарними
учнями, а їхні батьки – добрими со�
юзниками сільської школи в її не�
легких буднях.

Але цей інтелектуальний проша�
рок за останні 25�30 років майже
щез. Бо нинішньому селу не
потрібні молоді агрономи, ветери�
нари, зоотехніки, вчителі, лікарі,
інженери, працівники культури…Із
цієї категорії населення в ньому за�
лишилися переважно ті, хто дожи�
ває свого віку і чиї діти та внуки
давно вже перебувають у містах.
Виховані на належній пошані до
освіти і культури, ті діти і внуки ні в
чому не поступалися й нині не по�
ступаються своїм міським ровесни�
кам: є серед них і генерали, і на�
уковці, і чудові лікарі, письменни�
ки, управлінці, бізнесмени… І вже
їхніми нащадками сьогодні пиша�

ються міські освітні заклади…
Натомість сільській школі останні

два десятиліття все більше й більше
доводиться мати справу з дітьми, за
спиною яких – сімейно�родинна
освітофобія � закарбована чи не на
генетичному рівні образа на школу
і відраза до навчально�інтелекту�
альної діяльності як такої. Батьки й
діди переважаючої більшості те�
перішніх учнів – це люди, які в свої
шкільні роки не знайшли в навчанні
для себе нічого привабливого, зате
мали від нього купу неприємностей.
Тому в них немає не те, щоб аж лю�
бові, а хоча б належної поваги до
розумової праці (вона завжди була
для них далеко важчою, ніж фізич�
на). В них не склалося і сімейної
культури навчально�виховної
діяльності з власними дітьми (ро�
зуміння пріоритетів, наявності не�
обхідного забезпечення – робоче
місце для дитини, домашня дитяча
бібліотека, передплата, цільові
ІКТ�ресурси – терпіння і наполег�
ливість у стосунках, вироблення і
підтримка позитивної орієнтації і
мотивації у відношенні до набуття
освіти). Гірше того, замість усього
перерахованого мною в попе�
редніх реченнях є цілковито проти�
лежне, що я навіть перераховувати
не хочу. Але саме воно визначає
пріоритети нинішнього сільського
середовища. І місця школі й по�
вноцінній освіченості в тих пріори�
тетах узагалі немає… І вже й не бу�
де. Бо чим нікчемніше, духовно

вбогіше середовище, тим агре�
сивніше поводяться його представ�
ники, і тим більше їм хочеться не
піднятися над собою, а звести до
свого рівня тих, хто ще понад ними.
Тому озлоблення викликає вже сам
факт того, що ще є такий собі
сільський учитель і він ще має якусь
культуру, роботу і зарплату.

Навіщо сім’ї школа? Це –
своєрідна «камера схову», в яку
дитину віддають «на збереження».
«Збереження» повинно бути ком�
фортним («Нема чого принижувати
дитину якимись вимогами, прави�
лами, читанням і домашніми за�
вданнями!»). Школа має забезпе�
чити затишок (хоч із місцевого бю�
джету їй на це – ні копійки), по�
вноцінне харчування (хоч це зовсім
не її клопіт) і… нормальні внутрішні
вбиральні (це важливіше, ніж за�
безпечення навчально�виховного
процесу найнеобхіднішим облад�
нанням). Чи здатний режим «збере�
ження» готувати до ЗНО? А воно
дуже треба? Кому?..

Для батьків подальше навчання
їхніх чад у якомусь ВНЗ (а вступ ту�
ди не проблема й при «голих» 100
балах, які реально є «нулем») – це
лише оплачуване ними перебуван�
ня в якихось стінах заради того,
щоб колись отримати «документ»,
а не підготуватися до повноцінної
діяльності в якійсь галузі. Це та сама
«камера збереження», в якій дитя
перетусується в критичні роки
«дозрівання»… Для перебування в

ній ніякі знання і навіть здатність їх
здобувати взагалі не потрібні. Та�
ким чином, сільська школа в особі
ВНЗ не просто втрачає свого чи не
найголовнішого колишнього при�
родного союзника, а й набуває ще
одного ворога.

