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КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради», департамент 
освіти та науки Одеської міської ради, 
органи управління освітою міських рад, 
селищних, сільських територіальних громад, 
заклади освіти всіх типів та форм власності 
та інклюзивно-ресурсні центри

Шановні колеги!

До Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
надійшов лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 №1/1706-22 
щодо проведення інформаційного заходу «Година безбар’єрності».

Інформуємо, що 21 січня 2022 року в Міністерстві освіти і науки України 
за участі керівниці безбар’єрних проєктів Офісу Першої леді Анни Лущай, 
Радниці - уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни 
Ломакіної, Міністра освіти і науки України, заступників Міністра, керівників 
самостійних структурних підрозділів, керівників експертних груп, державних 
експертів, керівників управлінь і відділів центрального апарату МОН України 
та керівників державних підприємств Міністерства освіти і науки України 
відбувся інформаційний захід «Година безбар’єрності».

Захід був присвячений тлумаченню основних принципів безбар’єрного 
середовища як нової суспільної норми, що потребує змін у свідомості; нові 
підходи до інтеграції людей з маломобільних груп у суспільство, необхідності
використання принципів безбар’єрності у щоденній роботі та необхідності 
правильної комунікації з суспільством. 

Під  час «Години безбар’єрності» було презентовано «Довідник 
безбар’єрності» (bit.ly/33VoMfk) та відео-курс «Безбар’єрна грамотність» 
(bit.ly/33BpS01).

 Відеозапис заходу можна переглянути на YouTube каналі МОН України 
за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LRSp00DX0Jc&t=5s. 

Зважаючи на вищевикладене та з метою пропагування основних 
принципів безбар’єрності, просимо органи управління освітою та заклади 

mailto:osvita@odessa.gov.ua
mailto:osvita@osvita.od.ua
http://osvita.odessa.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=LRSp00DX0Jc&t=5s


освіти долучитися до проведення «Години безбар’єрності» у підпорядкованих 
колективах.

Разом з тим, наголошуємо про необхідність доведення до відома 
працівників органів управління освітою та педагогічних колективів «Довідника 
безбар’єрності» (https://bf.in.ua/), а також рекомендуємо керівникам закладів 
освіти та педагогічним працівникам пройти навчальний відеокурс «Безбар’єрна 
грамотність» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy) та отримати 
відповідний сертифікат.

З повагою

Директор                                                                           Олександр ЛОНЧАК
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