Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних і Київської
міської державних адміністрацій
Про рекомендований розподіл
і використання комп’ютерного
обладнання, яке передається в
рамках співробітництва з партнерами
з розвитку для забезпечення потреб освіти
Шановні колеги!
Війна в Україні спричинила значні перешкоди для продовження освітнього
процесу, адже значна частина учасників освітнього процесу наразі перебувають
за кордоном або є внутрішньо переміщеними особами та не мають можливості
повернутися до свого місця проживання. Міністерство освіти і науки України
(далі – МОН) прагне забезпечити безперервність освітнього процесу через
підтримку організації дистанційного навчання, проте значна кількість
педагогічних працівників і здобувачів освіти, що знаходяться на територіях
активних бойових дій або є внутрішньо переміщеними особами, не мають
доступу до комп’ютерного обладнання для оптимізації освітнього процесу.
Із початку війни МОН досягло низки домовленостей із партнерами з
розвитку щодо забезпечення потреб освіти комп’ютерним обладнанням. Так, у
червні-липні цього року було поставлено 5 050 ноутбуків для педагогічних
працівників десяти областей у рамках співпраці з Дитячим фондом ООН
ЮНІСЕФ. У травні під час Світового освітнього форуму 2022 було укладено
Угоду з компанією Google щодо забезпечення 43 тисяч педагогічних працівників
ноутбуками, а у вересні партнером прийнято рішення про збільшення допомоги
до 50 тисяч пристроїв.
У зв’язку з численними запитами щодо рекомендацій по розподілу вказаної
допомоги, повідомляємо наступне.
Щодо розрахунку потреби та критеріїв розподілу
Потреби педагогічних працівників у комп’ютерному обладнанні були
визначені шляхом проведення МОН спільно з Державною науковою установою
«Інститут освітньої аналітики», Освітнім Кластером у партнерстві з Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародною неурядовою організацією (МНДО)
«Save the Children» та іншими партнерами національного опитування в травнічервні 2022 року, а також на підставі уточнених даних, наданих департаментами
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освіти і науки обласних і Київської міської державних адміністрацій у відповідь
на лист МОН від 30.05.2022 № 1/5736-22.
Комп’ютерне обладнання передаватиметься актом приймання-передачі від
партнера з розвитку безпосередньо на баланс департаментів (управлінь) освіти і
науки обласних і Київської міської державних адміністрацій (чи визначеного
департаментом відповідального підприємства, установи чи організації) з
подальшою передачею на баланс місцевих відділів і закладів освіти.
Рекомендуємо департаментам (управлінням) освіти і науки обласних і
Київської міської державних адміністрацій здійснювати розподіл техніки на
основі нижче вказаних критеріїв пріоритетності, узгоджених із партнерами з
розвитку, для першочергового задоволення потреб:
1. Педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти (в тому числі внутрішньо переміщених), чиї
заклади освіти було пошкоджено, зруйновано або пограбовано та які
забезпечують освітній процес у дистанційному форматі.
2. Педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти (у тому числі внутрішньо переміщених) із
населених пунктів, які найбільше постраждали від війни, у тому числі тих, що
наразі знаходяться в зоні активних бойових дій, є тимчасово окупованими або
нещодавно деокупованими територіями.
3. Педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти у відносно безпечних регіонах, які навчають
здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб і активно підтримують
освітній процес, у тому числі в дистанційному форматі.
4. Педагогічних працівників інших закладів освіти.
Важливо звернути увагу, що питання забезпечення внутрішньо переміщених
педагогічних працівників є відповідальністю тих місцевих органів управління
освітою, закладів освіти, за якими закріплений (де працевлаштований)
відповідний педпрацівник. До прикладу, якщо педагогічний працівник,
працевлаштований у закладі загальної середньої освіти Харківської області,
забезпечує освітній процес у дистанційній формі в своєму закладі, проте з
мотивів безпеки перебуває в іншій області (у тому числі як внутрішньо
переміщена особа), питання забезпечення такого педпрацівника та доставлення
йому ноутбука – відповідальність і обов’язок місцевого відділу освіти
(засновника закладу) та закладу освіти, який отримав на баланс техніку та в якому
працевлаштований відповідний педпрацівник, що потребує комп’ютерного
обладнання для продовження роботи та забезпечення освітнього процесу.
Рекомендується не тримати техніку в закладі, а оперативно видавати
ноутбуки педагогічним працівникам для роботи, у тому числі через укладення
договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність для фіксації
відповідальності та забезпечення бережливого ставлення до майна закладу
освіти.
Щодо користування комп’ютерним обладнанням
Вказані ноутбуки оснащені спеціалізованою операційною системою від
Google – Chrome OS, яка відрізняється від звичних освітянам операційних систем
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і може на перших порах викликати низку запитань щодо користування
пристроями. Для цього партнерами розроблено чіткі інструкції для
педпрацівників із підключення та налаштування ноутбуків (додаються). Просимо
забезпечувати видачу цих інструкцій разом із ноутбуками.
Звертаємо увагу, що первинна авторизація на пристроях має здійснюватися
з використанням режиму «Гість», із якого обов’язково необхідно пройти
опитування, яке автоматично пропонується для заповнення користувачу
ноутбука. У подальшому користувачам пристроїв буде надаватися доступ
до освітніх ліцензй Teaching & Learning Account для роботи в спільній екосистемі
Google Workspace. Для забезпечення ефективного звітування партнерам із
розвитку з користування пристроями, їх використання та поточна локація
централізовано аналізуються. Не допускається самовільне втручання в
налаштування пристроїв, а також скидання преінстальованих налаштувань.
Важливо також забезпечити реєстрацію педпрацівників, які отримають
пристрої, на спеціальне безоплатне навчання, організоване МОН за підтримки
Google Україна з можливостей використання цифрових інструментів для
організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього
процесу в межах програми «Google Digital Tools for Education / Цифрові
інструменти Google для освіти», яке здійснюється протягом 2022/2023
навчального року та в рамках якого викладається окремий модуль, присвячений
використанню Chrome OS в освітньому процесі: https://bit.ly/3yQoDqe. За
результатами проходження вказаного навчання передбачається отримання
сертифікатів про підвищення кваліфікації.
На сьогодні одержана підтримка покриває біля 25 % загальної потреби, тому
пріоритетом МОН є продовження переговорів і пошук нових виробників
комп’ютерного обладнання для забезпечення технікою кожного педагогічного
працівника, котрий потребує допомоги. У тому числі ведеться активна
комунікація з компанією HP Inc., організацією World Vision, Мінцифри та
компанією Apple щодо забезпечення потреб освіти девайсами. МОН щомісяця
проводитиме аналіз ефективності використання пристроїв і про результати
аналізу інформуватиме партнерів із розвитку. Якість використання пристроїв
даватиме змогу більш ефективно продовжувати переговори щодо подальших
поставок.
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