У цій ситуації МОНУ (підтримане
і підсилене відповідною інфор�
маційною політикою ЗМІ, бо разом
із ними працює на певного "робо�
тодавця") береться виступати в ролі
найпотужнішого захисника і союз�
ника оцього гнилого середовища. І
годувальника тих, хто, паразитую�
чи на ситуації, рубає бюджетне
бабло через різні схеми, «опори�
зації» в тому числі. Тому саме МО�
НУ доручено зробити контрольний
постріл. У серце організму, який
агонізує. Бо навіщо Україні, яка й
не збирається бути Україною, се�
ло? І навіщо селу, яке стає хуто�
ром, школа і бібліотека?

…У принципі, сільська школа
вже мертва. Адже живим освітній
заклад робить жива потреба в ньо�
му (як в освітньому закладі, а не
«камері схову») тих, хто сюди ко�
жен день приходить. А саме її вже
нема. І від того, що дітей із цього
гниючого середовища звозитимуть
туди, де їх ставатиме 200 чи 300,
нічого на краще не зміниться. І бю�
джету все одно не вистачатиме.
Навіть коли зникнуть села…

ЗЗ  ссооццммеерреежж..

Михайло 
Девдера,

блогер, учитель української 
мови і літератури з с.Качківка,
Вінницької обл.

** ÒÒÂÂÎÎÐÐ×× ²² ÑÑÒÒÜÜ ÍÍÀÀØØÈÈÕÕ ××ÈÈÒÒÀÀ×× ²² ÂÂ ** ÒÒÂÂÎÎÐÐ×× ²² ÑÑÒÒÜÜ ÍÍÀÀØØÈÈÕÕ ××ÈÈÒÒÀÀ×× ²² ÂÂ ** ÒÒÂÂÎÎÐÐ×× ²² ÑÑÒÒÜÜ ÍÍÀÀØØÈÈÕÕ ××ÈÈÒÒÀÀ×× ²² ÂÂ **

Цього чоловіка вже доволі висо�
ких літ добре знає мало чи не кож�
ний мешканець села Благодатного,
що на Черкащині. Адже він – зна�
ний педагог, котрий підняв на
життєве крило не одну сотню юних
чапаєвчан (Чапаєвка – колишня на�
зва села). Відмінник освіти України,
майже піввіку віддав високошля�
хетній справі творення молодих
душ, і завжди робив це натхненно й
самовіддано. Йому гарно це вдава�
лося насамперед тому, що й сам
має окрилену душу та наділений
палкою любов’ю до рідного краю
та справи, якій служив. Йдеться про
відмінника освіти України Бориса
Давидовича Артеменка, котрий на�
решті наважився винести на суд чи�
тацького загалу своє поетичне од�
кровення. Тож запрошую до корот�
кого екскурсу в життєвий шлях та�
лановитого Учителя й невтомного
творця Слова.

Борис Артеменко народився 29
січня 1940 р. в с. Чапаєвка (Золо�
тоніщина). Його дитинство без�
жалісно знівечила злочиниця�війна,
позбавивши дитячих радощів та
створивши ризики постійної загро�
зи юному життю. Страшна воєнна
пора зробила Бориса напівсиро�
тою: його батька Давида Якимови�
ча за участь у партизанському русі
нацисти розстріляли в Золотоноші.
Довелося його мамі Ганні
Андріянівні самотужки виводити на
дорогу самостійного життя п’ятьох
дітей (Борис зростав зі старшим
братом Григорієм та сестрами
Марією, Параскою й Катериною).
Багатодітна родина терпіла

хронічні нестатки, холод і голод, а
всі молодшенькі уже від раннього
дитинства були долучені до щоден�
ної праці.

А потім були роки навчання в
місцевій десятирічці, яку Борис
закінчив у 1957 р. Був наполегли�
вим і відповідальним у навчанні й
став одним із кращих учнів школи.
Захопився спортивними заняттями,
в багатьох їх видах рівних йому в
школі не було. А ще навчився грати
на струнних інструментах, став
учасником багатьох шкільних кон�
цертів. 

Після невдалої спроби вступу до
військового навчального закладу
подався до Смілянського залізнич�
ного училища і, закінчивши його
курс, два роки працював помічни�
ком машиніста паротяга в Мико�
лаєві. Отриманий тут робітничий
гарт дуже йому знадобився в по�
дальшому житті.

Зрештою, відчувши владний по�
клик музики, Борис вступив на на�
вчання до Дубенського музичного
училища й там упродовж двох років
опановував нотну грамоту й брав
майстер�класи гри на баяні. Відбу�
вати свій військовий обов’язок ви�
пало молодому залізничнику й му�
зиканту у Приволзькому військово�
му окрузі. Тут помітили його спор�
тивні здібності й тому командування
постійно включало його до збірних
округу з футболу та лиж. Саме з
цих видів спорту Борис виконав
норми першого розряду.

