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СКОРОЧЕННЯ 
ППН – Підзвітність перед 

постраждалим населенням 

СВ – сфера відповідальності 

ЗД – захист дітей 

ОК – освіта з урахуванням 

особливостей конфлікту 

УОН – управління освіти і науки 

МІОК – Моніторинговий інструмент 

Освітнього кластера 

ОНС – Освіта в умовах надзвичайних 

ситуацій  

ПУТ – підконтрольні уряду території 

ГКО – Глобальний кластер з питань 

освіти  

КМДК – координаційний моніторинг  

діяльності кластера 

ГКК – Гуманітарна команда країни 

ОГП – Огляд гуманітарних потреб 

ЦГП – Цикл гуманітарної програми 

ПГР – План гуманітарного реагування 

МПК – Міжвідомчий постійний комітет 

МККГ – Міжкластерна координаційна 

група 

РГУІ – Робоча група з управління 

інформацією 

INEE – Міжвідомча мережа з питань 

освіти в надзвичайних ситуаціях 

Міносвіти – Міністерство освіти і 

науки України 

ММЗ – Механізм моніторингу та 

звітності 

МТОТ – Міністерство з питань 

окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України 

НПУТ – непідконтрольні уряду 

території 

ПСП – психосоціальна підтримка  

ЦСР – Цілі Сталого Розвитку 

ДБШ – Декларація про безпеку шкіл 

ОКУ – Освітній кластер в Україні 

КПД ООН – Конвенція ООН про 

права дитини 

ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН 

ОКГП ООН/ОКГП – Офіс ООН з 

координації гуманітарних питань 

ВСГ – водопостачання, санітарія та 

гігієна
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ПЕРЕДМОВА 
 

Збройний конфлікт на сході України продовжує чинити фундаментальний 

руйнівний вплив на дітей, молодь, освітян та систему освіти в цілому, особливо 

в районах уздовж так званої «лінії розмежування» довжиною 427 кілометрів. 

Існує чимало свідчень сукупних негативних наслідків конфлікту для 735 тисяч 

дітей і вчителів1, які навчаються і викладають у 3 500 навчальних закладах на 

постраждалих територіях. Доступ до освіти систематично порушується, а 

благополуччя і навчання дітей і молоді страждає через зумовлений конфліктом 

стрес, травми і тривалий токсичний страх. Оскільки вчителі одночасно є і 

піклувальниками і жертвами, їхня здатність навчати також потерпає через 

значний стрес. 

Слід зазначити, що між конкретними потребами дітей та громад на 

підконтрольних (ПУТ) та непідконтрольних уряду України територіях (НПУТ) 

існують помітні відмінності з огляду на такі чинники, як специфіка систем освіти, 

захищеність, безпека, механізми реагування, стан економіки та доступність 

послуг. Освітній кластер охоплює як підконтрольні, так і непідконтрольні 

території, адже згідно з його мандатом робота ведеться на постраждалих 

внаслідок конфлікту територіях на засадах гуманності, неупередженості, 

незалежності та нейтральності. 

Стратегія Освітнього кластера в Україні (ОКУ), що розроблялася в 

консультаціях з партнерами, узгоджується з багаторічним планом гуманітарного 

реагування (ПГР). Водночас, Стратегія ОКУ була створена як значно ширший за 

масштабом документ, що представляє підхід ОКУ у сферах, не охоплених ПГР. 

Ця Стратегія спрямована на побудову єдиного розуміння та зобов’язань 

партнерів, забезпечуючи впровадження не тільки глобальних мінімальних 

стандартів, як наших спільних засад, але й встановлення, поширення та 

дотримання специфічних стандартів, що залежать від контексту. 

Крім того, цю Стратегію можна розглядати як інструмент комунікації та 

адвокаційної роботи для багатьох інших ініціатив у галузі освіти, зокрема 

ухвалення та впровадження спільно з різними зацікавленими сторонами 

Декларації про безпеку шкіл; де ми, як спільнота, представляємо потреби та 

відповіді, водночас висловлюючи занепокоєння та наголошуючи на праві кожної 

дитини на безпечну, інклюзивну, захисну та адекватну якісну освіту. 

І нарешті, у глибоко політизованій обстановці ця Стратегія мала певні 

обмеження. Під час її розробки Освітній кластер намагався повсякчас 

керуватися найкращими інтересами дітей, молоді, освітян та громад, що 

постраждали внаслідок конфлікту. 

 

                                                             
1 До цього числа входить 670 000 дітей та 67 000 вчителів. З них 343 000 відповідно здобувають освіту та навчають на 

підконтрольних уряду територіях (ПУТ), а ще 394 000 знаходяться на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ) 

Донецької та Луганської областей. 



 

5 

 

КОРОТКО ПРО  
ПЛАН РЕАГУВАННЯ2 

                                                             
2
 ПГР в Україні на 2019-2020 р. Зверніть увагу: останні чотири інфографіки охоплюють лише ПУТ. «20 км» та «5 км» означають відстань від лінії 

розмежування.  
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КООРДИНАЦІЯ  
ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРА 

Команда Освітнього кластера в Україні складається з трьох фахівців, які 

представляють «Save the Children» та ЮНІСЕФ 3  і працюють у трьох різних 

стратегічних локаціях: Координатор кластера у м. Слов’янськ (ПУТ), Польовий 

координатор у м. Донецьк (НПУТ) та Інформаційний менеджер у м. Київ. Така 

організація має забезпечувати присутність та охоплення постраждалих 

внаслідок конфлікту регіонів, а також мати представництво на національному 

рівні. Крім того, відповідно до глобального порядку денного щодо локалізації, 

ОКУ планує співпрацювати з кількома контактними особами (представниками 

партнерських організацій) з метою посилення координаційних зв'язків з 

партнерами та постраждалим населенням.  

Команда ОКУ керується глобальними Базовими функціями всіх кластерів4 та 

конкретно визначеним Технічним завданням для ОКУ 5 , координуючи 

гуманітарне реагування з партнерами. Команда узгоджує свою діяльність з 

іншими галузевими кластерами та сферами відповідальності (СВ) для 

забезпечення більш цілісного та дієвого реагування. ОКУ є частиною 

Міжкластерної координаційної групи (МККГ) і тісно співпрацює з Офісом ООН з 

координації гуманітарних питань (ОКГП ООН), стратегічним і оперативним 

форумом з прийняття рішень і контролю Гуманітарної команди країни (ГКК), 

Міністерством освіти і науки (Міносвіти) та Глобальним кластером з питань 

освіти (ГКО). 

   

                                                             
3 Відповідно до глобальної угоди спільного лідерства та Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНІСЕФ та «Save the 
Children» в Україні 
4 Референтний модуль МПК для координації кластерів на рівні країни, липень 2015 р.  
5 Технічне завдання для Освітнього кластера в Україні, травень 2019 р. 

Краматорськ Сєвєродонецьк м. Донецьк м. Луганськ

Маріуполь Попаснянський район

Волноваський район Станиця-Луганська

Контактні особи

Підконтрольні уряду території (ПУТ) Непідконтрольні уряду території (НПУТ)

ПУТ Донецької області ПУТ Луганської області НПУТ Донецької області НПУТ Луганської області

Освітній кластер в Україні
Координаційна структура та контактна інформація

Освітній кластер в Україні

Денис Пужалін

Координатор Освітнього кластера в Україні

educationcluster.ukraine@gmail.com

denis.puzhalin@savethechildren.org

+380 66 606 2435

Ольга Кашуба

Польовий координатор Освітнього клатера в Україні НПУТ

ukr.edu.field@humanitarianresponse.info

+380 50 518 8412

Дмитро Шараєвський

Спеціаліст з питань управління інформацією

ukr.edu.im@humanitarianresponse.info

+380 50 385 4990
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ПРИНЦИПИ  
РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 

 

Глобальний кластер з питань освіти розробив пакет з керівництвом та 

інструментарієм для створення стратегії клатера 6 , покликаний допомогти 

кластерам в країнах розробляти свої освітні стратегії. Наведені нижче чотири 

основоположні принципи є спільними для всіх країн, однак допускають дещо 

різні варіації та інтерпретації в залежності від специфіки національних освітніх 

кластерів. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Консультації  
Розробка цієї стратегії спиралася на консультативний процес під керівництвом 

ОКУ, що охоплював усіх ключових зацікавлених сторін у галузі освіти, зокрема 

Міносвіти, міжнародних та місцевих партнерів, ОКГП ООН, постраждалих дітей 

та дорослих, та інших партнерів й учасників сектору. ОКУ визнає важливість 

подальшого своєчасного та колегіального перегляду Стратегії. 

 

Свідчення  

УКО визнає важливість побудови стратегії на основі фактичних даних – у 

нашому випадку це ОГП 2019 року. Крім того, для аналізу ситуації у сфері освіти 

в уражених регіонах на сході України використовувалася найновіша інформація 

та актуальні оцінки, включаючи первинні дані, що їх збирав Кластер за підтримки 

партнерів та Департаментів освіти і науки (ДОН) на ПУТ в Донецькій та 

Луганській областях у 2016, 2017 та 2018 роках, а також в рамках оцінки REACH 

2019 року7.   

 

Гармонізація  

Зважаючи на значну кількість організацій та структур, що реагують на освітні 

потреби дітей та молоді на сході України, надзвичайно важливо мати спільне 

розуміння потреб, а також географічні та тематичні пріоритетні напрямки. План 

гуманітарного реагування Кластера пропонує спільну структуру для всіх 

партнерів у процесі планування ними власних проектів і програм.  

