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Êàðàíòèí, ñïðè÷èíåíèé ïàí-
äåì³ºþ COVID-19, ìàéæå ïîâ-
í³ñòþ çì³íèâ îðãàí³çàö³þ îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó â íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ Óêðà¿íè ð³çíèõ ð³âí³â.

— Äâàäöÿòü øîñòîãî áåðåç-
íÿ ç îñâ³òÿíàìè ñï³ëêóâàëàñÿ 
îíëàéí ò. â. î. ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ 
íàóêè Óêðà¿íè Ëþáîìèðà Ìàí-
äç³é. Ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ áóëè 
îçâó÷åí³ ïðèáëèçí³ òåðì³íè 
ïðîâåäåííÿ îñíîâíèõ çàõîä³â, 
ÿêèìè çàçâè÷àé çàâåðøóºòü-
ñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, — ìîâèëà 
ãîëîâíà îñâ³òÿíêà ðàéîíó. — 
Â³äîìî, ùî ó 4-õ ³ 9-õ êëàñàõ 
ñêàñîâóºòüñÿ äåðæàâíà ï³ä-
ñóìêîâà àòåñòàö³ÿ, òàêîæ â³ä-
ì³íèëè ²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêèõ 
ó÷í³âñüêèõ îë³ìï³àä. Ïðîáíå 
ÇÍÎ ïåðåíîñèòüñÿ íà òðàâåíü, 
îñíîâíà ñåñ³ÿ çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â³äáó-
äåòüñÿ â îäèí ³ç ë³òí³õ ì³ñÿö³â, 
àëå òî÷íèõ äàò ïîêè ùî íåìàº. 
Íàâ÷àëüíèé ð³ê ïåðåäáà÷àþòü 
ïîäîâæèòè äî 1 ëèïíÿ. 

Âèïóñíèõ âå÷îð³â ó çâè÷-
íîìó ôîðìàò³, íàïåâíî, òàêîæ 
íå áóäå. Íàé³ìîâ³ðí³øå, äî-
êóìåíòè ïðî çäîáóòòÿ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
âèïóñêíèêàì âðó÷àòèìóòü áåç 
ïèøíèõ óðî÷èñòîñòåé ó êîæ-
íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 
îêðåìî. 

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, âñòóïíà êàìïàí³ÿ äî  
çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè â³äáó-

äåòüñÿ óñåðåäèí³ æîâòíÿ. 
— Àòåñòàö³ÿ â÷èòåë³â ïðî-

âîäèòèìåòüñÿ äèñòàíö³éíî. Íà 
Êðàñíîãðàäùèí³ ï³äòâåðäæåí-
íÿ ÷è ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³é-
íîãî ð³âíÿ ïîòðåáóþòü ìàéæå 
ñîðîê îñâ³òÿí, — ðîçïîâ³ëà 
Àíòîí³íà Òóðîâà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
ö³, çã³äíî ç Êîäåêñîì çàêîí³â 
ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè, îïëàòà 
ðîáîòè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â çà âèíÿòêîì ñóì³ñíèê³â, 
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà ð³âí³ 
ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè ïåäàãîã³â.

— Äèñòàíö³éíèì íàâ÷àí-
íÿì ó ðàéîí³ íàðàç³ îõîïëåí³ 
øêîëÿð³ óñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é, 
— çàçíà÷èëà êåð³âíèöÿ â³ää³ëó 
îñâ³òè. — Óðîêè ïðîâîäÿòüñÿ 
çã³äíî ç ðîçêëàäîì. Îñîáëèâà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ çàíÿòòÿì ç 
ó÷íÿìè âèïóñêíèõ 9-õ òà 11-õ 
êëàñ³â.

Âàæëèâî, ùîá ó ïåäàãîã³â 
áóâ áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï 
äî ³íòåðíåòó. Ó â³ää³ë³ îñâ³òè 
íå ïðèõîâóþòü, ùî ç îðãàí³-
çàö³ºþ îíëàéí-çàíÿòü ìàþòü 
ïåâí³ òðóäíîù³. Íàñàìïåðåä 
òîìó, ùî òàêà ôîðìà âçàºìîä³¿ 
º íåçâè÷íîþ ³ äëÿ øêîëÿð³â, ³ 
äëÿ â÷èòåë³â. Çîêðåìà, âèíè-
êàþòü ïðîáëåìè ³ç çàñâîºííÿì 
òà çàêð³ïëåííÿì çíàíü ç îêðå-
ìèõ ïðåäìåò³â.

— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êà-
ðàíòèíó ïåäàãîãè ïðîâåäóòü 
ä³àãíîñòèêó ð³âíÿ îñâîºííÿ 

íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé 
ä³òè îïðàöüîâóâàëè ñàìîñò³é-
íî, — çàóâàæèëà ïîñàäîâèöÿ. 
— Çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè âíåñóòü 
êîðåêòèâè â îðãàí³çàö³þ ïî-
äàëüøî¿ ðîáîòè.

Íàðàç³ ïðèçóïèíåí³ çàíÿò-
òÿ, ùî â³äáóâàëèñÿ ó øêîëàõ òà 
çàêëàäàõ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
³ç ìàéáóòí³ìè ïåðøîêëàñíè-
êàìè. Âîíè òðèâàëè ç ëþòîãî 
äî ïî÷àòêó ä³¿ îáìå æåíü. ßê 
ïðàöþâàòèìóòü äàë³ ç ö³ºþ 
êàòåãîð³ºþ ä³òåé, âèçíà÷àòü 
çãîäîì.