Тож і не стало несподіванкою, ко�
ли після звільнення в запас дирекція
Деньгівської восьмирічки запропо�

нувала обійняти йому посаду вчите�
ля фізвиховання. Відтак, зрештою
була знайдена та єдина життєва до�
рога, яку шукав не один рік, і нею
стала багаторічна педагогічна
діяльність. Ця кар’єрна метаморфо�
за спонукала до здобуття
відповідної освіти, а тому Борис Да�
видович, не зволікаючи, вступив на
заочне відділення факультету
фізвиховання Черкаського
педінституту, і в 1971 р. після завер�
шення навчання отримав диплом
про вищу педагогічну освіту.

Від 1968 р. учитель працював у
своїй рідній Чапаєвській школі, ви�
кладаючи фізвиховання, музику та
образотворче мистецтво (Бог наго�
родив його ще й хистом художни�
ка). Стаж роботи в цьому закладі
виявився завдовжки в 46 років. Він
постійно був серед районних і об�
ласних учительських лідерів, а
досвід роботи чапаєвського педаго�
га став предметом вивчення в краї.
Уроки учителя�методиста Бориса
Артеменка відзначалися високим
методичним рівнем, виразною кре�
ативністю й значною практичною
спрямованістю. Очолюваний ним
фізкультурний колектив школи уп�
родовж багатьох років залишався
районним правофланговим, а
збірні з волейболу, які він тренував,
близько десятка разів ставали при�
зерами обласних змагань серед
школярів, у тім числі тричі завойо�
вували чемпіонський титул. Лише в
2014 р., у віці 74 роки Борис Дави�
дович завершив свою педагогічну
діяльність і піщов на заслужений
відпочинок.

Усе його життя супроводжує му�
зика, яку він майстерно відтворює
на своєму баяні. Є в нього й з деся�
ток доволі вдалих спроб творення
власних мелодій. А своє зачудуван�
ня довколишнім світом цей мистець
кладе своїм умілим пензлем на по�
лотно, й відтак побачило світ вже
близько сотні його картин та
етюдів, переважно пейзажного та
портретного плану.

Уже в зрілому віці в Бориса Дави�
довича рельєфно проклюнувся ще
один талант: творення літературно�
го слова. Він спробував себе і в
прозі, та найповніше виразив свій
нестандартний погляд на життя
своїми поезіями. Пише громадянсь�
ку та інтимну лірику, гуморески,
пісні (частину із них поклав на музи�
ку). Досі «писав у стіл» чи зрідка
друкувався в місцевій періодиці.
Став лауреатом обласного літера�
турно�музичного конкурсу за по�
езію «Пісня маминого серця». У
торішньому числі літературного ча�
сопису «Холодний Яр» видрукува�
на й добірка його віршів під дещо
несподіваною (як для віку поета)
рубрикою «Поетичний дебют».

І ось, нарешті, його перша книж�
кова ластівка під промовистою на�
звою «Монолог душі». Тут зібрано
саме ті поезії Б. Артеменка, котрі
найвиразніше репрезентують його
творчий почерк. Вони об’єднані в
трьох циклах: «Пейзажі року»,
«Життя палітра розмаїта» й «На
серця струнах дзвінкотонних».
Кожна із поезій – то справжнє од�
кровення поета, його щире
освідчення в любові до України,

рідного краю, нуртуючого життя.
Звертає на себе увагу оригінальна
мелодика віршів, їхнє глибоке
змістове наповнення й звернення до
свіжих художніх образів. 

Привабливою рисою цієї першої
книжечки Бориса Артеменка є на�
явність у ній графічних ілюстрацій,
виконаних рукою автора. Це спро�
ба виразити не лише глибинний
зміст того чи іншого твору, але й
настрій автора.

Тож наполегливо рекомендую
усім шанувальникам поезії ознайо�
митися із цим книжково�поетичним
дебютом творця літературного сло�
ва. Вітаючи Бориса Давидовича із
виходом у світ його поетичного діти�
ща, хочу побажати йому нев’яну�
чої творчої енергії та нових книг!

