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Надання освітніх послуг дітям з числа 
внутрішньо переміщених осіб



Законодавча база
Закон України "Про освіту"01

02

03

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб"

Закон України «Про дошкільну освіту»

04

Закон України «Про повну загальну середню освіту»



Законодавча база
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 №290 «Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення
2021/2022 навчального року»
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07

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі
питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу
в умовах воєнного стану в Україні»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами) «Про
затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на
наступний рік навчання»

08

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2022 року № 466 «Про
деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах
воєнного стану в Україні»



Законодавча база
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 "Про 
затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення
документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, 
видачі та обліку їх карток"
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про 
затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти» та ін.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014 № 97 «Про затвердження
технічних описів документів про освіту та вчені звання»
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Організація здобуття
загальної
середньої освіти

(Наказ МОН від 28.03.2022 № 274)

Органи управління у сфері освіти

забезпечують та організовують ведення окремого обліку та формування реєстрів здобувачів
освіти за місцем їх перебування (навчання), що мають містити таку інформацію: 

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження;

- місце проживання (перебування), попереднє місце проживання (перебування);

- місце навчання (заклад освіти), попереднє місце навчання (заклад освіти);

- форму здобуття освіти;

- належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.



Проведення на підставі 
семестрових або скоригованих 
семестрових оцінок

01 

Виставлення оцінок за І 
семестр за результатами ІІ, і 
навпаки (у разі відсутності 
задокументованих результатів
оцінювання у дітей ВПО)

Проходження річного оцінювання
учнів, які не отримали річних оцінок, 
може відбуватися до початку нового 
навчального року

02

03

Визначення підсумкової оцінки за рік 
у 1-4 класах з урахуванням динаміки 
досягнення того чи іншого результату 
та спостережень вчителя за учнями

04

Підготовка супровідного листа для 
кожної дитини серед ВПО, який дасть 
змогу перезарахувати оцінки учням у 
закладах освіти, в яких вони навчалися 
раніше, та організувати його 
продовження

05

06 

Річне оцінювання

Проставлення запису “звільнений(а)” у 
відповідній графі додатку до документа
про освіту у звʼязку зі звільненням учнів
від Державної підсумкової атестації

Переведення учнів здійснюється на підставі результатів
підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів
згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної
середньої освіти



Можливо видавати за 
результатами річного оцінювання
(стосується свідоцтв з відзнаками про 
досягнення у навчанні дітям зі 
статусом ВПО)

01 

Видача документів про освіу та 
заповнення додатків до них може 
здійснюватися закладом освіти, 
визначеним органом управління
освітою
(при цьому у додатку до свідоцтва 
робиться запис з посиланням на 
наказ МОН від 01.04.2022 № 290 ) 

Печатка на свідоцтві про 
освіти та додатку до нього не 
обов'язкова

02

03

Звернутися до закладу освіти, який 
цей документ видав04
Органи управління у сфері освіти 
організовують прийом будь-яким 
закладом освіти заяв щодо надання 
інформації про отримані в Україні 
документи про загальну середню 
освіту, поданих у будь-який спосіб за 
вибором заявника

Особа, яка володіє інформацією 
про серію та номер власного 
документа про загальну середню 
освіту може отримати інформацію 
про нього в базі ЄДЕБО

05

06 

Документи про здобуття освіти
Якщо документ про освіту було втрачено



Мешканці, що мають 
постійну реєстрацію, та 

зареєстровані 
внутрішньо переміщені 

особи визнаються 
такими, що проживають 

на території 
обслуговування закладу 

освіти

МОН рекомендує 
зарахування до 

1 класу провести без 
процедури 

жеребкування

Керівник закладу освіти 
вживає заходів щодо 

раціонального 
використання наявних 

у закладі освіти 
приміщень

За браком місць у закладі 
освіти, орган управління 

освітою пропонує на вибір 
батьків таких дітей перелік 

закладів освіти, 
максимально доступних і 
наближених до місця їх 

проживання

Прийом до першого класу



Організація
харчування

(Закон України "Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб")

Діти, які є внутрішньо переміщеними особами або діти, які
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, що навчаються у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних закладах освіти, 
незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, 
забезпечуються безкоштовним харчуванням



Тривалість мультитесту –
120 хвилин01 

У країнах Європейського
Союзу та Великій Британії
створять пункти складання
мультипредметного тесту

Вступники до закладів вищої
освіти, які не мали змоги
зареєструватись для 
проходження спрощеного
ЗНО у вигляді мультитесту
зможуть це зробити у червні

02

03

Передбачено проведення трьох сесій
НМТ: основної – друга половина 
липня, серпень, додаткової – серпень, 
спеціальної – вересень 2022 року

04

Під час повітряної тривоги
проведення загального тесту буде 
призупинено, а його учасники
перейдуть у безпечне місце. Після
закінчення тривоги випускники
зможуть повернутися до тестування

Для вступу на перший курс 
бакалаврату абітурієнти зможуть
подавати результати зовнішнього
незалежного оцінювання за три 
попередні 2019-2021 роки

05

06 

ЗНО 2022
Тест неможливо буде скласти на тимчасово окупованих 
територіях



Дякую за увагу!