 

                                                             
6 https://educationcluster.net  
7
 REACH (2019); Protection Assessment of Isolated Settlements in Goovernment-Controlled Areas Along the Contact Line, 

February 2019 

https://educationcluster.net/
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Узгодження та безперервність  

Підтримуючи необхідність уникнення побудови паралельних структур, стратегія 

ОКУ намагається узгоджуватися з існуючими планами сектору освіти та визнає 

важливість зв'язку між гуманітарною сферою та розвитком як стратегічного 

напрямку, особливо зважаючи на те, що конфлікт триває уже шостий рік.   
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ОГЛЯД 
ПОТРЕБ 

 

Збройний конфлікт вкрай негативно і по-різному позначився на стані освіти, 

деякі з цих наслідків були зумовлені пов’язаною із конфліктом нестабільною 

соціально-економічною ситуацією, а інші є безпосереднім результатом нападів 

на заклади освіти8. У цьому сенсі можна згадати тимчасове закриття шкіл через 

напади та проблеми безпеки, нестача кваліфікованих педагогічних кадрів 

внаслідок внутрішнього переміщення та нездатності утримати і залучити 

працівників у непередбачуваній ситуації, брак навчальне приладдя через 

економічну вразливість домогосподарств, серйозні проблеми сертифікації 

освіти по різні боки лінії розмежування, і токсичний стрес та травми, що їх 

зазнали діти, молодь, освітяни, батьки та громада в цілому.  

 
Громада  
Обговорюючи благополуччя дітей9, майже кожний шостий респондент у школах 

та дитсадках без прямих підказок зазначив, що чимало батьків приділяють дітям 

помітно менше уваги через стрес проживання в умовах конфлікту та бідності. У 

деяких особливо сильно уражених громадах, де в дитячих садках різко зросла 

кількість дітей з проблемами мовлення, вихователі припускають, що причиною 

цього – принаймні частково – є поєднання травм і обмеження спілкування між 

батьками та дітьми.  

Директори, вчителі та психологи з усіх громад неподалік від лінії розмежування 

повідомляють про значний ріст безробіття і про те, що багато батьків, особливо 

тат, виїжджають в Білорусь, Росію чи інші регіони України в пошуках роботи. Це 

призвело до зростання і без того значної кількості домогосподарств з одинокими 

батьками, і через зумовлені цим додаткові труднощі діти нерідко отримують від 

батьків, які залишилися, ще менше уваги. В інших випадках родину залишають 

обоє батьків, покидаючи дітей на дідусів та бабусь10. 

Сільські домогосподарства в межах 5-кілометрової зони від лінії розмежування 

частіше повідомляли, що не можуть покрити усі пов’язані зі школою витрати. 

Наприклад, 33% домогосподарств у Мар’їнському районі, чиї діти відвідують 

навчальні заклади, заявили про неможливість платити за необхідне павчальне 

приладдя11.  

 

                                                             
8  Наразі існує три окремих системи освіти. На непідконтрольних уряду територіях (НПУТ) у Донецькій та Луганській 
областях сьогодні існують де-факто органи влади та відповідні «міністерства освіти». На підконтрольних територіях (ПУТ) 
працюють два окремих управління освіти, переміщені з НПУТ, що адміністративно підпорядковуються Міністерству 
освіти і науки України (Міносвіти). 
9 «Діти на лінії розмежування», ЮНІСЕФ, 2017 р. 
10 Там же. 
11 REACH, Оцінка спроможностей та вразливості, Мар’їнський район, 2018 р. 
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Доступ та навчальне середовище 

Для дітей, які мешкають неподалік від лінії розмежування, доступ до освіти 

залишається ускладненим через безпекові ризики внаслідок постійних 

обстрілів, поширеності боєприпасів, що не розірвалися, і мін на шляху – іноді 

доволі неблизькому – до школи, а також пошкодження шкільних приміщень. 

Тимчасове закриття навчальних закладів через напади та проблеми безпеки є 

поширеним явищем 12 . 74% навчальних закладів в межах 5 км від лінії̈ 

розмежування (ПУТ), повідомили, що не мають належного безпечного 

приміщення чи бомбосховища, а у разі їх наявності рівень їхнє обладнання є 

неадекватним.  

Напади на школи тривають. У період з січня 2017 року по серпень 2019 року 

внаслідок бойових дій, що тривають, навчальні заклади зазнавали пошкоджень 

щонайменше 82 рази, причому п’ять шкіл – неодноразово13.  

За результатами опитування шкіл, що проводилося Освітнім кластером у 

вересні 2018 року і включало 920 навчальних закладів на підконтрольних 

територіях Донецької та Луганської областей, охоплюючи 65% усіх зарахованих 

учнів, інфраструктурні потреби продовжують займати одне з чільних місць 

серед пріоритетів шкіл. 84%, або 771 навчальний заклад, повідомили про 

необхідність відновлення певних елементів інфраструктури, найпоширенішими 

з яких є дах (46%), вікна (45%) та засоби ВСГ (45%); ще 40% (або 374 

навчальних закладів) потребували ремонту систем опалення. 113 шкіл (з них – 

77 у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування) потребують ремонту, 

безпосередньо пов’язаного з наслідками конфлікту, а ще для 81% (або 747 

навчальних закладів) актуальною є заміна деякого шкільного обладнання. В 

Мар'їнському районі лише три раніше пошкоджені заклади освіти були повністю 

відремонтовані; ще 16 шкіл, пошкоджених під час конфлікту, були відновлені 

лише частково, причому більшість із них (12) розташовані в межах 5-

кілометрової зони від лінії розмежування14. 

За результатами консультацій̆ Освітнього кластера у липні 2018 року 

з’ясувалося, що більшість пов’язаних з конфліктом потреб у ремонті було 

задоволено на ПУТ, в той час як на НПУТ вони залишаються здебільшого 

невирішеними. На непідконтрольних територіях є чимало шкіл, що не можуть 

отримувати допомогу від міжнародних НУО та агенцій ООН. Наприклад, школа-

інтернат № 27 у Докучаєвську (НПУТ Донецької області) була тричі пошкоджена 

лише протягом 2018 року і досі очікує на ремонт. 

Взимку чимало шкіл з обох сторін лінії розмежування стикаються з проблемами 

через погане функціонування старих систем опалення, або через брак палива. 

Температура на сході України взимку може опускатися до -200С, і неналежна 

підготовка будівель до зими призводить суттєвого зниження температури в 

приміщеннях, тимчасового закриття шкіл і необхідності перенесення або 

подовження зимових канікул. Найчастіше про невідвідування дітьми шкіл понад 

                                                             
12 REACH, Зональна оцінка, 2017 р. 
13 Attacks on Education in Ukraine 
14 REACH, Оцінка спроможностей та вразливості, Мар’їнський район, 2018 р. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_1_august_2019.pdf
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один місяць повідомляли міські домогосподарства у межах 5 км від лінії 

розмежування (19%). Основні причини таких пропусків були пов’язані з 

проблемами безпеки, здоров’ям та закриттям шкіл15.  

У ході опитування шкіл 2018 року з’ясувалося, що 374 навчальних заклади 

потребують ремонту або відновлення систем опалення. Хоча в багатьох школах 

все ще виникають короткочасні перебої̈ з електроенергією та водопостачанням, 

схоже, що це не становить значних перешкод для навчання як на ПУТ, так і на 

НПУТ. Проте якість води залишається серйозною проблемою для багатьох шкіл: 

за оцінками 119 навчальних закладів, вода в них є непридатною для пиття та 

приготування їжі навіть після фільтрування та кип’ятіння. 

Викладання та навчання 

Згідно з даними опитування шкіл, проведеного Освітнім кластером у вересні 

2018 року, 54% навчальних закладів повідомили про помітний вплив конфлікту 

на навчання або благополуччя учнів. У 20-кілометровій зоні від лінії 

розмежування цей показник становить 65%. 

Брак психосоціальних послуг більше впливає на учнів у сільській місцевості, де 

лише 30% домогосподарств з дітьми повідомляють про наявність таких послуг16. 

У регіоні відчувається нестача кваліфікованих педагогічних кадрів внаслідок 

внутрішнього переміщення та нездатності утримати і залучити працівників у 

непередбачуваній ситуації. Більше того, більшості учителів та вихователів 

бракує належної підготовки для надання психосоціальної підтримки, освіти з 

урахуванням конфлікту, викладання у переповнених класах та попередження 

ризиків – базових навичок для задоволення потреб постраждалих через 

конфлікт дітей.  

Дослідження потреб, проведене Освітнім кластером у вересні 2018 року 

виявило, що оціночна чисельність дітей в навчальних закладах, що взяли участь 

в опитуванні, яким би стали у нагоді різноманітні програми формування 

життєвих навичок зі зміцненням стійкості, включаючи розуміння особливостей 

конфлікту, сприяння розбудові миру та формування навичок подолання стресів, 

вкладає щонайменше 94 000.  

Крім того, існує нестача навчального приладдя через надзвичайну економічну 

вразливість домогосподарств. У 48% шкіл 17  щонайменше кожна четверта 

дитина потребує допомоги з навчальними матеріалами внаслідок переміщення 

чи економічних проблем її сім’ї. 

43%, або 393 навчальні заклади повідомили, що у них навчаються діти з 

потребою запровадження елементів інклюзивної освіти. В більшості цих шкіл є 

до п'яти дітей, які потребують таких послуг. Загальна кількість дітей, які 

потребують цієї допомоги — 1 829, з яких 599 навчаються на дому. 

Вчителі та інший педагогічний персонал 

                                                             
15 REACH, Оцінка спроможностей та вразливості, Ясинуватський район, 2018 р. 
16

 REACH, Оцінка спроможностей та вразливості, Мар’їнський район, 2018 р. 
17 Опитування Освітнього кластера, вересень 2018 р.  
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За даними опитування шкіл, проведеного Освітнім кластером у вересні 2018 

року, керівники 48% охоплених дослідженням навчальних закладів зазначили, 

що конфлікт впливає на благополуччя працівників або їхню здатність до 

ефективної роботи.  

