
СКОНТАКТУЙТЕ З ОБРАНОЮ ШКОЛОЮ

5 КРОКІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНИХ
ДОКУМЕНТІВ ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 2022

Ти знаходишся на тимчасово окупованих територіях, 
у зоні активних бойових дій або за кордоном? Не 
маєш доступу до школи, в якій навчався до 24 
лютого 2022?  Хочеш продовжити навчання та 
отримати документи державного зразку України 
про середню освіту?

Пропонуємо доступний шлях продовжити навчання та 
отримати свідоцтво за 4, 9,11 класи на платформі 
"Оборона дітей України" у Науковому ліцеї-пансіоні 
"Міжнародна Зелена Школа ім. Клима Чурюмова" за 
стандартною програмою навчання (безкоштовно) або 
за програмою спеціалізованої освіти наукового 
профілю (за умовами ліцею) та в державній школі 
"Міжнародна українська школа".

ОБЕРІТЬ ШКОЛУ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ 
НАВЧАННЯ (ДИСТАНЦІЙНО) 

Продовжуйте навчання та отримайте свідоцтво за 
4, 9, 11 класи на платформі “Оборона дітей України” 
у Науковому ліцеї-пансіоні “Міжнародна Зелена Школа 
ім. Клима Чурюмова” за стандартною програмою 
навчання (безкоштовно) або за спеціалізованою 
науковою програмою (за умовами ліцею): 
https://www.cigs.com.ua/. 

Реєстрація: https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7 
Список інших шкіл уточнюйте в обласних 
Департаментах освіти.

Якщо ви обрали платформу “Оборона дітей України”, 
заповніть реєстраційну Google форму:
https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7 

Підтвердження про реєстрацію прийде на вказані в 
гугл формі пошту та месенджер. Після підтвердження 
реєстрації з вами зв'яжеться наш консультант.

Для зарахування на навчання подайте документи 
на пошту платформи govdok@cigs.com.ua 
(Перелік документів та заява) або у доступних 
месенджерах або на пошту школи яку ви обрали.

До заяви додати скан-копію або фотокопію свідотства 
про народження дитини. 

Перелік документів:
- заява одного з батьків на ім'я директора ліцею щодо
зарахування на навчання,  самостійно заяву може
написати повнолітня особа з 18 років;
- скан-копія або фотокопія ІD-паспорту або свідоцтва
про народження дитини;
- скан-копія паспорту одного з батьків, від якого
написано заяву;
- табель за попередні періоди навчання (за наявності).

Заявку на продовження навчання та отримання 
державних документів можна подавати протягом усього 
поточного навчального року та після його завершення.

ПОДАЙТЕ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Очікуй на повідомлення від адміністрації Школи 
про зарахування та розпочинай навчання.

ПОМІЧНИК У НАВЧАННІ: dostupnaosvita.com.ua
На сайті ви знайдете безкоштовні відеоуроки, 
презентації, тести, перелік додаткових посилань на 
освітні ресурси, тренажер з підготовки річного 
оцінювання.

НАВЧАЙСЯ ДИСТАНЦІЙНО

УВАГА! 
Можна навчатись також у будь-якій іншій школі 
України , прикріпитись на екстернат і отримати 
державні документи про середню освіту

УВАГА! 
Випускники 9 та 11 класів, які планують приймати 
участь у вступній кампанії 2022, просимо врахувати 
що термін отримання свідоцтва про закінчення 
відповідного класу складає мінімум 2 місяці 
з моменту зарахування до Ліцею.

Наприкінці навчання особисто пройди річне 
оцінювання в школі (дистанційно). 
Отримай документ про освіту.

ОТРИМАЙ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 
ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

РЕЗУЛЬТАТ
СВІДОЦТВО 

про здобуття 
початкової  

освіти 
(4 клас)

СВІДОЦТВО 
про здобуття 

базової  
середньої освіти 

(9 клас)

СВІДОЦТВО 
про здобуття 

повної загальної 
середньої освіти 

(11 клас)

 для інших класів - табель про закінчення навчального року
Гаряча лінія платформи 

“Оборона дітей України”:
email: govdok@cigs.com.ua 

+38 096 989 65 31 
для батьків 

школярів за кордоном 
+38 095 200 85 73 

для батьків 
школярів в Україні 

Урядова гаряча лінія
з питань освіти:

0800 504 425

Онлайн чат Урядової 
гарячої лінії на сайті 
«Доступна освіта»: 

https://dostupnaosvita.com.ua

Регіональна гаряча лінія: 
 Краматорськ: 0800504522

+38 (097) 904 71 91 
тільки дзвінки з мобільного

+38 (066) 113 93 75 

Контакти МОН під час 
воєнного стану: 

https://bit.ly/3OzxanF

Освітній чат-бот МОН:
https://t.me/EducationUaBot

Міжнародна українська школа, яка має представництва 
в деяких країнах ЄС (http://uis.org.ua) 
Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 10.00 до 14.00 
Гаряча лінія МУШ +380990799252 
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В Науковому ліцеї Чурюмова учні приєднуються до 
закритих Google Classroom, де відбуваються регулярні 
консультації для підготовки до річного оцінювання, 
здачі мультитесту. Додатково  пропонується 
психологічний та менторський супровід, консультації 
щодо особливостей вступної кампанії 2022 до 
університетів, коледжів, профтех закладів, 
профорієнтаційні консультації. 
Реєстрація на навчання: 
https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7

https://www.cigs.com.ua/
https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/aktualni-elektronni-adresi-pid-chas-voyennogo-stanu
https://t.me/EducationUaBot
https://dostupnaosvita.com.ua/
https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7
https://docs.google.com/document/d/1upBHytYc3iwNG0KcGiemLl2A98BRTf-hPRqtEKiRtRc/edit?usp=drivesdk
http://uis.org.ua/
https://forms.gle/fRjAZ55haPf35ZrP7
https://dostupnaosvita.com.ua/

