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Пропозиція щодо адаптації проєкту-переможця громадського бюджету 

№929, «ZOO-УРОК «High level 2019» 

до умов карантинних обмежень. 

 

Шановна Діна Олегівна, висловлюю Вам вдячність за постійну підтримку наших 

ініціатив, ефективну взаємодію із громадськістю та впровадження проєктів, що 

запроваджують європейські стандарти освіти та гуманного ставлення людей до тварин в 

Києві. 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови Кабінету 

міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2», 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 06 червня 2020 року №35, зі змінами, Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 20 серпня 2020 року №50 і з метою виконання 

рішення Київської міської ради від 6 лютого 2020 року N 4/8174 «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 787/1791 "Про затвердження Положення 

про громадський бюджет міста Києва" та про затвердження Параметрів громадського 

бюджету на 2021 рік Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради  

від 26 березня 2020 року N 909/9079», зокрема статті Стаття 15. Реалізація, звітування та 

оцінка результатів реалізації проєктів ГБ, вважаю за доцільне адаптувати і збалансувати 

часові, організаційні, функціональні рамки теоретичної та практичної частин освітньої 

складової проєкту № 929 «ZOO-УРОК «High level 2019» без внесення змін до ідеї проєкту 

та без суттєвих змін до загальної концепції реалізації проєкту, а саме. 

 

Відповідно до картки проєкту на сайті громадського бюджету міста Києва 

(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/929): 

1. Назва проєкту ZOO-УРОК «High level 2019» та його опис, на відміну від проєктів 

попередніх років ("ZOO-урок": просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для 

школярів) говорить про його нову якість, інноваційність, застосування в освітньому процесі 

IT-інновацій, науково-популярних інтерактивних форм навчання (лекції, відео, аудіо-

матеріали, конкурси тощо): «ZOO-урок - цикл з 5 занять в Київському зоопарку. Школярі в 

науково-популярній інтерактивній формі використовуючи IT-інновації познайомляться із 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/929
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/1/show/381
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/1/show/381


різними видами тварин, дізнаються про їх особливості та як з ними правильно 

поводитись. Діти почують цікаву лекцію з відео та аудіо-матеріалами, 

спостерігатимуть за тваринами, годувати та спілкуватись із ними, приймуть участь 

у конкурсі, отримують диплом». 

2. В якості проблеми, проєктом зазначено: «Відірваність уроків зоології від 

практичної бази, рутинність занять, відсутність тематичних інноваційних  

ІТ-продуктів» 

3. В якості пропонованого рішення щодо розв'язування проблеми і його 

обґрунтування, зазначено: «Провести ZOO-УРОКи, розробити методичні рекомендації, 

IT-програму гуманної освіти для смартфонів, інтерактивних дошок» 

4. Як соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність визначено: 

«Розраховано на різні вікові категорії дітей, будь хто зможе коритсуватись його 

результатами безоплатно завдяки IT продуктам» 

5. В частині інформації про інноваційність проекту зазначено: «IT-рішення 

забезпечать необмежену доступність, інклюзивність, створять додатковий 

інтерактив та забезпечать повне занурення в навчання» 

6. Орієнтовним планом заходів з реалізації проекту визначено 

1. ZOO-УРОКи 2.Розробка метод.рекомендацій 3.Розробка ІТ-систем 4. Закупідля 

обладнання. 

 

Як можна побачити ключовим, наскрізним елементом і запропонованим ефективним 

рішенням, що докорінно відрізняє проєкт ZOO-УРОК «High level 2019» від проєктів інших 

років є IT-складова (IT-рішення, IT-інновації). Саме вона забезпечить соціальну 

ефективність проєкту і доступ до його результатів, що розраховано на різні вікові категорії 

дітей, будь хто зможе коритсуватись його результатами безоплатно завдяки IT продуктам. 

 

Також саме IT-рішення в умовах карантинних обмежень на COVID-19 дасть 

можливість досягти Ключових показників оцінки результату проекту, а саме: Навчити не 

менше: 2640 дітей, 10 вчителів, створити програмне забезпечення. 

 

Саме завдяки зазначеним IT-рішенням є можливість повністю уникнути зазначених в 

рамках проєкту ризиків: «Велика кількість бажаючих пройти заняття. Обмеженість 

термінів проведення рамками навчального року.» 

