
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
2 0 м ' К и ї в № 

Про затвердження Плану заходів Міністерства 
щодо підтримки закордонних українців у сфері 
загальної середньої освіти на 2016-2020 роки 

З метою підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої 
освіти, популяризації і утвердження української мови як засобу спілкування в 
міжнародному середовищі 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів Міністерства щодо підтримки 
закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016 - 2020 роки 
(далі - План заходів), що додається. 

2. Органам управління освітою обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, департаменту загальної середньої та дошкільної 
освіти (Кононенко Ю. Г.), департаменту вищої освіти (Шаров О. І.), 
департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.), департаменту економіки 
та фінансування (Даниленко С. В.), управлінню міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції (Новосад Г. І.), Інституту модернізації змісту освіти 
(Завалевський Ю. І.): 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів; 
2.2. Подавати щороку до 1 лютого департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) інформацію про стан виконання Плану 
заходів для її узагальнення (в друкованому та електронному вигляді). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. К. 

Міністр Л. М. Гриневич 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України 
т7 О І-2016 року № У(?^ 

План заходів Міністерства освіти і науки України 
щодо підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої освіти 

на 2016-2020 роки 

1. Загальна частина 

Українська держава дбає про задоволення національно-культурних, 
освітніх і мовних потреб українців, які проживають за її межами, сприяє 
зміцненню зв'язків з батьківщиною. 

Співпраця із закордонними українцями у сфері освіти регулюється 
Конституцією України, Законом України «Про закордонних українців», 
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указом 
Президента України від 13 жовтня 2006 року № 875/2006 «Про Національну 
концепцію співпраці із закордонними українцями», розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 07.03.2007 № 91 -р «Про утворення загальноосвітнього 
навчального закладу «Міжнародна українська школа», наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1427, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 
19/22551 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих 
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів 
підручниками та навчальними посібниками», міжурядовими та міжвідомчими 
Угодами, іншими нормативно-правовими актами. 

Виконання основних положень цих документів покликано сприяти 
відкриттю та функціонуванню навчальних закладів за кордоном, у яких 
здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова та 
українознавчі предмети; забезпеченню здобуттю закордонними українцями 
освіти в Україні; відродженню і розвитку національної культури та української 
мови в місцях компактного проживання закордонних українців. 

Аналіз стану підтримки закордонних українців у сфері загальної 
середньої освіти, виконання Плану заходів Міністерства щодо підтримки та 
розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки, 
нормативно-правового, організаційного і науково-методичного забезпечення 
цього процесу дає підстави констатувати певні позитивні зміни: 

розроблено Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної та 
Комплекс програм до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 -
Початковий рівень, А2 - Базовий рівень; В1 - 1 середній рівень; В2 - II середній 
рівень; СІ - Професійний рівень; 
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проведено курси підвищення кваліфікації для педагогів навчальних 
закладів за кордоном, у тому числі централізовано для вчителів української 
мови з Румунії; 

впроваджено з 2014 року проведення Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель української мови за кордоном»; 

у 2012-2015 роках надано відповідно до замовлень навчальних закладів 
навчальну літературу в кількості 26 924 примірники до 14 країн (Бразилія, 
Греція, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Латвія, Молдова, Норвегія, Польща, 
Росія, СІПА, Туреччина, Туркменістан). 

Забезпечення реалізації конституційного права на здобуття освіти 
громадян України, які проживають за кордоном, здійснює загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа». 

Разом із тим, проведений аналіз свідчить, що підтримка закордонних 
українців у сфері загальної середньої освіти потребує постійної уваги та 
допомоги Української держави. 

Функціонують різні типи навчальних закладів та форми навчання 
української мови, українознавчих дисциплін за кордоном, зокрема: 

загальноосвітні навчальні заклади, де навчання здійснюється 
українською мовою; 

загальноосвітні навчальні заклади, де вивчається цикл українознавчих 
предметів; 

загальноосвітні навчальні заклади, де вивчається лише українська мова 
як предмет; 

загальноосвітні навчальні заклади, в яких українська мова вивчається 
факультативно; 

суботні та недільні школи; 
заклади дошкільної освіти; 
вищі навчальні заклади, у яких студенти вивчають українську мову, та 

функціонують кафедри українознавства. 
Актуальним залишається питання сертифікації володіння українською 

мовою закордонних українців як засобу спілкування в міжнародному 
середовищі. 

