Аналітична

довідка

щодо

Школи

років

де-факто

влада

№20,

м.

Феодосія,

пгт.

Приморський
Протягом

5

на

окупованих

територіях

використовуючи освітні інституції формальної та неформальної освіти, веде
цілеспрямовану політику знищення української ідентичності та мілітаризації
молоді.
Процеси насильницької інтеграції показово можна побачити на
прикладах доступу до мови навчання та вивчення рідної мови.

Але, з метою показати наявність доступу до освіти рідною мовою в
тимчасово окупованому Криму Російська Федерація щорічно вказує
навчальний заклад, в якому навчання відбувається українською мовою. Це
школа №20 м. Феодосія (далі Заклад). Про це щорічно розміщується
інформація у звітах та на сайті так званого Міністерства освіти, науки та
молоді Республіки Крим:
 2015 р. – «В двух школах функционируют с 1 по 9-й классы с
украинским языком обучения (г. Алушта, г. Феодосия)» 1

1

https://monm.rk.gov.ru/article/show/322

 2016 р. – «1 общеобразовательная организация с украинским языком
обучения (9 классов, 132 учащихся) - муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Школа № 20» в Феодосии»2
 2017 р. – «Функционировало … 1 – с украинским языком обучения (9
классов, 132 учащихся)3.
 2018 р. – «В Крыму функционирует 15 общеобразовательных
организаций с крымскотатарским языком обучения (224 класса, 4258
учащихся) и одна школа с украинским языком обучения (9 классов, 144
учащихся)»4
Заклад був відкритий у 1998 р. рішенням Феодосійської міської ради
№400 як «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20 з українською мовою
навчання ім. Олени Теліги». Після окупації школа була перейменована на
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «школа №20
г.Феодосии Республики Крым» (постанова Адміністрації міста Феодосії
Республіки Крим от 23.12.2014 № 12).
Школа №20 знаходиться в пгт. Приморський, який розташований в 14
км. від Феодосії з населенням у 12500 осіб 5 на вул. Прорізній 76.
Більшість

інформації

про

школу

надає

сайт

школи

-

http://feoschool20.lbihost.ru/ (остання інформація за 04.11.2019 р.).
Основні відомості про школу знаходяться в розділі «Основные
сведения» («Сведения об образовательной организации») 7
Безпосередньо документи, якими керується школа, знаходяться в
розділі «Документи» («Сведения об образовательной организации») 8.
Аналіз установчих документів показує, що з самого початку
російської окупації школа почала працювати як заклад з українською мовою
2
3

https://monm.rk.gov.ru/article/show/681
https://ru.krymr.com/a/28343616.html

4

https://monm.rk.gov.ru/article/show/2019_01_29_11_31_v_2018_2019_uchebnom_godu_izuchenie_rodnykh_ia
zykov_organizovano_dlia_38_871_krymskogo_shkolnika
5
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm
6
http://feoschool20.lbihost.ru/основные-сведения
7
Додаток №1
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навчання, а саме в усіх Статутах (Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 20 имени Елены Телиги г.
Феодосии Республики Крым» от 22.12.2014 года; Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 г. Феодосии
Республики Крым» от 02.04.2015 года; Изменения к уставу муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 г. Феодосии
Республики

Крым»

от

06.02.2017

года)

є

п.3.5.

«Обучение

в

Образовательном учреждении осуществляется на русском и украинском
языках» (С.9).
Більше

інформації

дає

Навчальний

план9

(«Учебный

план

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №
20 г.

Феодосии Республики Крым» на

2019/2020 учебный год) 10,

затверджений Наказами №208 від 04.07.2029 р. Та №233 від 15.08.2019 р.
- С.5 - Согласно п.3.5. Устава образовательного учреждения от
02.04.2015 года (с изменениями) обучение в Образовательном
учреждении осуществляется на русском и украинском языках.
- С.5 - Учебный план 1-4 классов сформирован … на основе Примерного
учебного

плана

начального

общего

образования

для

общеобразовательных организаций Республики Крым с обучением на
украинском

(крымско-татарском)

языке

(приложение

3

Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год от
02.07.2019 №01-14/1817.
- С.6 - Учебный план для 5-9 классов сформирован …, на основе
примерного учебного плана основного общего образования для
общеобразовательных организаций Республики Крым с обучением на

9

Додаток №3

10

http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b
8%d0%b5/

украинском

(крымско-татарском)

языке

(приложение

7

Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год от
02.07.2019 №01-14/1817).
- С.7 - На основании проведенного анкетирования среди родителей
(законных представителей) обучающихся, педагогических работников
школы, с целью выявления и распределения часов части учебного плана
ФГОС ООО на педагогическом совете школы (протокол № 14 от
04.07.2019г.)

