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повністю зруйнований 
заклад освіти

пошкоджений



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ УЧНІ

внутрішньо переміщених учнів

За кордоном 

В Україні

— учні

— вчителі



МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ 

Знаходяться або 
повернулися на 

території, 
істотно 

віддалені від 
зони бойових 

дій

Перебувають 

у зоні 
проведення 

бойових дій або 
на тимчасово 
окупованих 
територіях

Є внутрішньо 
переміщеними 

особами

Тимчасово 
знаходяться за 

межами України

▪ перехід базової школи на новий 
Державний стандарт

▪ п’ятикласники мають продовжити 
перехід на навчання за реформою Нової 
української школи, розпочатою в 
початкових класах



ДИТИНА ЗНАХОДИТЬСЯ В УКРАЇНІ НА БЕЗПЕЧНІЙ ТЕРИТОРІЇ, ЇЇ МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ НЕ ЗМІНИЛОСЯ АБО 

ВОНА ПОВЕРНУЛАСЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
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Очна форма навчання: 
однозмінна, двозмінна з урахуванням місткості укриття 
та рішення ВЦА.

Дистанційна форма навчання:
у закладах освіти, де вони навчаються за рішенням 
ВЦА та адміністрації закладу освіти.

Екстернат:
у визначених закладах освіти за рішенням батьків.
Для екстернатної та сімейної форми навчання діти та батьки 
можуть додатково використовувати онлайн ресурси, 
насамперед Всеукраїнської школи онлайн, де розміщено всі 
навчальні матеріали для учнів 5-11 класів: 
lms.e-school.net.ua
або мобільний застосунок

Змішана форма навчання:
очна з використанням технологій дистанційного 
навчання (ВТДН).

Сімейна (домашня) форма навчання:
за рішенням та вибором батьків у визначених закладах 
освіти.



ДИТИНА Є ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЮ ОСОБОЮ (ВПО)

Очна форма навчання: 
однозмінна, двозмінна з урахуванням місткості укриття 
та рішення ВЦА за новим місцем проживання.

Дистанційна форма навчання:
у закладах яких учні навчалися раніше, якщо у цих закладах 
організовано навчальний процес, або у закладах за новим 
місцем проживання, або в приватній ліцензованій 

дистанційній школі.

Екстернат:
у визначених закладах освіти за рішенням батьків.
Навчання дитини в школі відбувається за місцем 
фактичного перебування, зарахування до якої можливе 
за заявою, поданою одним із батьків, опікуном, іншим 
законним представником, родичем дитини або 
повнолітньою особою нарочно, факсом, електронною 
поштою, іншими засобами зв'язку чи у будь-який інший 
спосіб (за вибором заявника) 
і не потребує додаткових документів.

Змішана форма навчання:
очна  з використанням технологій дистанційного навчання 
(ВТДН) за новим місцем проживання.

Сімейна (домашня) форма навчання:
за рішенням та вибором батьків у визначених закладах 
освіти за попереднім або новим місцем проживання.
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ДИТИНА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

ЧИ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Дистанційна або екстернат 
(за дистанційною формою):
у закладах освіти на  підконтрольній території України.

Екстернат:
Для продовження навчання за українськими програмами 
з наступним отриманням українського документа про освіту 
батьки або опікуни можуть:
подати заяву про зарахування до будь-якого закладу 
загальної середньої освіти на безпечній території України 
(допомогу у виборі закладу надають органи управління 
освітою).

При наявності доступу до мережі Інтернет можна онлайн 
вступити до будь-якої української ліцензованої 
дистанційної школи та продовжити навчання з отриманням 
відповідного документа про освіту державного зразка. 

Сімейна (домашня) форма навчання:
за рішенням та вибором батьків у визначених закладах 
освіти, розташованих на підконтрольній Україні території.
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ДИТИНА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

Очна форма навчання: 
очна у закладах освіти країни перебування або українських 
школах та класах  з використанням технологій дистанційного 
навчання або екстернату (за дистанційно формою) з окремих 
предметів (українська мова та література, історія України, 
географія).

Дистанційна форма навчання:
дистанційна у своїй школі, якщо заклад надає такі послуги, 
або у будь-якій школі на безпечній території, екстернат у 
Міжнародній українській школі (МУШ) та навчання у 
недільній школі відповідного філіалу МУШ.

Екстернат:
у  своїй школі, якщо заклад надає такі послуги, або у будь-якій 
школі на підконтрольній території України.
Батьки або опікуни можуть звернутися до МУШ або іншого 
навчального закладу із заявою про зарахування на екстернат на 
індивідуальній основі:
uis.org.ua
в.о. директора Кіріна Олександра Євгенівна, 
+380672642849, uis_kirina@ukr.net 

або до інших українських приватних дистанційних шкіл, 
які ліцензовані та мають право видавати українські документи про 
освіту.

Сімейна (домашня) форма навчання:
за рішенням батьків та отримання дозволу відповідного 
органу в країні, у якій перебуває дитина з обов’язковим 
прикріпленням до закладу освіти, який надає послуги 
екстернату або дистанційної приватної школи.
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ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Електронна бібліотека на порталі Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» налічує 1 288 підручників і посібників.

https://lib.imzo.gov.ua

За підтримки Ради Європи та ЮНІСЕФ

передбачено друк підручників для 5 класу з

математики, української мови загальним

накладом понад 1,3 млн примірників.



ДИСТАНЦІЙНІ ШКОЛИ

На допомогу учням і батькам, які організовують
навчання за сімейною формою, вчителям
створено ресурси:

▪ модернізована Всеукраїнська школа онлайн

▪ приватні заклади освіти з 
дистанційною формою навчання



МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Усього учнів — 3 379
Країни, де розташовано освітні центри, які діють 
при громадських організаціях, та учнів у них:

У 2021/2022 н. р. освітній процес 
забезпечували 35 основних 
педагогічних працівників МУШ та 37 —
за сумісництвом.

Франція 

Бельгія 

Польща 

Австрія

Італія

Молдова

Чехія

Португалія  
Іспанія

57 83 297 237

65

196

1188

134

96

Туреччина 

25

Кількість 

▪ громадських організацій-партнерів — 37, 

▪ освітніх центрів у них — 40.



ВСТУПНИКИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 200 БАЛІВ
ЗА ВИКОНАННЯ ОДНОГО, ДВОХ  ТА ТРЬОХ БЛОКІВ НМТ

200 балів: 

з одного предмета отримали – 7 462
учасники, з двох предметів – 1 855 учасників, 
з трьох предметів – 510 учасників. 

З математики 200 балів набрали –
5 965 учасників, 
з української мови – 2 852 учасники, 
з історії України – 3 885 учасників.