49% вчителів потребують додаткових заходів з розвитку потенціалу чи 

педагогічної підтримки, щоб подолати вплив конфлікту на освіту; при цьому про 

розвиток потенціалу щодо надання психосоціальної підтримки (ПСП) говорили 

40% опитаних. 18%, або 168 навчальних закладів повідомили про дефіцит 

вчителів, а у 29% шкіл зазначили, що деякі вчителі змушені викладати предмети 

поза сферою своєї спеціалізації. У межах 20 км від лінії розмежування ці 

показники аналогічні: 20 та 29 відсотків відповідно.  

У ході консультацій з партнерами, проведеними на ПУТ та НПУТ, потреби в 

захисті та безпеці розглядалися як один з найвищих пріоритетів. Учні та 

педагогічні працівники страждають від постійного страху і стресу, викликаних 

роками збройного конфлікту. 

Освітня політика 

Українська держава не визнає атестатів та інших документів про освіту, що їх 

видають де-факто органи влади на непідконтрольних територіях. За оцінками 

Освітнього кластера, кількість дітей та молодих людей, які отримали шкільні 

атестати на НПУТ з початку конфлікту, сягає 120 тисяч (включаючи учнів 9 та 11 

класів). Якщо поточна тенденція збережеться, то в 2020 році кількість учнів з 

проблемами атестації освіти сягне 140 тисяч. Ціле покоління випускників на 

НПУТ ризикує залишитися без можливостей продовжувати вищу освіту за 

межами непідконтрольних територій та виходити на ринок праці. 

Діти та молодь, які хочуть навчатися за межами НПУТ, стикаються з багатьма 

перешкодами. Деяким дітям, щоб потрапити до школи, доводиться перетинати 

лінію розмежування, або складати додаткові іспити, щоб отримати атестати про 

отримання середньої освіти чи перейти з 9 у 10 клас. Ті, хто бажає вступити у 

ВНЗ, змушені йти на складні, виснажливі кроки, у тому числі щоб отримати 

необхідні документи, оскільки згідно з чинним законодавством всі документи, 

видані де-факто владою НПУТ, в Україні вважаються недійсними. Такий стан 

речей заважає мешканцям цих територій користуватися правами на рівні інших 

громадян України, як-от отримання свідоцтва про народження, посвідчень 

особи та інших документів.  

Хоча українською владою були ініційовані програми для полегшення 

дистанційного навчання і складання іспитів для вступу до університету, 

очевидно, що лише обмежена кількість учнів, які бажають отримувати освіту на 

підконтрольних територіях або складати національні іспити, зможуть це 

зробити.  
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НАВАНТАЖЕННЯ ТА  
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 

 

За деякими оцінками, 735 тис. учнів та вчителів у Луганській та Донецькій областях 

(ПУТ та НПУТ) потребують допомоги для поліпшення доступу до безпечного, 

захисного, інклюзивного та якісного навчального середовища. Партнерам ОКУ 

рекомендується приділяти особливу увагу дітям з інвалідністю, дітям з 

малозабезпечених та соціально вразливих родин, а також представників національних 

меншин. За рішенням ГКК, географічний пріоритет надається територіям на відстані від 

0 до 20 км по обидві сторони від лінії розмежування, адже саме вони найбільше 

страждають через збройний конфлікт. 

Інформація про кількість дітей, які відвідують школи в Луганській та Донецькій областях 

(ПУТ), а також інформація про кількість учнів у 5- та 20-кілометровій зоні, надходить з 

обласних управлінь освіти і науки. 

Кількість школярів на непідконтрольних територіях розраховувалася на основі даних з 

відкритих джерел та ЗМІ, і перевірялася у ході консультацій з партнерами кластера, що 

працюють на НПУТ. Інформація про кількість дітей, які навчаються в школах в межах 

20-кілометрової зони базується на оцінках Робочої групи з управління інформацією 

(РГУІ) і включає припущення, що 80% дітей на НПУТ у Донецькій, 52% дітей на НПУТ у 

Луганській областях живуть і навчаються в межах 20-кіометрової зони вздовж лінії 

розмежування. 

  

 

Учні

Зміни у 

порівнянні з 

попереднім роком

К-сть діючих 

навчальних 

закладів

К-сть 

вчителів

К-сть учнів і 

вчителів

З них учнів і вчителів 

у зоні 0-20 км від 

«лінії розмежування»

ПУТ Всі 313,000 18,200 1,727 29,900   342,900         161,700                

Донецька 239,000 17,800 1,162 21,200   260,200         123,000                

Школи 161,000 5,900 522 14,900   175,900         80,800                  

Дитсадки 68,000 12,600 597 4,300     72,300           36,100                  

ПТУ 10,000 -700 43 2,000     12,000           6,100                    

Луганська 74,000 400 565 8,700     82,700           38,700                  

Школи 54,000 1,000 279 6,100     60,100           27,800                  

Дитсадки 15,000 200 266 1,700     16,700           7,800                    

ПТУ 5,000 -800 20 900        5,900             3,100                    

НПУТ Всі 357,400 9,000 1,815 36,800   394,200         275,200                

Донецька 228,100 10,500 1151 24,100   252,200         201,600                

Школи 143,000 900 522 13,900   156,900         125,500                

Дитсадки 55,500 6,000 524 6,300     61,800           49,400                  

ПТУ 29,600 3,600 105 3,900     33,500           26,700                  

Луганська 129,300 -1,500 664 12,700   142,000         73,600                  

Школи 87,700 -1,500 327 8,000     95,700           49,700                  

Дитсадки 30,000 0 314 3,200     33,200           17,200                  

ПТУ 11,600 0 23 1,500     13,100           6,700                    

ВСЬОГО 670,400 27,200 3,542 66,700  737,100      436,900            

Учні, вчителі та навчальні заклади у Донецькій та Луганській 

областях: оцінки кластера освіти на початок 2018/2019 

навчального року
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СТРУКТУРА  
РЕАГУВАННЯ 

Географічні пріоритети 
ОГЛЯД ГЕОГРАФІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЖЕРЕЛО 

Заходи Освітнього кластера зосередяться на територіях на відстані від 

0 до 20 кілометрів до лінії розмежування як зонах, що найбільше 

постраждали внаслідок конфлікту, а також на непідконтрольних уряду 

територіях Донецької та Луганської областей як регіонах з обмеженим 

доступом до гуманітарних втручань.  

ОГП 2019  

 

Ціль 1 
 

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА 1:    

Покращення доступу до безпечних шкіл (навчальних закладів), що 

надають якісні освітні послуги постраждалим внаслідок конфлікту учням 

у безпечному освітньому середовищі. 

 

Підтримує 

Колективний 

результат 02 

Показник(и) кінцевого результату: Цільовий показник 

1.1: Кількість постраждалих внаслідок конфлікту дівчаток і хлопчиків з 

поліпшеним доступом до безпечного освітнього середовища. 

 

63 500 

  

Захід Індикатори проміжного 

результату 

Потребують Цільовий показник 

Ремонт і відновлення 

навчальних закладів, 

постраждалих 

унаслідок конфлікту; 

будівництво 

додаткових освітніх 

центрів для вразливих 

дітей, яким вони 

необхідні 

Кількість відремонтованих 

та відновлених навчальних 

закладів 

226 115 

Кількість дівчаток та 

хлопчиків, які скористалися 

відремонтованими 

навчальними закладами 

або додатковими освітніми 

центрами 

56 400 27 500 
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Закупівля та розподіл 

обладнання для 

постраждалих 

унаслідок конфлікту 

навчальних закладів 

 

Кількість дівчаток та 

хлопчиків, які скористалися 

обладнанням, наданим 

навчальним закладам 

336 000 30 700 

Підтримка програм/ 

модальностей 

дистанційного 

навчання 

 

Кількість дівчаток та 

хлопчиків, які скористалися 

програмами/модальностями 

дистанційного навчання за 

підтримки партнерів 

Освітнього кластера 

19 000 5 800 

 

СТАНДАРТИ ЦІЛІ 1: 

Захід Стандарт кластера 
Визначення 

вартості 

Джерело 

(Стандарт/вартість) 

Ремонт і 

відновлення 

навчальних 

закладів, 

постраждалих 

унаслідок 

конфлікту 

 

Відновлення навчальних закладів у 

зв’язку з конфліктом може включати 

як школи, безпосередньо 

пошкоджені в результаті обстрілу чи 

військових дій неподалік, так і 

відновлення шкільної 

інфраструктури для зменшення 

існуючих ризиків, пов'язаних з 

конфліктами. ОКУ визнає непрямий 

вплив конфлікту на заклади освіти 

через руйнацію ключової 

інфраструктури (водопостачання, 

центральне опалення, 

електроенергія тощо) та економічний 

спад в районах, що постраждали від 

конфлікту 

Залежить від 

виду ремонту 

та відновлення 

Міністерство охорони 

здоров’я 

Вимоги до 

бомбосховищ 

Норми дошкільної 

освіти 

Розподіл 

шкільного 

обладнання 

 

На кожну класну кімнату 

1. Двомісна учнівська 

антисколіозна парта з 

регульованою за висотою 

полицею - 15 шт 

2. П-подібний стілець з 

регульованою висотою (може 

1 500 дол. США 

 

Норми дошкільної 

освіти  

Консультації з 

партнерами; 

Коментарі 

бенефіціарів 

http://moz.gov.ua/uploads/1/6845-pro_20180828_1.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/1/6845-pro_20180828_1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1370-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1370-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1370-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1370-13
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регулюватися відповідно до віку 

- 4, 5, чи 6) – 30 шт 

3. Шкільна дошка для монтажу на 

стіні – 1 шт 

4. Шафа-«стінка» для класної 

кімнати – 1 шт 

5. Учительський стіл – 1 шт 

6. Стілець для дорослих – 1 шт 

Консультації з 

управліннями освіти  

Дошкільний заклад 

Набір обладнання та матеріалів для 

раннього розвитку дитини 

рекомендується обговорювати 

індивідуально з кожним закладом, 

зважаючи на його тип, місткість, 

кількість кімнат тощо.  