До речі, спонсором видання вис�
тупило місцеве господарство –
СТОВ «Чапаєвське» (директор – на�
родний герой України А. В. Мар�
ченко. І насамкінець додам, що на�
звана віршована збірочка побачи�
ла світ під грифом та за редакційно�
організаторської підтримки нашої
книгозбірні, в котрій понад 20 років
працює поетична студія «Крила».
Дозволю собі висловити сподівання
на вихід наступної збірки, цього ра�
зу кращих творчих одкровень
студійців різних років.

ГГррииггоорріійй  ГГООЛЛИИШШ,,  
ддииррееккттоорр  ннааууккооввооїї  ббііббллііооттееккии  

іімм..  ММ..  ММааккссииммооввииччаа  ЧЧееррккаассььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  

іімм..  ББ..  ХХммееллььннииццььккооггоо,,  
ППооччеесснниийй  ккррааєєззннааввееццьь  УУккррааїїннии..

* * ** * *
Коли у слова зрозумієш душі суть,
То срібнострунно лиш тоді воно озветься.
Думки, мов лебеді закохані пливуть,
Весняно серце і тріпоче, і сміється.

* * ** * *
Покличе муза – не мовчу,
Рядки дарую людям,
Перо у щастя умочу,
У жовч вмочать не буду.

* * ** * *
Село детинне й титанічне,
Наснаги й сили джерело.
Ти хліб і пісня, й віра вічна,
Низький уклін тобі Село!

Дзвінкотонні струни вчительської душі

Б о р и с  А Р Т Е М Е Н КБ о р и с  А Р Т Е М Е Н К ОО

Освітофобія і “камера схову”
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ІІннссттииттуутт  ппррооффеессііййнноо��ттееххннііччннооїї  
ооссввііттии  ННААППНН  УУккррааїїннии
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� заяву на ім’я директора  Інституту;
� особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений

відділом кадрів за місцем основної роботи;
� автобіографію;
� характеристику з останнього місця роботи;
� копії документів про вищу освіту, наукові ступені й учені

звання;
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Документи приймаються за адресою: 03045, м. Київ, пров.

Віто�Литовський, буд. 98�А, Інститут професійно�технічної освіти
НАПН України, за додатковою інформацією щодо
вищезазначеної посади звертатися у відділ кадрів.

Телефони для довідок: 259�45�53, 252�71�75.

** ÀÀ ÁÁ ²² ÒÒ ÓÓ ÐÐ ²² ªª ÍÍ ÒÒ ÀÀÌÌ ** ÀÀ ÁÁ ²² ÒÒ ÓÓ ÐÐ ²² ªª ÍÍ ÒÒ ÀÀÌÌ **

** ÐÐÀÀÄÄÈÈÌÌÎÎ ÏÏÐÐÈÈÄÄÁÁÀÀÒÒÈÈ ** ÐÐÀÀÄÄÈÈÌÌÎÎ ÏÏÐÐÈÈÄÄÁÁÀÀÒÒÈÈ **

Вчителям історії та всім педагогам, хто опікується
вихованням молоді буде дуже цікавою і корисною
книга Романа Коваля

““Батькам скажеш,Батькам скажеш,
що був чеснийщо був чесний””

ЦЦее  ккннииггаа  ппрроо  ууккррааїїннссььккоо��ррооссііййссььккуу  ввііййннуу  вв  11991177��11994400
ррооккаахх,,  ттаа  ппрроо  ззввииччааййнниихх  ууккррааїїннцціівв,,  яяккіі  вв  ббооррооттььббіі  ппррооттии
ооккууппааннттіівв  ссттааввааллии  ггеерроояяммии..

З приводу придбання звертайстесь до історичного клубу “Холодний яр” З приводу придбання звертайстесь до історичного клубу “Холодний яр” 
та редакції газети “Незборима нація”.та редакції газети “Незборима нація”.
03049, Київ, вул. Курська, буд. 20 ном. 14

тел\факс: 242'47'38    '    email@koval_r@ukr.net    '    nezboryma'naciya.org.ua

ННааццііооннааллььнниийй  ппееддааггооггііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  
ііммеенніі  ММ..ПП..  ДДррааггооммаанноовваа

ІІннжжееннееррнноо��ппееддааггоогг ііччнниийй  ІІннжжееннееррнноо��ппееддааггоогг ііччнниийй  
ффааккууллььттееттффааккууллььттеетт

запрошує  на  навчаннязапрошує  на  навчання
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