2. Мета та основні завдання 

Мета Плану заходів - підтримка закордонних українців у сфері загальної 
середньої освіти 

Основні завдання: 
створення умов для функціонування шкіл з навчанням українською 

мовою чи вивченням української мови, українознавчих предметів в цих 
школах; 

популяризація і утвердження української мови як засобу спілкування в 
міжнародному середовищі; 

забезпечення можливості для громадян України, які проживають за 
кордоном, здобуття якісної початкової, базової чи повної загальної середньої 
освіти. 
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3. Очікувані результати 

Виконання Плану заходів забезпечить: 
розроблення сучасного навчального змісту українознавчих предметів, 

української мови; 
розроблення Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної 

(рівні А1 -СІ); 
здобуття якісної початкової, базової чи повної загальної середньої освіти 

громадянами України, які проживають за кордоном. 
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4. Заходи Міністерства освіти і науки України 
щодо підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки 

№ 
з/п 

Заходи Термін 
виконання 

Виконавці 

Співробітництво Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, наукових установ, навчальних 
закладів системи освіти України з міністерствами освіти, органами управління освітою, науковими установами та навчальними 

закладами системи освіти інших країн зі сприяння створенню навчальних закладів з навчанням українською мовою чи її 
вивченням 

1 Опрацьовувати питання підтримки закордонних українців у сфері 
загальної середньої освіти під час: 
укладання угод про співпрацю з урядами, міністерствами освіти інших 
країн, зокрема: Австрії, Азербайджанської Республіки, Аргентинської 
Республіки, Боснії і Герцеговини, Грузії, Латвії, Молдови, Республіки 
Вірменія, Республіки Польща, Республіки Хорватія, Румунії, 
Словацької Республіки, Туреччини; 
роботи двосторонніх комісій з питань національних меншин 
(Українсько-Румунської, Українсько-Словацької, Українсько-
Угорської) 

2016-2020 Управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції, департамент 
загальної середньої та дошкільної освіти 

2 Організовувати роботу Консультаційної комісії з питань задоволення 
освітніх потреб представників української національної меншини в 
Республіці Польща та польської національної меншини в Україні, що 
створена відповідно до Угоди між Міністерством освіти і науки 
України та Міністром національної освіти Республіки Польща про 
співробітництво в галузі освіти від 19.05.2015 року 

2016-2020 Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, управління міжнародної «; 
співробітництва та європейської інтеграції 

3 Продовжити роботу Українсько-польської комісії експертів з питань 
удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії 

2016-2020 Департамент загальної середньої тл 
дошкільної освіти, Інститут модернізації 
змісту освіти, управління міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 
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4 Опрацювати питання щодо відновлення діяльності Українсько-
Румунської Змішаної комісії експертів з питань удосконалення змісту 
шкільних підручників з румунської та української мов та Румунською 
стороною 

2016-2017 Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, 
управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції 

5 У межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України, передбачати 
квоти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету 
закордонним українцям, статус яких підтверджено посвідченням 
закордонного українця 

2016-2020 Управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції, 
департамент вищої освіти 

6 Продовжувати співробітництво органів управління освітою, 
загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області з 
органами управління освітою, освітніми установами Опольського 
воєводства Республіки Польща, Марамуреського та Сучавського 
повітів Румунії, органів управління освітою, загальноосвітніх 
навчальних закладів Чернівецької області з органами управління 
освітою, освітніми установами Сучавського, Ботошанського повітів 
Румунії; 
налагодити співпрацю органів управління освітою, загальноосвітніх 
навчальних закладів Рівненської, Волинської областей з органами 
управління освітою, освітніми установами Підляського воєводства 
Республіки Польща, органів управління освітою, загальноосвітніх 
навчальних закладів Чернівецької, Вінницької областей з органами 
управління освітою, освітніми установами північного регіону 
Республіки Молдова та надавати допомогу з питань вивчення 
української мови, українознавчих дисциплін 

