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Міністерство закордонних справ України
Про посилення координації
Міністерством освіти і науки України в межах компетенції розглянуто лист
Представництва України при Європейському Союзі від 10.03.2022 №3111/71605-18571 про посилення координації між Україною, Єврокомісію та державамичленами Європейського Союзу (далі – ЄС) задля інтеграції українських громадян
до ЄС.
Повідомляємо, що питання навчання у школах українських дітей, у тому
числі тих, які виїхали за межі України, перебуває на особливому контролі
Міністерства освіти і науки України.
Навчання дітей з України в інших країнах здійснюється згідно із
законодавством цих країн. Дітей може бути зараховано за заявами батьків до
закладів загальної середньої освіти держав перебування. Це надасть можливість
учням системно продовжити здобуття освіти.
За ініціативи громадських організацій українців в окремих країнах
(зокрема, у Республіці Польща) за сприяння органів управління освітою цих
країн та місцевої влади можуть бути організовані окремі заклади освіти та класи
для переселенців, навчання в яких провадитиметься за державними стандартами
та освітніми програмами України.
Видача документів про освіту у таких випадках здійснюватиметься
Міжнародною українською школою (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. Всі учні повинні бути у встановленому
законодавством України порядку зараховані до МУШ або іншого закладу освіти.
Якщо школа, в якій діти навчались в Україні, вже організувала
дистанційне навчання, необхідно рекомендувати батькам учнів/учням
підключитися до нього, це буде найбажанішим, зокрема, й з психологічної точки
зору.
Також батьки можуть звернутися із заявою про зарахування на екстернат
на індивідуальній основі до МУШ. Необхідну інформацію розміщено на сайті
школи (https://uis.org.ua).
В усіх випадках діти можуть використовувати для групової чи
індивідуальної роботи будь-які онлайн-ресурси, в першу чергу Всеукраїнську

школу онлайн (https://lms.e-school.net.ua, є також мобільний застосунок), де
розміщено всі навчальні матеріали для учнів 1-11 класів. Платформа доступна за
межами України. Її використвовують у понад 120 країнах світу.
МУШ підготувала програми для самостійної роботи, де розміщено
посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали.
Програми самостійної роботи упорядковано за класами та предметами
(https://uis.org.ua/methodic).
Окрім цього, Міністерством освіти і науки України підготовлено перелік
дистанційних шкіл та навчальних платформ, що надають безкоштовний доступ
для здобувачів освіти та можуть допомогти дітям і сім’ям
(https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayutbezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti). Зокрема:
дистанційна школа «Атмосферна школа» надає безкоштовний доступ до
пакету «Слухач» із готовими навчальними матеріалами, що їх можуть
використовувати й учителі;
дистанційна школа «DAR» відкрила навчальну платформу для всіх учнів
7-11 класів;
академія сучасної освіти «А+» створила онлайн-проєкт для всіх дітей
України, які можуть доєднатися до занять у Zооm;
команда «Jamm School» організувала дистанційну школу для учнів 5-11
класів;
дистанційна школа «Optima School» відкрила безоплатний доступ до
річних матеріалів для 1-11 класів. Після реєстрації всі бажаючі отримають
посилання та паролі для входу;
платформа сучасної освіти «ThinkGlobal Online» доєднує до живих
уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для діток;
дистанційна школа «Liko Education Online» відкриває безоплатний доступ
до навчання на платформі «Liko Education Online» для всіх охочих
(211 класи);
«Alterra School» відкриває екстернат-платформу. Користувачі зможуть
отримати доступ до матеріалів і тестів;
освітня платформа «OkStudy» розпочала безоплатні та щоденні онлайнзустрічі з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська мова, перегляд фільмів тощо.
Розклад щодня оновлюється в Telegram-каналі;
комп‘ютерна академія «ШАГ» організувала безкоштовну серію онлайн
майстер-класів і тематичних зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в інтернеті,
створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою
Construct;
науковий ліцей Клима Чурюмова відкрив реєстрацію на онлайн-уроки та
регулярні щоденні зустрічі дітей із психологом. Програма дає можливість дітям
слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, авторські курси
від вчених, митців, цікаві інтерактиви неформальної освіти та долучатися до
мовного клубу. Впродовж дня плануються регулярні включення психологів;

центр дистанційної освіти «Джерело» надасть вільний доступ до повного
пакету «Слухач» (1-11 класи) для самонавчання;
проєкт «School Navigator» надасть доступ до записів уроків, а також
уроків у режимі реального часу українською та англійською мовами;
математична онлайн-платформа «GIOS» відкрила безкоштовне
підключення до платформи;
науково-дослідницька школа «Базис» спільно з Viber-спільнотою
«Школа-інфо» започаткувала освітню ініціативу для учнів системи загальної
середньої освіти України;
спільний
освітній
проєкт
Міжнародної
освітньої
організації Matific Foundation і МОН з навчання математики з використанням
електронних ресурсів Matific. Усім українським школам, учителям, учням,
батькам до кінця 2022 року надається безкоштовний доступ до електронних
освітніх ресурсів Matific до кінця 2022 р. Реєстрація на вебсайті
htpps://www.matific.com/ua/uk/home/.
Водночас інформуємо, що, враховуючи ситуацію, що склалась в Україні,
інформація про вчителів, які виїжджають до країн ЄС, в органах управління
освітою відсутня. На нашу думку такі відомості могли б зібрати відповідні
посольства України у співпраці з громадськими об’єднаннями українців у кожній
країні.
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