 

2 500 – 3 000 

дол. США 

 

Розподіл 

комплектів 

для занять 

спортом 

Спортивний комплект», 1 на 150 

учнів 

1. Баскетбольні м’ячі (15) 

2. Волейбольні м’ячі (15) 

3. Футбольні м’ячі (15) 

4. Канат для лазіння (1) 

5. Мати для спортзалу (10 шт на 

школу) 

6. Волейбольна сітка (1 шт на 

школу)  

7. Футбольні ворота з сіткою (2) 

8. Баскетбольні щити з сітками (2) 

9. Гімнастичний козел (1) 

10. Гімнастичний трамплін (1) 

11. Стіл для настільного тенісу (2) 

12. Набір для настільного тенісу (2) 

3 500 дол. США ЮНІСЕФ 
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Ціль 2 

 
ЦІЛЬ КЛАСТЕРА 2:    

 
Підвищення якості викладання та навчання вразливих дітей та викладачів, 
постраждалих внаслідок конфлікту 
 

Підтримує 
Колективний 
результат 02 
Колективний 
результат 1 

Показник(и) кінцевого результату: Цільовий 
показник 

2.1: Кількість постраждалих внаслідок конфлікту дівчаток і хлопчиків, які 
отримують користь від підвищення якості навчальних умов 
 

116 200 

2.2: Кількість вчителів та батьків, які покращили знання та навички з метою 
якісного викладання 
 

24 600 

Захід Індикатори проміжного 
результату 

Потребують Цільовий 
показник 

Надання комплектів 
навчальних матеріалів, 
комплектів для раннього 
розвитку дитини (РРД) 
або навчально-
розважальних матеріалів 
або розподіл грошової 
допомоги чи ваучерів на 
придбання комплектів 
навчальних матеріалів, 
РРД або навчально- 
розважальних матеріалів  

Кількість дівчаток та хлопчиків, які 
скористалися наданими 
комплектами навчальних 
матеріалів, РРД або навчально-
розважальних матеріалів або 
відповідною грошовою допомогою 

104 100 24 400 

Проведення позакласних 
освітніх заходів із 
формування життєво 
необхідних навичок 
та навичок у сфері 
захисту (включаючи 
заходи з мінної безпеки) 
на позакласних заняттях, 
в літніх таборах та під 
час інших навчальних 
програм 

кількість дівчаток та хлопчиків, які 
взяли участь у позакласних 
освітніх заходах із формування 
життєво необхідних навичок 
(включаючи заходи з мінної 

безпеки)  

 

670 000 47 600 

Розвиток компетенцій 
викладачів та батьків з 
визначених пріоритетних 
питань (напр., першої 
психологічної допомоги 
(ППД)), управління 
стресом/самодопомоги, 
психосоціальних 
проблем, інклюзивної 
освіти, освіти з 
урахуванням 

кількість жінок та чоловіків- 
викладачів і батьків, які пройшли 

навчання  

 

67 000 24 600 

кількість дівчаток та хлопчиків, 
яких навчають підготовлені 
вчителі 

670 000 19 300 
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особливостей конфлікту 
та дистанційного 
навчання) 
 

Допомога дітям та 
молоді у перехідний 
період від школи до 
ринку праці, вступу до 
професійно-технічних 
або вищих навчальних 
закладів  

Кількість дівчат та хлопців, які 
отримали консультації або 
допомогу у формуванні навичок, 
необхідних для переходу від 
школи до ринку праці, вступу до 
професійно-технічних або вищих 
навчальних закладів  

64 500 24 900 

 

СТАНДАРТИ ЦІЛІ 2: 

Захід Стандарт кластера 
Визначення 
вартості 

Джерело 
(Стандарт/варті
сть) 

Розподіл 
індивідуальни
х шкільних 
наборів  
 

Мінімальний склад набору 
 
5-11 класи  
 
1. Зошит в клітинку, 18 аркушів – 5 шт. 
2. Зошит в лінійку, 18 аркушів – 5 шт. 
3. Зошит в клітинку, 24 аркуші – 20 шт. 
4. Зошит в лінійку, 24 аркуші – 20 шт. 
5. Зошит в клітинку, 48 аркушів – 5 шт. 
6. Шкільний щоденник – 1 шт. 
7. Обкладинки для зошитів, 10 шт. – 1 
упаковка 
8. Обкладинки для підручників, 10 шт. – 1 
упаковка 
9. Кулькова ручка синя – 5 шт. 
10. Кулькова ручка різнокольорова (6 
кольорів) – 1 набір  
11. Олівці – 5 шт. 
12. Гумка для олівців – 2 шт. 
13. Точило для олівців, пластик – 1 шт. 
14. Набір для креслення – 1 шт. 
15. Ножиці – 1 шт. 
16. Клей-олівець – 1 шт. 
17. Наліпки, 100 шт. – 1 набір  
18. Шкільний рюкзак (унісекс) – 1 шт. 
 
1-4 класи 
 
1. Зошит в клітинку, 12 аркушів – 10 шт.  
2. Зошит в лінійку, 12 аркушів – 10 шт.  
3. Кулькова ручка, різнокольорова – 5 шт.  
4. Фломастери (12 кольорів) – 2 набори 
5. Пластикова склянка для малювання – 1 
шт. 
6. Альбом для малювання, 20 аркушів – 1 
шт. 
7. Кольоровий папір A4, різні кольори – 2 
упаковки 

15-25 дол. 
США 

Консультації з 
партнерами 
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8. Кольоровий картон A4 – 2 упаковки 
9. Безпечні ножиці з гумовими накладками – 
1 шт. 
10. Клей-олівець – 2 шт. 
11. Олівець дерев’яний, загострений, з 
гумкою – 10 шт. 
12. Олівець кольоровий, 12 кольорів – 2 
упаковки 
13. Точило для олівців, пластик, в контейнері 
– 1 шт. 
14. Лінійка – 2 шт. 
15. Пластилін різнокольоровий – 1 упаковка 
16. Набір для ліплення 
17. Фарба акварельна медова, 
різнокольорова – 1 коробка  
18. Фарба гуаш, різнокольорова – 1 коробка 
19. Набір пензликів для малювання – 1 набір 
20. Гумка для олівців – 2 шт. 
21. М’який пенал для ручок/олівців – 1 шт.  
22. Шкільний ранець (унісекс). 

Розподіл 
наборів РРД 

1. Мило туалетне, 110 г – 5 шт. 
2. Пластилін різнокольоровий (6-8 пластин 

в упаковці) – 5 коробок 
3. Стрічка клейка (скотч), прозора 1,5 см x 

10 м – 20 рулонів 
4. Маркер для фліпчарта, різнокольоровий, 

5 мм  (4 в упаковці) – 2 упаковки 
5. Клей для використання у класі – 170 мл – 

12 шт.  
6. Кулькова ручка (10 в упаковці) – 10 

коробок 
7. Олівець простий, твердість HB (10 в 

упаковці) – 10 коробок 
8. Точило для олівців, метал (20 в упаковці) 

– 1 коробка  
9. Гумка для олівців м’яка (20 в упаковці) – 

5 упаковок 
10. Олівець восковий, великий, 

різнокольоровий (8 в коробці) – 3 коробки 
11. Пазл на 24 деталі – 1 набір 
12. Доміно пластикові, білі (набір з 28 

кісточок) – 1 набір 
13. Картонна книга для малят (від 0 до 3 

років) – 3 книги 
14. Гра-головоломка «Ланцюжок», 

дерев’яна, різнокольорова (набір з 5 
елементів) – 1 набір 

15. Коло для лічби, дерев’яне (20 елементів) 
– 1 набір 

16. Кубики будівельні, дерев’яні, 
різнокольорові (50 шт.) – 1 набір 

17. Кольоровий папір, 50 аркушів – 10 
упаковок 

150 дол. 
США 

ЮНІСЕФ 
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18. Зошит для вправ, A4, лінія 8 мм, 96 
аркушів (10 в упаковці) – 1 упаковка 

19. Іграшка-пірамідка для сортування, 
пластик, 19 елементів – 1 набір  

20. Кольорові олівці,12 кольорів у наборі – 
10 упаковок 

21. Сортер, 9 елементів – 1 набір 
22. Гра «Пам’ять», картки (16 пар) – 1 набір 

карток 
23. Намистини дерев’яні, кольорові, 6 форм 

(50 у наборі) – 1 набір 
24. Кубики-пазли, 6 сторін (набір з 12 

кубиків) – 1 набір 
25. Настільна головоломка-пазл, 4-8 шт. без 

кілочків – 1 набір 
26. М’яч гума/піна, діаметр 10 см (5 у сітці) – 

1 сітка 
27. Лялька на палець, різні персонажі (набір 

з 6 ляльок) – 1 набір 
28. Альбом для малювання, білий, A3, 48 

аркушів (10 в упаковці) – 1 упаковка 
29. Папір звичайний, ширина 70 см, 25 м у 

рулоні – 1 рулон 
30. Лялька-рукавичка, різні персонажі (набір 

з 6 ляльок) – 1 набір 
31. Безпечні ножиці, шкільні, B/B, 135 мм (10 

в упаковці) – 1 коробка 
 

Освіта на 
основі 
життєвих 
навичок для 
дітей та 
молоді  
 

Програма має включати 5-12 занять (16 
годин) на теми, пов'язані з розвитком 
соціальних навичок дітей та молоді. 
Програма може включати, але не 
обмежуватися, переліком наступних тем: 
прийняття рішень, почуття та емоції, 
особистість, міжособистісні стосунки, 
рівність та недискримінація, ненасильницьке 
спілкування, співпраця, запобігання та 
врегулювання конфліктів, переговори, 
посередництво, примирення, відповідна 
впевненість, повага до прав людини, 
ґендерна чутливість, активна громадянська 
позиція, саморозвиток, впевненість у собі, 
ініціативність, відповідальність і 
наполегливість, робота в команді, вирішення 
проблем і прийняття рішень, планування, 
здоровий спосіб життя тощо  
 

Залежить від 
розташуванн
я та кількості 
днів 

Консультації з 
партнерами 
 

Розвиток 
компетенцій 
вчителів 
 
 

Щонайменше 2 тренінги на повний день (8 
годин), максимум 30 викладачів, з наступних 
тем: освіта з урахуванням особливостей 
конфлікту, професійне вигорання та 
управління стресом для вчителів, позитивна 
дисципліна в класі, техніка ПСП, перша 
психологічна допомога, освіта в умовах 

Залежить від 
розташуванн
я та кількості 
днів 

Консультації з 
партнерами 
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надзвичайних ситуацій, інклюзивне 
навчання. 
 