2016-2020 Департаменти освіти і науки Івано-
Франківської, Чернівецької, Вінницької 
облдержадміністрацій, управління освітг. 
науки та молоді Волинської, управління 
освіти, науки Рівненської 
облдержадміністрацій, відповідні Інститути 
післядипломної педагогічної освіти 

7 Опрацювати питання щодо можливості проведення порівняння 
навчальних програм України та Іспанії з предметів: математика 
(алгебра і геометрія), фізика, хімія, біологія, світова література, 
всесвітня історія для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з метою зарахування їм навчальних досягнень 

2016-2017 Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, департамент вищої освіти. 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (за згодою), 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів «Міжнародна українська школа» 
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8 Внести зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки 
Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.07.20 ІЗ № 1047 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 р. за 
№ 1427/23959 в частині нагородження педагогічних працівників 
навчальних закладів за кордоном 

2017 Департамент кадрового забезпечення, 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів «Міжнародна українська школа» 

9 Внести зміни до розділів: «Організація навчально-виховного процесу 
учнів-екстернів навчальних закладів» та «Навчальний час та оплата 
праці педагогічних працівників» Положення про організацію 
навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа» з питань співпраці 
Міжнародної української школи та навчальних закладів за кордоном 

2016-2017 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІП 
ступенів «Міжнародна українська школа», 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти 

10 Розробити Порядок укладання Угод про співпрацю між 
загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів «Міжнародна 
українська школа» та навчальним закладом за кордоном 

2016-2017 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІМ 
ступенів «Міжнародна українська школа» 

11 Опрацювати питання виділення додаткових коштів для бюджету 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна 
українська школа» з метою оплати праці вчителів навчальних закладів 
за кордоном, які здійснюють підготовку до річного оцінювання учнів -
екстернів цієї школи, відповідно до законодавства України 

2016-2017 Департамент економіки та фінансування, 
загальноосвітній навчальний заклад 1-І 
ступенів «Міжнародна українська школа» 

Популяризація і утвердження української мови як засобу спілкування в міжнародному середовищі 
12 Розробити та затвердити в установленому законодавством порядку 

бланк сертифіката володіння українською мовою як іноземною 
відповідного рівня (А1-С1) 

Листопад 
- грудень 
2016 року 

Управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції 

13 Розробити тести-зразки для Сертифікаційного іспиту з української 
мови як іноземної (рівні А1-С1) 

Грудень 
2016 року 
-1 квартал 
2017 року 

Інститут модернізації змісту освіти, 
управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції, кафедра української 
та російської мов як іноземних Інституту 
філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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14 Розробити методичне забезпечення для проведення Сертифікаційного 
іспиту з української мови (підготовка лексичних мінімумів, навчальних 
посібників, тренувальних тестів) 

Грудень 
2016 року 

Інститут модернізації змісту освіти, 
управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції, департамент 
загальної середньої та дошкільної освіти 

15 Провести пробний Сертифікаційний іспит з української мови як 
іноземної 

2017 рік Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 

16 Здійснити заходи щодо вступу України до Асоціації мовних тестерів 
Європи (ALTE) 

2018 рік Управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції 

17 Продовжувати щорічне проведення Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель української мови за кордоном» 

2016-2020 Інститут модернізації змісту освіти. 
Українська Всесвітня Координаційна Рада (за 
згодою), департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти 

18 Проводити Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра 
Яцика 

2016-2020 Інститут модернізації змісту освіти, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, Ліга українських 
меценатів (за згодою) 

19 Проводити Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 
класів загальноосвітніх начальних закладів 

2017-2020 Науково-дослідний інститут українознавства 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, Інститут модернізаці 
змісту освіти 

20 Долучати учнівську молодь українського походження до участі в 
Інтернет - олімпіадах з української мови, предметів українознавчого 
циклу 

2017-2020 
(березень) 

Інститут модернізації змісту освіти, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, вищі навчальні заклади та 
наукові установи, загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступеніг 
«Міжнародна українська школа» 
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21 Проводити конференції, семінари з обміну досвідом вчителів 
українознавчого спрямування на базі навчальних закладів відповідно 
до угод про співпрацю 