решили

распределить

часы

части,

формируемой

участниками образовательных отношений следующим образом:
o в 6 классе направить 1 час на изучение … родной литературы
(украинской);
o в 7 классе направить 1 час на изучение родного языка
(украинского);
o в 8 классе направить 1 час на изучение родного языка
(украинского);
o в 9 классе направить 1 час на изучение родного языка
(украинского);
На педагогическом совете было принято решение перераспределить
невостребованные

часы,

определенные

для

изучения

второго

иностранного языка, следующим образом:
o в 5 классе направить 1 час на изучение родного языка
(украинского);
o в 6 классе направить 1 час на изучение родного языка
(украинского);
o в 7 классе направить 1 час на изучение родной литературы
(украинской);
- С.8 - На основании проведенного анкетирования среди родителей
(законных представителей) обучающихся, педагогических работников

школы с целью выявления и распределения часов части учебного плана
компонента

образовательной

организации

(для

ФК

ГОС)

на

педагогическом совете школы (протокол № 14 от 04.07.2019г.) решили
распределить

часы

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений, следующим образом:
o в 10 классе направить … 2 часа на изучение учебного предмета
«Украинский язык», 2 часа на изучение учебного предмета
«Украинская литература»;
o в 11 классе направить … 1 час на изучение учебного предмета
«Украинский язык», 2 часа на изучение учебного предмета
«Украинская литература», ….
- С.9

- С.11

- С.13

Ліцензія (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
0504 от 13 июня 2016 года (с приложением)) 11 та Світоцтво (Свидетельство о
государственной аккредитации № 0328 от 15 ноября 2017 года (с
приложением)12 не мають інформації про статус закладу освіти, в якому
навчання ведеться на українській мові.
Сторінка «Образование»13 надає інформацію про мову навчання

11
12

http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8b/
http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8b/
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http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b
8%d0%b5/

та кількість учнів та учениць на початок 2019 – 2020 навчального року:
o 1 – 4 класи – 74
o 5 – 9 класи – 78
o 10 – 11 класи – 22
Також в цьому розділі є розклад («Расписание учебных занятий на 2019\2020
учебный год»)14, який дозволяє прослідкувати наявність предметів, які
викладаються в школі.

Висновки:
1. Офіційно Школа №20 м. Феодосії є школою з українською мовою
навчання.
2. Аналіз установчих та робочих документів Закладу, інформації на сайті
школи, розкладу підтверджують офіційну позицію країни-окупанта.
3. Навчання українською мовою ведеться у 1 – 9 класах, що підтверджує
Навчальний план та розклад уроків.
4. Для

поглиблення

вивчення

української

мови

та

літератури

виділяються додаткові години.
5. Навчання у 10 – 11 класах ведеться російською мовою.
6. У 10 – 11 класах додатково виділяються години для української мови
та літератури.
7. У 2019 – 2020 р. в Закладі українською мовою навчається 152 учня та
учениці15 (2018 – 2019 н.р. – 144, 2017 – 2018 н.р. – 132).
8. Заклад є малокомплектною школою (1 – 4 класи – середня
наповнюваність 18,5, 5 – 9 класи – 15,6, 10 – 11 класи – 11).

14

Додаток-4
Інформація на 30 вересня 2019 року
http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b
8%d0%b5/
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9. Заклад розташований у селищі міського типу в 14 км від м.
Феодосія, що не задовольняє потреби не тільки всього Криму, а й
м. Феодосія.
10. Вся документація та сайт Закладу ведуться тільки російською мовою.
11. Навчання у Закладі заявлено, що проводиться українською мовою,
проте на сьогодні не відомо за допомогою яких підручників
(інформація на сайті так званого МОН Криму про забезпечення
підручниками на української мові навчальних предметів, наприклад,
математики,

відсутня, проте є інформація про забезпечення

підручниками кримськотатарською мовою).
12. Кількість годин, виділених на вивчення української мови та літератури
в класах з українською мовою навчання менше, а ніж годин, виділених
на вивчення російської мови та літератури:
Предметные области

Учебные предметы

класс
1

2

3

4

Русский язык и

Русский язык

3

3

3

3

литературное чтение

Литературное чтение

2

2

2

2

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

разом
Родной язык и

Родной язык (украинский)

литературное чтение

Литературное чтение на родном

на родном языке

языке (украинском)

разом
Предметные области

Учебные предметы

класс
5

6

7

8

9

Русский язык и

Русский язык

4

4

4

3

4

литературное чтение

Литературное чтение

2

2

2

2

3

6

6

6

5

7

разом

Родной язык и

Родной язык (украинский)

литературное чтение

Литературное чтение на

на родном языке

родном языке (украинском)

разом

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

3

4

4

3

3

13. Гуртки Закладу мають перевагу у військово-спортивному напрямку – з
5 гуртків 1 гурток має військову спрямованість, 3 – спортивні, 1 –
культурного напрямку16.
14. Опитування, проведене моніторами КПГ виявило, що більшість уроків
та позаурочних заходів проходить російською мовою.
15. Інформація про прийом до 1 класу не має інформації про навчання на
українській мові17.
Загальний висновок:
Хоча офіційно Школа №20 м. Феодосії і є школою з українською
мовою навчання, проте фактично це імітація навчання на українській
мові, необхідне країні-окупанту для демонстрації виконання певних
рішень, особливо на міжнародному рівні.
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http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b
8%d0%b5/
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http://feoschool20.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bd%d0%b0-2018-2019%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/