Тренінги рекомендується проводити у 
вихідні дні під час шкільних канікул для 
запобігання переривання навчального 
процесу. Програма тренінгів має 
передбачати анкетування та подальший 
супровід учасників. 

 

Визнаючи школу безпечним середовищем, Освітній кластер в Україні 

рекомендує комплексні підходи для гуманітарного реагування на рівні школи, 

особливо в районах навколо лінії розмежування. Підходи «безпечної школи» 

повинні спиратися на 4 принципи якісного навчального середовища: 

1) Фізична безпека – втручання повинні охоплювати безпечні та захищені 

маршрути до школи, покращення санітарних умов та відновлення 

навчальних закладів з особливою увагою до мінімізації фізичних ризиків 

у навчальному середовищі. 

2) Психосоціальний та емоційний захист – надзвичайні ситуації 

підвищують вразливість дітей і порушують їхні системи підтримки 

(однолітків, сім’ї та громади), прив’язаності, здатність контролювати і 

виражати емоції і вміння зосереджуватися. Метою втручань має бути 

поліпшення психологічного та емоційного благополуччя дітей, вчителів 

та батьків, а також створення безпечного і вільного від насильства 

середовища. 

3) Навчальне середовище – втручання спрямовуються на створення 

захисного і сприятливого середовища для навчання шляхом розвитку 

потенціалу вчителів та інших освітян щодо методів навчання, 

орієнтованих на дітей, з урахуванням особливостей конфлікту та 

належним забезпеченням навчально-методичних матеріалів. 

4) Розширення можливостей шкільної громади – втручання мають 

сприяти спільним діям на підтримку розвитку змістовного шкільного 

врядування з активною участю дітей і батьків задля розширення 

доступності та підвищення якості захисної освіти. 
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ВВЕДЕННЯ В ДІЮ  
СТРУКТУРИ РЕАГУВАННЯ 

 

Наскрізні питання 

Стратегія ОКУ спрямована на забезпечення адекватних і цілісних реагувань 

шляхом просування та інтеграції фундаментальних наскрізних питань і 

принципів з тим, щоб всі програми були як мінімум захисними та інклюзивними. 

Ми використовуємо принцип, згідно з яким будь-яка поточна криза може стати 

можливістю для подолання існуючих нерівностей у галузі освіти та можливістю 

для «відбудови на краще» (build back better). 

Перш за все, ми повинні переконатися, що забезпечення прав дитини, 

викладених у Конвенції про права дитини (КПД)18, є невід'ємною частиною нашої 

роботи. По-друге, Мінімальні стандарти освіти INEE 19  (супутні стандарти 

Sphere) мають стати керівним інструментом, що визначає мінімальний рівень 

якості освіти, до якого ми повинні прагнути. 

Урахування особливостей конфлікту (чутливість) 

Зважаючи на те, що освіта може впливати на конфлікт як негативно, так і 

позитивно, підхід до ОНС 20 , що враховуватиме особливості конфлікту, є 

визначальним для роботи партнерів, щоб уникнути загострення конфлікту. Це 

вимагає організаційного розуміння контексту конфлікту в Україні (включаючи 

ставлення різних спільнот з обох сторін лінії розмежування до одного і того ж 

питання) та взаємодії з освітніми втручаннями. При плануванні та наданні 

гуманітарної освітньої допомоги «чутливість до конфлікту» спрямована на 

мінімізацію негативних наслідків (наприклад, недопущення подальшої ескалації 

напруженості) і максимізацію потенціалу позитивного впливу (наприклад, 

посилення соціальної інтеграції та гармонізації тощо). 

Освіта з урахуванням особливостей конфлікту – це підхід, що застосовується на 

всіх етапах конфлікту та на всіх рівнях системи освіти – від класної кімнати до 

рівня політики. Вона також застосовується в усіх контекстах, безвідносно 

інтенсивності чи частоти насильства та в ситуаціях, де прихована напруженість 

ще не призвела чи останнім часом не призводила до насильства.  

Ґендерна рівність 

Зважаючи на те, що освіта – це одне з фундаментальних прав людини, при 

розробці програм ОНС вкрай важливо враховувати гендерну проблематику з 

тим, щоб освіта залишалася «правом для всіх». Це означає, що потреби та 

                                                             
18 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
19 https://inee.org/resources/inee-minimum-standards 
20 https://inee.org/resources/inee-conflict-sensitive-education-training-modules 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/resources/inee-conflict-sensitive-education-training-modules
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прагнення всіх учнів, вчителів і членів громади – жінок, дівчаток, хлопчиків і 

чоловіків – мають бути інтегровані і включені до загального процесу реагування. 

Крім того, важливо враховувати той факт, що конфлікт по-різному впливає на 

дівчаток, хлопчиків, жінок та чоловіків, і що їхня здатність долати, реагувати та 

відновлюватися після надзвичайної ситуації може відрізнятися; важливо також 

пам’ятати, що гендерна нерівність та інші існуючі нерівності часто 

загострюються в надзвичайних ситуаціях 

Інклюзивна освіта  

«Інклюзивну освіту» традиційно трактують як освіту, спрямовану на дітей та 

молодих людей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Натомість 

INEE визначає інклюзивне навчання як освіту, що забезпечує присутність, 

участь і досягнення усіх у можливостях навчатися. Вирішення проблем 

доступності, участі та навчання – як фізичного, так і методологічного плану – є 

одним з підходів до перетворення освітніх втручань на інклюзивні.  

393 навчальні заклади, які взяли участь в опитуванні (або 43%)21 повідомили, 

що в них навчаються діти, які потребують запровадження певних елементів 

інклюзивної освіти. В більшості цих шкіл є до п'яти дітей, які потребують таких 

послуг. Загальна кількість дітей, які потребують цієї допомоги — 1 829, з яких 

599 навчаються на дому. 

Інклюзивне навчання – це один з аспектів якісної освіти, що гарантує всім учням, 

безвідносно їх статі, віку, мови, здібностей, релігії, етнічної приналежності чи 

інших ознак, належну підтримку для змістовної участі та навчання разом з 

однолітками та повного розвитку їхнього потенціалу.  

Особливу увагу слід приділити включенню маргіналізованих груп, як роми та 

інші етнічні та/або релігійні групи, а також інших меншин, зокрема представників 

ЛГБТ-спільноти; не менш важливою видається потенційна потужна роль освіти 

у навчанні толерантності та соціальній згуртованості різних груп меншин та 

більшості. Із зростанням поляризації суспільства цей аспект залишатиметься 

надзвичайно важливим.  

Зв’язки між кластерами  

Визнаючи той факт, що освіта не існує у вакуумі, відіграє одну з центральних 

ролей у захисті і може слугувати «точкою входу» для інших секторів22, Освітній 

кластер в Україні тісно співпрацює та координує свою діяльність з іншими 

кластерами, у тому числі через Міжкластерну координаційну групу (МККГ), де 

має унікальну можливість бути «голосом дітей». 

Перш за все, підтримується зв’язок з суб-кластером захисту дітей (сфера 

відповідальності Кластера захисту). В Україні фахівці цих двох напрямків 

технічної експертизи беруть участь – наскільки це можливо – в нарадах і 

зустрічах один одного і підтримують високий рівень інформаційного обміну 

щодо спільних інтересів і проблем. Однією з таких проблем є мілітаризація 

                                                             
21 ПГР на 2019-2020 рр. 
22 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoP-Review-2018-screen-1.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoP-Review-2018-screen-1.pdf
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освіти, а також загальні проблеми дитинства та підліткового віку; іншою точкою 

дотику є потреба у розширенні ПСП у навчальних закладах. 

Зважаючи на високі рівні мінного забруднення, поширеності боєприпасів, що не 

розірвалися, та інших вибухонебезпечних залишків війни, які становлять загрозу 

для дітей, вчителів та громад в цілому, ОКУ координує свою діяльність із суб-

кластером промінної діяльності (сфера відповідальності Кластера захисту) з 

тим, щоб діти, освітяни та інші члени громад були належним чином охоплені 

освітою з питань мінної небезпеки, яка рятує життя.   

Кластер ВСГ (водопостачання, санітарія та гігієна) – це ще один ключовий 

партнер, з яким ми продовжуємо тісну співпрацю для розширення доступу через 

забезпечення гідного (наприклад, умови для дівчат, у яких триває менструація) 

та належним чином функціонуючого (наприклад, чиста вода для шкільних 

їдалень) шкільного середовища. Через значну інфраструктуру ВГС, що вимагає 

інтенсивних втручань, моніторинг стану ВГС у школах на територіях ПУТ та 

НПУТ координується обома кластерами. 