2016-2020 Науково-дослідний інститут українознавства 

Розроблення сучасного навчального змісту української мови та українознавчих дисциплін 

22 Розробити дидактичний матеріал відповідно до орієнтовних тем з 
розвитку мовлення для суботніх та недільних шкіл: 
«Я і Україна»; 
«Державна символіка України»; 
«Українське мистецтво»; 
«Видатні українці»; 
«Національні звичаї, традиції, обряди, свята»; 
«Дивовижний світ української природи»; 
«Знакові події минулого і сучасного України» 

2016-2017 Інститут модернізації змісту освіти, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти 

23 Розробити програму та навчальні матеріали курсу «Українознавство» 
для суботніх та недільних шкіл 

2017 Науково-дослідний інститут українознавства. 
Інститут модернізації змісту освіти 

24 Оновлювати на сайті загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів «Міжнародна українська школа» методичні сторінки для 
вчителів навчальних закладів за закордоном 

2016-2020 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів «Міжнародна українська школа» 

25 Оновлювати освітній портал «Крок до України» інтерактивними 
навчально-методичними матеріалами 

2016-2020 Міжнародний інститут освіти, культури та, 
зв'язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка» 

26 Продовжувати розроблення методичних рекомендацій до Дня 
української писемності та мови (9 листопада), Міжнародного дня 
рідної мови (21 лютого), знакових історичних подій, постатей тощо 

2016-2020 Інститут модернізації змісту освіти, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти 

27 Створити на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти 
рубрики для навчальних закладів за кордоном з відповідними 
нормативно-правовими, інформаційними, навчально-методичними 
матеріалами 

2016-2017 Інститут модернізації змісту освіти 
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28 Забезпечувати навчальні заклади за кордоном, у яких здійснюється 
навчання українською мовою або вивчається українська мова, 
підручниками та довідковою літературою, що видані за кошти 
державного бюджету України, за їхніми заявками та у порядку, 
встановленому законодавством 

2016-2020 Інститут модернізації змісту освіти 

29 Сприяти формуванню шкільних бібліотечок для навчальних закладів за 
кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або 
вивчається українська мова 

2016-2020 Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державші: 
адміністрацій, обласні інститути 
післядипломної педагогічної освіти 

ЗО Організовувати курси підвищення кваліфікації для вчителів курсу 
«Українознавство» (дистанційна форма) 

2016-2020 Науково-дослідний інститут українознавства 

31 Організовувати підвищення кваліфікації вчителів навчальних закладів 
за кордоном на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, класичних та педагогічних університетів (очна та дистанційна 
форми навчання) 

2016-2020 Департаменти освіти і науки обласних. 
Київської міської державних адміністрацій, 
вищі навчальні заклади, обласні інститути 
підвищення кваліфікації, загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступені" 
«Міжнародна українська школа» 

32 Продовжити проведення науково-практичних семінарів, літніх шкіл, 
конференцій, вебінарів з обміну досвідом та підвищення кваліфікації 
учителів української мови та українознавчих дисциплін 

2016-2020 Інститут модернізації змісту освіти, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, загальноосвітнії! 
навчальний заклад І—III ступенів 
«Міжнародна українська школа». 
Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв'язків з діаспорою Національною-
університету «Львівська політехніка). 
Київський національний університет імен і 
Тараса Шевченка, Інститут педагогік!! 
Національної академії педагогічних наук (за 
згодою), Українська Всесвітня 
Координаційна Рада (за згодою) 
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33 Долучати учнівську молодь українського походження до участі в 
Інтернет - олімпіадах з української мови та предметів українознавчого 
циклу 

2017-2020 
(березень) 

Інститут модернізації змісту освіти, Науково-
дослідний інститут українознавства, 
загальноосвітній навчальний заклад 1-І 11 
ступенів «Міжнародна українська школам, 
департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, вищі навчальні заклади 

34 Організовувати за можливості відпочинок та оздоровлення дітей 
закордонних українців і трудових мігрантів на базі дитячих таборів з 
одночасним проведенням літніх мовних шкіл, культурологічних 
заходів тощо 

2016-2020 
(липень-
серпень) 

Департаменти освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій 

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Начальник управління міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 

Ю. Г. Кононенко 

Г. І. Новосад 