— Ïàðàëåëüíî ç îíëàéí-óðî-
êàìè, ó çàêëàäàõ îñâ³òè ìîí³òî-
ðÿòü ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ 
ó÷í³â íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðíî-
â³ðóñ í³ ³íôåêö³¿. Íèí³ â³í ñòàíî-
âèòü 9-10 â³äñîòê³â, — íàãîëî-
ñèëà Àíòîí³íà Òóðîâà. — Ïîêè 
ä³òè ïåðåáóâàþòü óäîìà, ó 
ïðèì³ùåííÿõ øê³ë ïðîâîäÿòüñÿ  
íåîáõ³äí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè 
äëÿ íåäîïóùåííÿ ïîøèðåííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó. Îòæå, êëàñè ãî-
òîâ³ äî òîãî, àáè ïðèéíÿòè ó÷í³â 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó.

²ç òðèäöÿòîãî áåðåçíÿ ó 
øêîëÿð³â îô³ö³éíî ðîçïî÷àëè-
ñÿ âåñíÿí³ êàí³êóëè, ÿê³ òðè-
âàòèìóòü äî ï’ÿòîãî êâ³òíÿ. 
Ó ïðîô³ëüíîìó ì³í³ñòåðñòâ³ 
íàïîëåãëèâî ðàäÿòü áàòüêàì ³ 
ïåäàãîãàì íå ïåðåâàíòàæóâàòè 
ä³òåé ó öåé ïåð³îä, à äàòè ¿ì 
ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ

Пробне ЗНО 
знову 
відтерміновується

У зв’язку з подовжен-
ням карантину до 24 квіт-
ня, тестування перенесе-
но на інші дати. Про них 
повідомлять додатко-
во, — інформує офіційний 
сайт Українського центру 
оцінювання якості освіти.

Після завершення ви-
мушеної перерви у на-
вчанні всім зареєстрова-
ним учасникам обіцяють, 
що вони зможуть пройти 
тренувальне тестування 
у звичному форматі. До 
того часу майбутнім абі-
турієнтам пропонують 
спостерігати за перебі-
гом пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання 
дистанційно і виконати 
завдання з певного пред-
мета. 

Відповідні матеріали 
розміщують в особистих 
кабінетах учасників проб-
ного ЗНО на сайтах регіо-
нальних центрів оціню-
вання. 

Нагадаємо ,  спершу 
практикум із ЗНО перед 
основною сесією плану-
вався на 21 та 28 березня. 
Згодом його перенесли 
на 04 та 11 квітня. Тепер 
знову відтермінували.
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Не так, як завжди

Про онлайн-уроки, дистанційну атестацію педагогів і продовження 
навчального року до першого липня — у розмові з начальницею 
відділу освіти Красноградської райдержадміністрації Антоніною Туровою. 

ДО ТЕМИ

3 с.

Тепло 
отримували?
Не забудьте 
розрахуватися

4 с.

На період 
карантину 
субсидій 
не позбавлятимуть
Телефон гарячої лінії 
управління соцзахисту
7-18-10

5 с.

Спилювання 
дерев: 
закон писаний
Що треба знати, 
аби не довелося 
відповідати 
за незаконне 
знищення насаджень

10 с.

Дитяча сторінка
«Малятко»

Пацієнтів 
із коронавірусом 
прийматимуть 
17 лікарень області
Ìåäçàêëàäè çä³éñíþâàòèìóòü 
ãîñï³òàë³çàö³þ ëþäåé, 
ñòàí ÿêèõ ïîã³ðøóâàòèìåòüñÿ.

Â Óêðà¿í³ âèçíà÷èëè 240 ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíò³â ç 
COVID-19. Öå — ë³êàðí³ ïåðøî¿ õâèë³. 
¯õí³é âèá³ð º ñï³ëüíîþ ïîçèö³ºþ ãîë³â 
îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà-
¿íè (ÍÑÇÓ). Ïð³îðèòåòíèì êðèòåð³ºì 
ïðè öüîìó áóëà áåçïåêà ëþäåé. Ùîá 
ãîñï³òàë³çîâàí³ ç COVID-19 ïàö³ºíòè 
îòðèìóâàëè âñ³ íåîáõ³äí³ ìåäè÷í³ 
ïîñëóãè áåç ïåðåâåäåííÿ äî ³íøî-
ãî çàêëàäó ïðè ïîã³ðøåíí³ ñòàíó. À 
ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîòðàïèëè äî ë³êàðí³ 
ç ïðèâîäó ³íøèõ çàõâîðþâàíü, íå 
ïåðåòèíàëèñü ç ³íô³êîâàíèìè êîðî-
íàâ³ðóñîì òà áåçïå÷íî ë³êóâàëèñÿ.

Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ, ÿê³ îòðèìàëà 
ÍÑÇÓ â³ä âèùåçãàäàíèõ çàêëàä³â, óñ³ 
âîíè ìàþòü íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ, 
ùîá íàäàâàòè äîïîìîãó õâîðèì íà 
êîðîíàâ³ðóñ. À ñàìå: ó 240 ë³êàðíÿõ 
ïåðåäáà÷åíî 4 òèñÿ÷³ 100 ì³ñöü äëÿ 
³çîëÿö³¿ õâîðèõ, 67 òèñÿ÷ ë³æêî-ì³ñöü. 
ª ³ ïîíàä 1 800 àïàðàò³â øòó÷íî¿ âåí-
òèëÿö³¿ ëåãåíü. Ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ 
ïðàöþþòü 5 855 ë³êàð³â-³íôåêö³îí³ñò³â, 
àíåñòåç³îëîã³â, òåðàïåâò³â òà ïåä³àòð³â.

Ñåðåä çàêëàä³â, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, ³ Êðàñíîãðàä-
ñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ.
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