Зважаючи на останні тривожні дані щодо фізичного здоров’я дітей, які мешкають 

в ізольованих населених пунктах вздовж лінії розмежування (оцінка REACH, 

2019 р.), а також поширеності проблем психічного здоров’я в регіоні, нам 

необхідно активізувати співпрацю з Кластером охорони здоров’я. 

Питання підтримки гуманітарного доступу викликає занепокоєння серед всіх 

гуманітарних структур і тому має стати одним з пріоритетів порядку денного ГКК 

та МККГ. ОКУ може зробити свій внесок у ці зусилля, підтримуючи високий 

рівень комунікації із зацікавленими сторонами в галузі освіти як на 

підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях. 

 
ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД  
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ 

 

Громади та окремі особи, які постраждали внаслідок кризи, їхнє право на захист 

і безпеку, визначені міжнародним правом, а також право на гідне життя, 

знаходяться в центрі всіх гуманітарних дій. Не як пасивні суб’єкти права, а як 

уповноважені партнери – знавці власного життя, своїх потреб та найкращих 

рішень, постраждалі особи мають долучатися до спільних зусиль, спрямованих 

на удосконалення заходів з подолання наслідків надзвичайних ситуацій та 

забезпечення їх відповідності кінцевій меті.  

Підзвітність перед постраждалим населенням (ППН) має стати реальним 

зобов’язанням усіх гуманітарних організацій і діячів для забезпечення 

відповідального використання повноважень і ресурсів шляхом залучення на всіх 

етапах діяльності ГКК саме тих людей, яким гуманітарні структури прагнуть 

допомогти і перед якими вони нестимуть відповідальність.  



   
 

25 

 

Визнаючи те, що підзвітність перед постраждалим населенням є одним з 

напрямків, що потребує вдосконалення, ГКК в Україні розробила колективний, 

загальносистемний підхід до ППН23. ОКУ зобов’язується забезпечувати рамки 

ППН та виконувати підхід ОКГП щодо запобігання сексуальній експлуатації та 

знущанням (PSEA) 24, також докладаючи зусиль для того, щоб усі партнери були 

обізнані з Рамками підзвітності в Україні.  

Тут варто наголосити, що Освітній кластер інтерпретує ППН не тільки як 

окреслені вище підходи, але і як важливий обов’язок залучати дітей та молодь 

– наших головних бенефіціарів – до повного циклу гуманітарних програм. 

Участь дітей 

Конвенція ООН про права дитини (КПД) визначає у Статті 12 право дітей брати 

змістовну участь у всіх рішеннях, що їх стосуються, а також право на серйозний 

розгляд і урахування їхніх думок. На 30-му році існування КПД ми повинні 

поважати та сприяти цьому праву в усіх аспектах нашої роботи. 

Діти мають право долучатися до розробки, впровадження, моніторингу та оцінки 

програм, покликаних їх підтримувати. Оскільки консультації з дітьми та 

механізми їх участі в цих процесах поки що не гарантуються усіма програмами 

та усіма партнерами у галузі освіти, ОКУ має намір співпрацювати з партнерами 

упродовж всього терміну дії стратегії з метою створення та впровадження 

системних і змістовних процесів залучення дітей для обґрунтування освітньої 

відповіді.  

Це передбачатиме залучення дітей до оцінки та моніторингу потреб, а також 

вимагатиме зусиль, спрямованих на гарантування відповідальності  партнерів 

Освітнього кластера перед дітьми за послуги, що вони надають. Ми повинні 

поставити два важливих питання: «Чи охоплюємо ми потрібних дітей 

потрібними послугами?», і «Чи задоволені діти і батьки послугами, які вони 

отримують?»  

Не заперечуючи того, що цей напрямок потребує вдосконалення, Освітній 

кластер в Україні зобов’язується взаємодіяти з постраждалими дітьми, причому 

не суто «символічно», а з їхньою реальною активною участю, тобто голоси цих 

дітей і молодих людей звучатимуть у повну силу на всіх етапах реалізації ЦГП 

задля більш якісного та цілеспрямованого вирішення їхніх потреб та з 

незмінною увагою до охорона дитинства. 

І кластер, і його партнери повинні консультуватися з дітьми та молоддю при 

розробці оцінки потреб, запрошувати їх до участі у створенні планів реагування 

на надзвичайні ситуації, та намагатися отримати їхні зауваження на етапі 

впровадження. На цьому ж етапі їх також можна залучати у якості волонтерів. 

Діти та молодь необхідно включати у процеси моніторингу та оцінки. Оскільки 

програми участі більш пристосовані до реальних потреб дітей та молодих 

                                                             
23 Ukraine Accountability Framework, серпень 2017 р. 
24 https://www.unocha.org/protection-against-sexual-exploitation-and-abuse-psea 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/aap_framework_ukraine_31aug2017_final.pdf
https://www.unocha.org/protection-against-sexual-exploitation-and-abuse-psea
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людей, такий підхід може стати особливо дієвим і генерувати інноваційні 

рішення.  

Існує потреба у більш активних консультаціях щодо кращого залучення дітей до 

нашої роботи. До порядку денного засідань нашого Кластера буде додано 

постійний пункт з метою просування цього пріоритету. Деякі можливі заходи, що 

будуть обговорюватися з партнерами Кластера, органами освіти та самими 

дітьми і молодими людьми, включають наступне:  

- Оновлення МІОК (див. нижче у розділі «Моніторинг») для включення 

питань, що стосуватимуться задоволеності дітей отриманими послугами. 

- Розробка плану для подальшого залучення дітей у процеси оцінки 

потреб в рамках наступного програмного циклу.  

- Дослідження інших методів отримання та реагування на зворотній 

зв’язок від дітей. 

Охорона дитинства 

Охорона дитинства – це концепція, що виходить за межі захисту дітей; це більш 

комплексний підхід, спрямований на запобігання шкоди здоров’ю та розвитку 

дітей, а також на створення та активного збереження середовища, метою якого 

є попередження та утримання від будь-яких дій та бездіяльності – навмисної чи 

ненавмисної – що наражає дітей на ризик будь-яких зловживань.  

Оскільки партнери Освітнього кластера працюють в інтересах дітей та разом з 

ними, дуже важливо, щоб наші організації були безпечними для дітей, і щоб наші 

програми та дії виконувалися у безпечний спосіб для тих, з ким ми контактуємо. 

Для практичної реалізації цього підходу, всім партнерам кластера настійно 

рекомендується розробляти та застосовувати політику, процедури та практики, 

здатні забезпечити безпеку та благополуччя усіх дітей, з якими ми взаємодіємо, 

що робить нас безпечними для дітей.  

Партнери можуть завжди звернутися до Координатора ОКУ за консультаціями 

та порадами щодо найкращих практик. За результатами консультацій з 

партнерами ми також маємо намір призначити Координатора Освітнього 

кластера в Україні з питань охорони дитинства. 



   
 

27 

 

ПЛАН  
МОНІТОРИНГУ 

Для успішної координації та реалізації Стратегії ОКУ, Кластер повинен 

отримувати від партнерів оновлену інформацію про наступне:  

1. Поточні потреби (дані партнерських оцінок тощо) 
2. Види та місця проведення партнерської діяльності 
3. Досягнуті результати партнерської діяльності  
 
Для досягнення цієї мети, команда ОКУ розробила Моніторинговий інструмент 

освітнього кластера (МІОК) для партнерів, за допомогою якого вони б 

передавали вищезазначену інформацію. Заходи в рамках МІОК – це діяльність, 

передбачена в Структурі реагування.  

Кожна організація повинна раз на квартал подавати до ОКУ оновлені дані 

моніторингу. Впродовж 1-2 тижнів після подання, команда ОКУ збирає та 

аналізує дані МІОК, готує різні аналітичні продукти та ділитися ними з 

партнерами та іншими зацікавленими сторонами. Такий аналіз дає Освітньому 

кластеру змогу відстежувати реагування освіти, виявляти потреби та прогалини, 

уникати дублювання відповідей, допомагати партнерам в операційному 

плануванні та формулювати адвокаційну діяльність від імені партнерів. Ця 

інформація також передаватиметься в УКГВ у цілях міжкластерної координації 

та для поширення серед донорів, щоб привернути їхню увагу до незадоволених 

потреб у фінансуванні. І, нарешті, дані про відповіді та заходи на ПУТ 

передаються в МТОТ з подальшим оприлюдненням на Порталі економічного та 

соціального відновлення25, завданням якого є узгодження з органами влади, а 

також діячами у галузі відновлення та розвитку. 

У наведеній нижче таблиці подається графік моніторингу та звітності. Кожна 

організація повинна призначити одного координатора для подання оновлених 

даних МІОК на розгляд команді ОКУ.  

                                                             
25 http://portal.mtot.gov.ua 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНА 

ОСОБА 
ДЕНЬ МІСЯЦЯ 

Оновлені дані Моніторингового 

інструмента освітнього кластера 

(МІОК) подаються до команди ОКУ  

Координатор МІОК 

від кожного партнера 

Кластера 

5-е число квітня, 

липня, жовтня та січня  

Дані компілюються; готуються 

аналітичні продукти  

Команда Кластера 15-е число квітня, 

липня, жовтня та січня 

Оновлені аналітичні продукти 

поширюються на засіданнях 

кластера на національному та 

субнаціональному рівнях  

Команда Кластера Наступна зустріч після 

завершення звітного 

періоду  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/ECMT_TEMPLATE.xlsx
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/08/ECMT_TEMPLATE.xlsx
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Моніторинг та звітування про напади на заклади освіти  

Напади на школи та лікарні під час конфлікту є одним із шести грубих порушень, 

що їх визначає та засуджує Рада Безпеки ООН. Ці шість порушень лягли в 

основу архітектури РБ ООН і підлягають моніторингу, звітуванню та реагуванню 

на зловживання, яких зазнають діти під час війни, через Механізм моніторингу 

та звітності (ММЗ). Наразі в Україні ММЗ не активовано.  

