
Голові Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій

Сергію  БАБАКУ

Шановний Сергію Віталійовичу!

У відповідь на Ваш лист № 04-24/11-2022/73478 від 04.05.2022 щодо 
надання підтримки у вирішенні нагальних потреб українських дітей, які 
через повномасштабну війну Росії проти України були змушені залишити 
нашу державу, повідомляємо, що до закордонних дипломатичних установ 
України (далі – ЗДУ) надіслано текст Вашого звернення, адресованого 
головам Комітетів з питань освіти і науки парламентів держав-членів 
Європейського Союзу, яке було оперативно передано за призначенням. 

За оперативною інформацією департаментів освіти обласних та 
Київської міської військових адміністрацій, станом на 25  травня 2022 року з 
території України, починаючи з 24 лютого ц. р., виїхало 671 305 учнів та 
26433 педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (без 
урахування даних по закладах освіти, що знаходяться на тимчасово 
окупованій території).

З початком російської повномасштабної війни проти України питання 
здобуття загальної середньої освіти дітьми, які тимчасово виїхали з території 
України, знаходиться на постійному контролі Міністерства освіти і науки 
України. МЗС у тісній взаємодії з МОН на постійній основі надсилає ЗДУ 
актуалізовану інформацію щодо освітніх українських платформ, які 
забезпечують освіту за українською програмою, а також зміни у 
законодавстві в освітній сфері. 

За ініціативи МЗС, проведено низку онлайн зустрічей з 
представниками МОН, освітнім омбудсменом, керівниками громадських 
організацій закордонних українців, вчителів суботніх/недільних українських 
шкіл та представників ЗДУ, які опікуються питаннями освітніх можливостей 
для українських дітей, які вимушено перебувають за межами  України. У 
ході цих зустрічей учасникам освітнього процесу було надано відповіді на 
запитання організації шкільного процесу за межами України. 

За ініціативи українських громадських організацій в окремих країнах 
організовані окремі заклади та класи для переселенців з України, навчання в 
яких здійснюється за державними стандартами та освітніми програмами 
України. Видача документів про освіту в таких випадках здійснюватиметься 
Міжнародною українською школою МОН (далі – МУШ) або будь-яким 
іншим закладом загальної середньої освіти України, з яким громадські 
організації українців та/або заклади освіти країн перебування мають чи 
матимуть відповідні угоди про допомогу українським дітям. Батьки учнів, які 
перебувають за кордоном, можуть звернутися також до партнерів МУШ в 
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окремих країнах для зарахування дітей у школу як учнів екстернів або 
безпосередньо до МУШ для зарахування як екстернів.

Протягом останніх двох місяців партнерами створено 4 нові такі школи 
(три в Польщі та одна в Литві). Згідно із законодавством відповідних країн, 
діти з України можуть бути зараховані за заявами батьків до закладів 
загальної середньої освіти держав перебування (у більшості країн таке 
навчання є обов’язковим).

Для задоволення освітніх та мовних потреб українців, які проживають 
за межами України, можуть використовуватися електронні версії 
українських підручників, що розміщені на сайті Інституту модернізації 
замісту освіти. Для легкого доступу до них можуть використовуватися 
спеціальні QR-коди. Для вчителів та учнів доступні також різноманітні 
методичні матеріали, посібники, електронні ресурси.

Зі свого боку, МЗС було підготовлено інформацію щодо освітніх 
можливостей дітей, які вимушено перебувають за межами України, та 
розміщено на сторінці Управління закордонного українства у Фейсбук та на 
постійній основі оновлюється (за посиланням: https://cutt.ly/cF7ljPD). 
Зазначена інформація була також поширена на ресурсі Верховної Ради 
України у Фейсбук.

За інформацією МОН, у період з 18 по 27 квітня 2022 року у складі 
Моніторингової групи з питань захисту прав дитини в умовах воєнного 
стану відбувся візит заступника Міністра освіти і науки України В.Рогової до 
Республіки Польща, ФРН та Італійської Республіки з метою обговорення 
питань щодо забезпечення прав на освіту для українських дітей у країнах ЄС 
та визначення кроків для покращення ситуації з освітніми потребами 
українських школярів. Проведено двосторонні зустрічі з представниками 
профільних міністерств та інституцій згаданих держав, у ході яких 
обговорено низку питань, пов’язаних зі створенням та організацією роботи 
українсько-польського, українсько-німецького та українсько-італійського 
координаційних штабів дітей, які тимчасово виїхали з України. За 
результатами моніторингового візиту можна констатувати, що незважаючи 
на розбіжності в законодавстві України та країн Європейського Союзу, 
підходи до забезпечення прав дітей залишаються єдиними: українські діти 
мають такі ж права, що діти з Євросоюзу. Для забезпечення прав дітей з 
України долучаються різні державні органи, громадські та міжнародні 
організації.

Крім цього, 26 квітня ц.р. листи Міністра освіти і науки України 
С.Шкарлета стосовно надання сприяння в організації та проведенні 
тестувань в рамках вступної кампанії 2022 року для вимушено переміщених 
громадян України було передано закордонними дипломатичними 
установами України на адресу міністрів освіти таких держав: Республіка 
Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії, Грецька Республіка, Королівство Данія, 
Естонська Республіка, Республіка Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська 
Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка 
Молдова, Королівство Нідерланди, ФРН, Королівство Норвегія, 
Португальська Республіка, Румунія, Республіка Словаччина, Республіка 
Словенія, Французька Республіка, Фінляндська Республіка, Республіка 
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Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарська Конфедерація та Королівство 
Швеції. 

Крім цього, за результатами наради, проведеної 03.05.2022 під 
головуванням Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля щодо проведення 
вступної кампанії до закладів фахової передвищої та вищої освіти, ЗДУ 
доручено вжити заходів щодо надання сприяння в організації та проведенні 
національних стандартизованих тестувань, а також формування мережі 
закордонних тимчасових екзаменаційних центрів для проведення зовнішніх 
вступних випробувань. Наразі здійснюється робота з міжнародними 
партнерами з метою досягнення домовленостей щодо створення 
тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного 
мультипредметного тестування, а також магістерського комплексного 
тестування та магістерського тестування навчальної компетентності.

Також повідомляємо, що на думку МЗС, ініціатива створення освітніх 
хабів потребує фахового опрацюванням МОН України.

Узагальнена актуалізована інформація, підготовлена на підставі 
отриманих від ЗДУ даних щодо освітніх можливостей для українських дітей, 
які через повномасштабну війну Росії проти України перебувають за межами 
України, додається.

У разі отримання відповідей міжнародних партнерів на Ваше 
звернення, інформуватимемо додатково.

Додаток: згадане, на 8 арк.

З повагою

Перша заступниця Міністра                                    Еміне ДЖАПАРОВА

Вик.:І.Єгорова,
inna.yehorova@mfa.gov.ua
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