 

Отже, в цій частині жодних змін проєкту №929, «ZOO-УРОК «High level 2019» - 

взагалі не передбачається. Натомість, як лідер команди та автор ідеї проєкту і учасник на 

волонтерських засадах з його безпосередньої реалізації 2017-209 років, вважаю, що  

IT-рішенням в умовах карантинних обмежень на COVID-19 – є тим варіантом реалізації 

проєкту, що значно підвищить показники результативності проєкту, охоплення 

результатами проєкту значно більшої аудиторії школярів та школярок, вчителів та 

вчительок, дозволить Києву підтримати імідж сучасного інноваційного міста, що першим 

впроваджує новаторські рішення в темі гуманного поводження із тваринами. 

Отже ІТ-компонент в проєкті треба підсилити. 

В якості IT-рішення, за результатами проведених спільних нарад з фахівцями 

Київського зоологічного парку загальнодержавного значення було обрано створення 

інноваційної інтерактивної освітньої онлайн-платформи (як частини веб-сайту Зоопарку) з 

використанням сучасних методів та підходів до стандартів дистанційної інтерактивної 

освіти learning management system (AICC, SCORM, xAPI, сmi5). 



На платформі буде розміщено 5 запланованих + 2 додаткових (ст.15 п.2 положення 

про Громадський бюдежет) тематичних інтерактивних, практичних, прикладних навчальних 

онлайн-модулів за такою тематикою: 

1. Ми зовсім не страшні. Зустріч з плазунами та комахами; 

2. Пухнасті зубастики. Зустріч з гризунами; 

3. Великі коти. Знайомство з родичами домашньої киці; 

4. Наші найближчі родичі. Вивчення приматів; 

5. Домашні улюбленці. Правильне поводження та догляд; 

6. Анімалтерапія; 

7. Освітній курс для вчителів з основ викладання гуманного поводження із тваринами. 

Онлайн-модулі будуть розроблені за методикою Ради Європи CivicLab «навчання 

через дію», розраховані на 40-65 хвилин змістовного навчального процесу (як і 

передбачено проєктом), міститимуть теорію, практику, відео та аудіо-матеріалами, квест-

завдання, інтерактивні ігри, інтерв’ю, чат-боти тощо – тобто будуть максимально цікавими, 

корисними, пізнавальними, практичними та зі зворотнім зв’язком. 

Це дасть змогу досягти мети проєкту: закріпити отримані зоологічні знання 

відповідною практикою та сформувати відповідальне та гуманне відношення до тварин у 

дітей шкільного віку. Та в повному обсязі виконати завдання проєкту: поширити позитивний 

досвід першого року (2017-2018) проведення ЗооУроку та в різноманітні інноваційні способи 

залучити більш ширше коло учнів до гуманної освіти в Києві. • отримати практичні навички 

спілкування з тваринами у форматі інтерактиву; • на конкретних прикладах навчити дітей, 

як треба поводитись в тій чи іншій ситуації пов’язаній із твариною • розробити методичні 

рекомендації для вчителів з метою самостійного впровадження тематичних завдань в 

школах Києва; • розробити інноваційний, інтерактивний ІТ-курс гуманної освіти який може 

використовуватись індивідуально, при заняттях в школі з використанням ПК, WEB, 

Смартфонів та інтерактивних дошок; • під час проведення заходів навчити вчителів 10 шкіл 

щодо самостійного впровадження стандартного курсу гуманної освіти у школах Києва 

Це рішення на нашу спільну думку є оптимальним, раціональним і дасть можливість 

забезпечити виконання бюджету проєкту в межах зазначених сум на роботи, з урахуванням 

суми резерву (161 126,20 грн.) та товарів (38 831,00 грн.) з внесенням змін лише в перелік 

послуг та товарів, що плануються закупити – отже не потребуватиме додаткових рішень 

Київської міської ради. Наразі, узгоджений кошторис, готується фахівцями Київського 

зоологічного парку загальнодержавного значення. 

Отже, як і було передбачено проєктом, запровадження IT-рішення у вигляді 

інтерактивного навчального онлайн-курсу адаптує та збалансує теоретичну і практичну 

складові навчального процесу без внесення жодних змін в сам проєкт і з незначними 

змінами в перелік товарів і послуг. При тому, це значно підсилить ефективність 

використання бюджетних коштів, а результатом проєкту, безкоштовно, зможе скористатись 

значно більше Киян навіть ніж планувалось. 

Зі свого боку, маючи успішний досвід впровадження навчальних практичних, 

прикладних онлайн-курсів (зокрема і в рамках проєкту Ради Європи), разом із командою ГО 

«Форум розвитку громадянського суспільства» маємо можливість та готові надати 

експертно-методичну, консультаційну допомогу та долучитись до розробки першого 

інноваційного онлайн-курсу гуманної освіти в Україні, що буде створено в Києві. 

 

З повагою,  Р.Рощіна 

лідери команди  О.Коваленко 