За відсутності ММЗ, Освітній кластер в Україні здійснює моніторинг нападів на 

освіту в Україні 26  з метою обґрунтування відповіді та підтримки рішучої 

адвокаційної роботи партнерів ОКУ в Україні.  

Освітній кластер в Україні відстежує наступні види нападів на заклади освіти, які 

є доволі поширеними в контексті конфлікту на сході України і підпадають під 

вказані визначення: 

1. Фізичне пошкодження шкільної інфраструктури 

2. Тимчасове закриття шкіл внаслідок конфлікту 

3. Використання шкіл у військових цілях або їх знаходження у 

безпосередній близькості до військових об’єктів 

4. Інші інциденти, що призводять до загибелі, травм та небезпеки смерті 

або поранень учнів, педагогічного персоналу чи батьків 

Моніторинг та звітування про ситуацію з випускниками на 

непідконтрольних територіях 

Освітній кластер здійснює моніторинг даних про випускників на НПУТ, які з 

початку конфлікту отримували невизнані документи про освіту 27 . На основі 

відкритих джерел (у тому числі звітів де-факто органів освіти) ОКУ веде базу 

даних з інформацією про випускників 9 та 11 класів, починаючи з 2015 року, з 

деталізацією на обласному рівні. Подвійного підрахунку вдається уникати 

припускаючи, що дитина, яка отримує атестат після закінчення 11-го класу цього 

року уже отримувала свідоцтво про освіту після 9-го класу 2 роки тому.  

 

 

                                                             
26 Monitoring, Reporting and Responding to Attacks on Education in Ukraine, Guidance Note for the Ukraine Education 

Cluster staff and partners  
27  Див. Огляд потреб, Освітня політика; Моніторинг та звітування. 

Аналітичні продукти МІОК 

оприлюднюються на сторінці 

Кластера на платформі 

humanitarianresponse.info 

Команда Кластера 20-е число квітня, 

липня, жовтня та січня  

Зворотній зв’язок щодо процесу 

звітності та інструменту аналізу (як 

вдосконалити) надсилається 

команді Кластера 

Партнери Кластера 30-е число квітня, 

липня, жовтня та січня  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_note_attacks_on_education_in_ukraine_2019_05_21.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_note_attacks_on_education_in_ukraine_2019_05_21.pdf
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Координаційний моніторинг діяльності кластера 

Щоб пересвідчитися, що діяльність Освітнього кластера в Україні відповідає 

встановленим цілям, здійснюється координаційний моніторинг діяльності 

кластера (КМДК), можливо, паралельно з процесом перегляду координації в 

країні. В рамках цієї роботи партнерам пропонують надати свої зауваження та 

коментарі щодо Кластера через онлайн-анкетування (також можна здійснити в 

режимі оф-лайн у разі проблем зі зв’язком) на зручній для них мові. Результати 

будуть поширені серед партнерів і ляжуть в основу заходів для покращення 

виконання кластером своїх основних функцій.  
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АДВОКАЦІЯ  
 

Починаючи з 2018 року ГКК в Україні розширила свою адвокаційну діяльність, 

роботу з громадськістю та комунікаційні заходи, щоб повернути Україну до 

міжнародного порядку денного. Скоординовані комунікаційні стратегії, як-от 

#UkraineNotForgotten, що просувалися на подіях високого рівня і за допомогою 

активного залучення ЗМІ, допомогли сформувати позитивну увагу до країни. 

Проте, судячи з браку фінансування для ПГР та повідомлень світових ЗМІ, 

гуманітарне співтовариство в Україні все ще потребує адвокаційних зусиль. 

Саме тому 2019 року ГКК продовжить стратегічно здійснювати спроби 

підвищити рівень уваги на національному та міжнародному рівнях шляхом 

регулярної присутності у соціальних медіа та ЗМІ, створення спільного 

аудіовізуального продукту, поширення історій життя, проведення спільних 

кампаній та організації заходів високого рівня.  

Освітній кластер в Україні є невід'ємною частиною цієї стратегії і 

продовжуватиме робити свій внесок з тим, щоб голоси дітей, молоді, вчителів 

та батьків були почуті, як мінімум через адвокаційні матеріали, що їх 

вироблятимуть партнери. Прикладом для цього може слугувати кампанія Save 

the Children (SCI) «Stop the War on Children», започаткована у Києві у травні 2019 

року. До виступів дітей і дорослих, які постраждали внаслідок конфлікту, 

приєдналися представники ЮНІСЕФ, Міносвіти, ОКГП ООН, Норвезького МЗС, 

ECHO та SCI28.   

Декларація про безпеку шкіл 

Крім того, починаючи з 2016 року Освітній кластер в Україні, спільно з ЮНІСЕФ 

та Save the Children, активно виступає за ухвалення та впровадження Україною 

Декларації про безпеку шкіл (ДБШ)29. Зазначена декларація – це міжурядове 

політичне зобов’язання, що надає країнам можливість висловитися на захист 

учнів, вчителів, шкіл та університетів від нападів під час збройних конфліктів; 

підтвердити важливість продовження освіти під час збройного конфлікту; і 

здійснити конкретні заходи для запобігання використання шкіл у військових 

цілях. В українському контексті це надзвичайно важливий компонент 

Колективного результату 3 ПГР, що стосується забезпечення доступу до 

життєво важливої цивільної інфраструктури. 

 

Супутні «Вказівки із захисту шкіл та університетів від використання у військових 

цілях під час збройних конфліктів»30 закликають сторони конфлікту (як збройні 

сили держави, так і неурядові озброєні формування) не використовувати школи 

та університети для будь-яких цілей на підтримку військових дій. Головна мета 

Вказівок – захистити школи та університети від ризику перетворення на військові 

                                                             
28  Посилання на Stop the War on Children, SCI (May 2019) 
29 http://protectingeducation.org/guidelines/support 

30 http://protectingeducation.org/safeschoolsdeclaration  

http://protectingeducation.org/safeschoolsdeclaration
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об'єкти шляхом використання їх у військових цілях і піддаючи їх потенційно 

руйнівним наслідкам нападу.  

Слід наголосити, що самі Вказівки є практичним інструментом, доступним 

кожному. Їх може виконувати чи реалізовувати будь-який суб'єкт за межами 

Декларації про безпеку шкіл, наприклад, де-факто влада. Надзвичайно 

важливо, щоб всі учасники конфлікту мали уявлення про ці Вказівки та включили 

їх у свої військові статути, тим самим демонструючи відданість і підтримку 

безперервному навчанню дітей та молоді на благо усіх. 

За станом на серпень 2019 року Декларацію про безпеку шкіл ухвалили вже 95 

держав. Освітній кластер в Україні і надалі виступатиме за приєднання України 

до цієї міжнародної спільноти. ОКУ також пропагуватиме дотримання Вказівок 

як на контрольованих, так і на непідконтрольних уряду територіях з 

використаням доказової бази з системи моніторингу нападів на освіту 31.  

Моніторинг та звітування про ситуацію з випускниками на 

непідконтрольних територіях 

Освітній кластер здійснює моніторинг даних про випускників на НПУТ, які з 

початку конфлікту отримували невизнані документи про освіту32 ОКУ на початку 

літа 2019 почала роботу над Дослідженням для документації та подальшого 

аналізу заходів для вирішення ситуації, яка впливає на велику кількість молоді. 

ОКУ продовжить роботу з адвокації стосовно цього питання.  

  

                                                             
31

 Monitoring, Reporting and Responding to Attacks on Education in Ukraine, Guidance Note for the Ukraine Education 

Cluster staff and partners 
32 Див. Огляд потреб, Освітня політика; Моніторинг та звітування. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_note_attacks_on_education_in_ukraine_2019_05_21.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_note_attacks_on_education_in_ukraine_2019_05_21.pdf
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УЗГОДЖЕННЯ 
 

Ця Стратегія не є окремим документом: її слід розуміти та узгоджувати з 

глобальними та більш вузькими контекстуальними конвенціями, деклараціями, 

політикою та стандартами (раніше наголошувалося на дотриманні положень 

КПД та Мінімальних стандартів INEE), а також з планами розвитку і реагування. 

Перш за все, Стратегія узгоджується з багаторічним Планом гуманітарного 

реагування на 2019-2020 рр. 

 

Стратегія також перегукується з Ціллю Сталого Розвитку № 4 (ЦСР)33. Метою 

ЦСР4 є забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх. Це також 

стосується і постраждалих внаслідок конфлікту дітей та молоді, які мешкають на 

ПУТ і НПУТ. Відтак освіта в умовах надзвичайних ситуацій не ізолюється від 

цілей сталого розвитку, а навпаки, стає невід'ємною частиною глобальної 

боротьби за освіту для всіх. Це також яскравий приклад того, як освіта пов’язує 

короткострокову гуманітарну допомогу та довгострокові програми розвитку. 

 

Кластерний підхід не має жодних намірів будувати паралельні системи; 

натомість він намагається підтримувати існуючі системи у подоланні криз і 

готовності до надзвичайних ситуацій. Таким чином, ця Стратегія також 

узгоджується з Концепцією Міносвіти «Нова українська школа» та її дев’ятьма 

основними компонентами: 

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних 

для успішної самореалізації у суспільстві.  

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно.  

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.  

4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 

автономію.  

5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.  

6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.  

7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя.  

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх 

дітей до якісної освіти.  

                                                             
33 Визнаючи серйозні економічні, соціальні та екологічні виклики, що стоять перед нашою планетою, 2015 року ООН 

визначила 17 глобальних пріоритетів, прагнень та дій, які мають бути виконані до 2030 року – так звані Цілі Сталого 

Розвитку. ЦСР отримали широке визнання урядів багатьох країн світу, включаючи Україну, яка підтведила свою 

відданість ЦСР у 2015 році.  
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9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні 

навчального закладу.  

