
 

УХВАЛА 

Другого світового форуму українознавчих навчальних закладів  

«В освіті сила України» 

 (11 грудня 2022 року) 

 

11 грудня 2022 року в режимі онлайн відбувся Другий світовий форум українознавчих 

навчальних закладів «В освіті сила України».  

 

Організаторами проведення цього заходу виступили Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 

Світовий Конґрес Українців та Світова Федерація Українських Жіночих Організацій.  

 

До участі у Другому світовому форумі українознавчих навчальних закладів «В освіті 

сила України» зареєструвалося 250 осіб з 40 країн світу: Австралії, Аргентини, Великої 

Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Казахстану, 

Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Лівану, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, 

Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, 

Словенії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, України, 

Франції,  Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. 

 

Під час Форуму відбулася панельна дискусія «Після перемоги: візія української освіти 

за кордоном» та світові кафе, під час яких учасники обговорили та сформували 

пропозиції до Ухвали. 

 

У результаті обговорень та дискусій учасники Форуму дійшли висновку про 

необхідність:  

1. Створення навчально-методичного забезпечення з УМІ, враховуючи новітні 

технології викладання української мови як іноземної для учнів (створення 

дистанційних курсів, онлайн-проєктів тощо). 

2. Підвищення кваліфікації педагогів українознавчих шкіл за кордоном. 

3. Сертифікації рівнів володіння українською мовою як іноземною.  

4. Здійснення заходів щодо інтеграції учнів з України, які прибули після 24.02.2022 

р., у діаспорне та освітнє середовище країни проживання. 

5. Сприяння взаємодії з батьками щодо використання української мови у щоденній 

комунікації з дитиною. 

6. Розширення доступу до українськомовного освітнього контенту.  

7. Напрацювання засад діяльності українознавчих суботніх та недільних шкіл на 

основі українських національних цінностей. 

 

Учасники Другого світового форуму українознавчих навчальних закладів «В освіті 

сила України» ухвалили:  

 

I. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням:  

1. У зв’язку з гострою потребою сертифікації рівнів володіння УМІ завершити 

процес створення бази тестів, підготовки фахівців (тестувальників та інспекторів), 



мережі центрів сертифікації та розпочати процес вступу України в ALTE з метою 

введення української мови як мови сертифікації. 

2. Розпочати укладання угод з міністерствами освіти іноземних держав щодо 

інтеграції української мови в освітній процес середньої освіти. 

3. Організувати робочі групи українських освітян з України та з-за кордону з метою 

напрацювання «дорожніх карт» розвитку української освіти для кожної окремої 

країни. 

4. Напрацювати програми підтримки українського шкільництва за кордоном. 

5. Посприяти в отриманні ліцензії на освітню діяльність українських шкіл за 

кордоном, які працюють за українською програмою, зокрема для українських 

шкіл такого типу у Польщі. 

 

 

II. Звернутися до Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового 

Конґресу Українців з проханням: 

1. Реалізовувати спільні культурно-освітні проєкти для українців, які раніше 

емігрували за кордон та тих, хто приїхав після 24.02.2022 р. 

2. Співпрацювати з міністерствами освіти зарубіжних країн щодо запровадження у 

загальноосвітніх навчальних закладах посади україномовного асистента для 

полегшення процесу адаптації дітей вимушених переселенців.  

3. Координувати роботу українознавчих суботніх та недільних шкіл у всіх країнах. 

4. Проводити методичні семінари, тренінги та майстер-класи з метою обміну 

передовими методиками викладання циклу українознавчих предметів. 

5. Розробляти методичні рекомендації для вчителів українознавчих навчальних 

закладів. 

6. Організовувати міжнародні конкурси та творчі змагання для української молоді 

у діаспорі. 

7. Наповнювати портал «Український освітній всесвіт» інформацією про 

новостворені українські школи у світі. 

8. Для протидії російській пропаганді розробити засади діяльності українознавчих 

суботніх та недільних шкіл, базовані на українських національних цінностях, та 

здійснювати контент-аналіз навчальних матеріалів.  

9. Здійснювати заходи щодо інтеграції учнів з України, які прибули після 24.02.2022 

р., у діаспорне середовище. 

10. Регулярно звітувати про результати роботи. 

 

III. Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» спільно зі Світовою 

Федерацією Українських Жіночих Організацій продовжити:  

1. Роботу з модернізації освітнього порталу «Крок до України». 

2. Наповнення порталу «Український освітній всесвіт». 

3. Працю над створенням підручників та посібників з вивчення української мови як 

іноземної. 

4. Практику проведення міжнародних конференцій з проблем української мови в 

світі. 



5. Організовувати курси та семінари з української мови як іноземної для вчителів 

діаспори із залученням фахівців з України та з-за кордону. 

 

 

Надіслати текст Ухвали усім зацікавленим державним і громадським установам 

України.  

 

 

За дорученням учасників Форуму  
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