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Шановна Маріє  Олександрівно!

За результатами розгляду Вашого звернення  щодо організації навчання 
учнів за кордоном повідомляємо.

Міністерство освіти і науки України розробило інформаційні матеріали для 
батьків та дітей, що виїхали за кордон, про які було широко поінформовано 
громадян. Ця робота здійснювалася і здійснюється в тісній координації з 
Міністерством закордонних справ України та закордонними дипломатичними 
установами. 

Міністр освіти і науки України С. Шкарлет неодноразово звертався до 
міністрів освіти країн Європейського Союзу щодо навчання українських дітей, 
які перебувають за кордоном, зокрема щодо вивчення української мови, історії 
України та інших предметів українознавчого циклу.

У квітні 2022 року у складі Моніторингової групи з питань захисту прав 
дитини в умовах воєнного стану відбувся візит заступника Міністра освіти і 
науки України Рогової В. Б. до Республіки Польща, Федеративної Республіки 
Німеччина та Італійської Республіки з метою забезпечення прав на освіту для 
українських дітей у країнах Європейського Союзу та визначення кроків для 
покращення ситуації з освітніми потребами українських школярів. Було 
проведено двосторонні зустрічі з представниками посольств / консульств 
України, зустрічі у профільних Міністерствах та інституціях Республіки Польща, 
Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, до сфери яких 
належить захист прав дітей та питання освіти; створення та організація роботи 
українсько-польського, українсько-німецького, українсько-італійського 
координаційних штабів дітей, які тимчасово перемістились з України; 
обговорення питань, пов’язаних з освітніми особливостями країн, у яких 
перебувають українські діти; відвідування освітніх центрів, установ, де 
навчаються та надаються освітні послуги тимчасово переміщеним дітям з 
України. Для забезпечення прав дітей з України долучаються різні державні 
органи, громадські та міжнародні організації. 

Для дітей, які були вимушені змінити місце навчання та/або проживання в 
Україні й перебувають за кордоном, створені умови для продовження навчання 
в закладах загальної середньої освіти України. Також діти можуть продовжити 



навчання в Міжнародній українській школі Міністерства освіти і науки України.  
Батьки учнів, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до партнерів 
Міжнародної української школи в окремих країнах для зарахування дітей у 
школу як учнів-екстернів. 

 За ініціативою громадських організацій українців в окремих країнах за 
сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади організовані 
окремі заклади та класи для переселенців, навчання в яких здійснюється за  
державними стандартами та освітніми програмами України.  

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 
вчителів та учнів доступні також різноманітні методичні матеріали, посібники, 
електронні ресурси. Дистанційні школи України, у тому числі приватні, під час 
воєнного стану надають безоплатний доступ до навчання за освітніми 
програмами України. 

Питання здобуття загальної середньої освіти дітьми, які тимчасово виїхали 
з території України, знаходиться на постійному контролі  Міністерства освіти і 
науки України.

З повагою
начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко 

Котусенко Олена Юріївна   481 47 59