Основоположним принципом діяльності Освітнього кластера є його діяльність у 

партнерстві з усіма учасниками освітньої галузі в найкращих інтересах 

постраждалих дітей, молоді та освітян. Таким чином, ця Стратегія намагається 

усунути прогалини та поділу між освітою на ПУТ і НПУТ, збудувати «містки» між 

гуманітарними підходами та підходами розвитку, між місцевими, національними 

та міжнародними учасниками, а також глобальними та національними 

стандартами та політикою. Саме фундаментальне та визнане право усіх дітей 

на безпечну, всеохоплюючу, захисну та якісну освіту має повсякчас залишатися 

у центрі уваги.  
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ВІДНОВЛЕННЯ  
ТА ПЕРЕХІД 

 

Освітній кластер в Україні почав діяти у грудні 2014 року на основі аналізу ГКК 

щодо гуманітарних потреб та координаційних можливостей на місцях. 

Кластерний підхід покликаний поліпшити передбачуваність, своєчасність та 

ефективність гуманітарного реагування та прокласти шлях до відновлення. 

Ключовим чинником є те, що зазначений координаційний механізм має бути 

обмеженим у часі.  

 

Проте, в умовах тривалої кризи іноді дуже складно розпочати процес 

відновлення, особливо коли цілі регіони чи окремі райони країни продовжують 

потерпати від надзвичайної ситуації: саме це відбувається в Україні, де конфлікт 

триває уже понад 5 років. Тим не менш, Кластер зобов’язаний діяти у напрямку 

переходу34, приділяючи належну увагу відповідним національним структурам та 

їх спроможності координувати і задовольняти гуманітарні потреби відповідно до 

гуманітарних принципів.  

 

Спираючись на очікувані незабаром дані КМДК, Освітній кластер в Україні 

оновить свій Огляд варіантів переходу (проект) від квітня 2017 року, керуючись 

наступними чотирма принципами: 

1. Підготувати плани готовності, а також встановити потреби реагування та 

координації (на основі шести функцій кластера 35). 

2. Визначити урядові та інші механізми координації та реагування, які є 

достатньо компетентними для взяття на себе функцій лідерства та підзвітності 

кластера (не всі вони мають передаватися одночасно). 

3. Оцінити спроможність цих механізмів брати на себе відповідальність. 

 4. З’ясувати, що потрібно зробити і протягом якого часу, щоб посилити 

спроможність до переходу чи ініціювати деактивацію. 

 

                                                             
34 Перехід у даному контексті означає процес (і потенційно діяльність) планування та здійснення передачі лідерських 

функцій та підзвітності, результатом якого має стати деактивація кластера. Відповідні функції можуть передаватися як 

існуючим або «докризовим» координаційним структурам, так і новоствореним механізмам. 

35 https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-cluster-
coordination-country-level 

 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level
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Зв’язок між гуманітарною сферою та розвитком 

Дворічний План гуманітарного реагування також охоплює сферу гуманітарного 

розвитку і пропагує розширення зусиль з відновлення та розвитку36.   

Програми освіти в умовах надзвичайних ситуацій можуть стати «вікном 

можливостей для відбудови на краще» у сенсі структур, доступу (тобто 

включення виключених), педагогіки, систем тощо. Коли програми ОНС 

повертаються у формат програм відновлення, а згодом – програм розвитку, 

необхідно переконатися, що при цьому не втратиться прогрес, здобутий на етапі 

надзвичайної ситуації.  

Має буди взято до уваги, що Україна навідміну від багатьх країн, які мають 

гуманітарну кризу залишається розвиненою країною 37  з великою увагою 

держави щодо важливості освіти, включаючу харчування та психосоціальне 

благополуччя учнів. Тим не менш, питання, яке може буди виокремлене як 

приклад важливості переходу від гуманітарного підходу в програми розвитку (як 

зі сторони освіти, так і захисту дітей) це мілітарізація освіти та дитинства/ 

юнацтва.  

З самого початку конфлікту на сході України у 2014 р. Ми могли стати свідками 

як шкільних, позашкільних занять з «патріотичного виховання» так і приватні 

«військові літні табори»38  для дітей шкільного віку та підлітків з обох боківю 

конфлікту. ОКУ закликає партнерів – включаючи донорів – звернути увагу на 

заходи, які можуть бути вжиті з їхнього боку для – згідно з коніенцією ООН про 

права дитини – демілітаризації освіти та позашкільної діяльності для 

дітей/підлітків, по обидві сторони лінії зіткнення, зважаючи на те, що це може 

стати одим із найбільших внесків до зв’язоку між гуманітарною сферою та 

розвитку задля досягнення стійкого мирного майбутнього.  

Особливі перестороги 

Забезпечення гуманітарного доступу та продовження неупередженого 

моніторингу закладів освіти не повинні порушуватися чи перериватися у зв’язку 

з переходом; збір достовірних даних про напади і використання шкіл та 

університетів у військових цілях має продовжуватися безвідносно того, хто 

чинить такі напади і хто від них потерпає. 

Під час переходу особливу увагу слід приділити підзвітності, і насамперед 

підзвітності перед постраждалим населенням. 

 

                                                             
36 ПГР на 2019-2020 р. 
37 Займає 88 позицію у HDI: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR 
38 http://www.diegoibarra.com/iron_kids (за піддтримки Right to Education) 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
http://www.diegoibarra.com/iron_kids
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КОРИСНІ РЕСУРСИ 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ПОСИЛАННЯ ОПИС 

GEC: Education Cluster Coordination Handbook 

http://educationcluster.net/?get=001197|2013/12/

EC-Coordinators-Handbook_low2.pdf  

Цей посібник має надати координаторам 

освітнього кластера інформацію, що допоможе 

їм забезпечити скоординовану та ефективну 

відповідь на освітні потреби в надзвичайних 

ситуаціях. Він охоплює широке коло питань, 

зокрема питання спільного лідерства, поради 

щодо організації та проведення зустрічей, 

сприяння співпраці партнерів кластера, 

управління інформацією, розробка планів і 

стратегій кластера, а також адвокаційна 

діяльність та мобілізація ресурсів. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/ww

w.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/ukraine_2019_humanitarian_needs_overview_

en.pdf 

Цей документ підготовлено від імені 

Гуманітарної команди країни та партнерів та 

описує їхнє спільне розуміння кризи, включаючи 

найактуальніші гуманітарні потреби та 

приблизну кількість людей, які потребують 

допомоги. Він являє собою консолідовану базу 

доказів і допомагає обґрунтувати спільне 

стратегічне планування реагувань. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/ww

w.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/ukraine_2019_humanitarian_response_plan_e

n.pdf 

На п’ятий рік кризи на сході України, що набуває 

все більш тривалого та складного характеру, 

було розроблено багаторічну стратегію на 2019 

та 2020 роки. І хоча полегшення страждань 

цивільного населення за допомогою 

комплексних та своєчасних гуманітарних дій і 

підтримки захисту має пріоритетне значення, 

стратегія також намагається сприяти кращій 

взаємодії між різними інституціями задля 

поступового зменшення потреб та посилення 

стійкості громадян.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/ww

w.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/aap_framework_ukraine_31aug2017_final.pdf 

Рекомендації щодо колективного, 

загальносистемного підходу до питань 

підзвітності перед постраждалим населенням 

(ППН) в Україні були сформульовані членами 

Вищої групи з впровадження програми 

трансформації (STAIT) за результатами місії у 

березні-квітні 2017 року. Єдиний підхід до ППН 

має підтримувати поточну діяльність 

кластерів/секторів, Міжкластерної 

http://educationcluster.net/?get=001197|2013/12/EC-Coordinators-Handbook_low2.pdf
http://educationcluster.net/?get=001197|2013/12/EC-Coordinators-Handbook_low2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_needs_overview_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_needs_overview_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_needs_overview_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_needs_overview_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_response_plan_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_response_plan_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_response_plan_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine_2019_humanitarian_response_plan_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/aap_framework_ukraine_31aug2017_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/aap_framework_ukraine_31aug2017_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/aap_framework_ukraine_31aug2017_final.pdf
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координаційної групи (МККГ) та її членів на 

операційному рівні, спираючись існуючі 

механізми та оптимізуючи їх для забезпечення 

систематичних та взаємопосилюючих методів і 

процедур. 

МПК: Референтний модуль для координації 

кластерів 

https://www.humanitarianresponse.info/en/syste

m/files/documents/files/cluster_coordination_refe

rence_module_2015_final.pdf  

Описує основні елементи координації кластерів і 

слугує довідником для практиків на місцях, щоб 

сприяти їхній роботі та покращити результати 

гуманітарних акцій.  

МПК: Керівництво з готовності до реагування 

в надзвичайних ситуаціях 

https://www.humanitarianresponse.info/en/syste

m/files/documents/files/emergency_response_pr

eparedness_2015_final.pdf  

Забезпечує готовність широкої гуманітарної 

спільноти негайно реагувати на рівні країни та 

спільно з національними діями здійснювати 

життєво важливі заходи для подолання 

надзвичайної ситуації, що розвивається.  

INEE: Мінімальні стандарти освіти: Готовність, 

Реагування, Відновлення 

http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standard

s  

Посібник з мінімальних стандартів INEE – це 

єдиний глобальний інструмент, що визначає 

мінімальний рівень якості освіти та доступу в 

умовах надзвичайних ситуацій через 

відновлення. Метою Посібника є 1) підвищення 

якості готовності, реагування та відновлення 

освіти; 2) розширення доступу до безпечних та 

адекватних можливостей навчання для всіх 

учнів, безвідносно віку, статі чи здібностей; 3) 

забезпечення підзвітності та належної 

координації у наданні освіти в умовах 

надзвичайних ситуацій через відновлення.  

 

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
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