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Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект наказу
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів та внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128» і вважає за необхідне
зауважити наступне.
При проведенні уроків з трудового навчання у сільських школах поділ 5-9
класів на групи здійснюється за наявності 25 і більше учнів. Проектом наказу
передбачається здійснення такого поділу за наявності більше 27 учнів, тобто за
наявності 28 і більше учнів, що є погіршенням умов праці вчителів та приводом
до зменшення їх навантаження, а отже й заробітної плати, що не може бути
підтримано.
При вивченні української мови, яка вивчається як предмет у закладах
загальної середньої освіти (крім закладів з навчанням болгарською,
кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською та
угорською мовами) поділ класів, незалежно від віку учнів, які в них навчаються,
здійснюється за наявності більше 27 учнів. Проектом передбачається здійснення
такого поділу лише у 1-4 класах, з застереженням не більше 5 годин на тиждень,
тобто у школах, де за навчальними планами передбачається 6 і більше годин на
тиждень у початкових класах усієї школи, у інших класах поділу не буде.
Зазначене призведе до нерівних умов здобуття початкової освіти учнями. Якщо ж
йдеться про 5 годин на тиждень на кожен початкових клас, то редакцію цього
нормативу після словосполучення «не більше 5 годин на тиждень» необхідно
поповнити словами «на кожен клас».
До того ж буде погіршено умови праці учителів української мови, де вона
вивчається як предмет у 5-11 класах (окрім шкіл з навчанням болгарською,
кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською та
угорською мовами) та призведе до погіршення умов праці вчителів, зменшення
навчального навантаження та заробітної плати, їх вивільнення.
Не передбачається поділ класів при проведенні відмінних від уроку форм
освітнього процесу, зокрема практичних, лабораторних, семінарських чи інших, з
профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях,
ліцеях, колегіумах, які статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
дозволяється обирати закладам освіти самостійно, а також передбачається
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
Заборона на поділ класів на групи при проведенні практичних, лабораторних,
семінарських форм освітнього процесу з профільних дисциплін у спеціалізованих
школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах призведе по
погіршення умов для здобуття учнями освіти, умов праці вчителів, зменшення
навчального навантаження та заробітної плати, а також до їх скорочення.

Не передбачено поділу класів на групи окремо для хлопців і дівчат при
проведенні уроків в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура» у 10 - 12-му
класах, при поглибленому вивченні іноземної мови, у закладах загальної
середньої освіти для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Необхідно передбачити норму про проведення занять з лікувальної
фізкультури в спеціальних школах (школах-інтернатах) з групами та
індивідуально з наповнюваністю груп 4 - 6 учнів згідно з медичними
показаннями.
Декларативною залишиться норма про здійснення поділу класів на групи за
рахунок коштів засновника про додатковий поділ класів на групи, а також про
поділ класів на групи при вивченні предметів, які не наведені у таблиці, на
підставі письмового звернення керівника закладу освіти. Відповідно до
Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядування та зміни до них
здійснюються відповідними радами. Тому доцільно передбачити, що поділ класів
на групи при вивченні окремих предметів, які не передбачено цими нормативами,
може здійснюватися за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок
видатків відповідних місцевих бюджетів.
Потребують доповнення положення наказу про здійснення видатків для
забезпечення поділу класів на групи, зокрема й у міжшкільних ресурсних
центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах та інших закладах
освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, за рахунок видатків
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Необхідно уніфікувати у всьому тексті редакцію норм про поділ класів
залежно від кількості учнів на кшталт «більше 27» або «16 і більше», «20 і
більше» з застосуванням єдиного підходу, замінивши словосполучення та цифри
«16 і більше», «20 і більше» на «більше 15», «більше 19» відповідно чи навпаки,
замінивши слова та число «більше 27» на «28 і більше».
Крім того, як в Пояснювальній записці зазначається, що реалізація
«проекту» акта потребує додаткових фінансових витрат, однак розрахунок
засвідчує про очікувану економію в обсязі 1433,7 млн. гривень.
ЦК Профспілки просить врахувати зазначені вище зауваження та пропозиції
при доопрацюванні проекту наказу «Про затвердження Порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів та внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128» і готовий його погодити.
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