OFFICIAL UPDATES AND USEFUL RESOURCES
REGARDING THE LEARNING PROCESS IN
UKRAINE

The latest updates from the Ministry of Education and Science of Ukraine (please leave your
comments/questions in the file if you need any further clarifications)
1. The Ministry of Education of Ukraine has announced that the learning process should be
resumed online in the areas where it is possible to. Since the 14th of March, online learning has
started in 11 regions of Ukraine. According to the data of the education departments, more than
10,000 schools in Ukraine work in a distance format. Holidays are still underway in more than
500 schools and in more than 2,400 schools where the security situation remains tense, the
educational process has been suspended.
2. The following Ukrainian private schools have provided free access to education on their
platforms for any Ukrainian children in and outside of Ukraine: Atmosphera School, Optima,
Liko-School, A-Plus Academу (see below). All these schools are licensed and cooperate with
the Ministry of Education and Science and education authorities. The document on education
issued by them is absolutely equal to the document on education issued by any state or
municipal school in Ukraine.
3. At the initiative of non-governmental organizations of Ukrainians in some countries (with the
assistance of education authorities of these countries and local governments), separate
institutions and classes can be organized for Ukrainian displaced children, which will be taught
according to state standards and educational programs of Ukraine. Issuance of academic
documents in such conditions will be carried out by the International Ukrainian School or any
other school of Ukraine, with which non-governmental organizations or educational institutions
of the host countries will have appropriate agreements to help Ukrainian children. All students
must be enrolled in the Ukrainian International School or another educational institution in the
manner prescribed by the legislation of Ukraine.
If the school where the children studied in Ukraine has already organized distance learning, it
is necessary to recommend students to join it. Parents should contact their institution.
Parents can also apply to the International Ukrainian School for enrollment in the Ministry of
Education and Science on an external basis on an individual basis. The necessary information
is posted on the school's website.
For group or individual work, children can use any online resources, especially the website and
application of "All-Ukrainian School Online", which contains all the materials for students in
grades 5-11.
The International Ukrainian School of the Ministry of Education and Science of Ukraine has
also prepared independent work programs, including links to electronic textbooks and
didactic/multimedia materials. Programs of independent work are organized by classes and
subjects
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Всеукраїнський онлайн-розклад

Ukrainian national online schedule

Онлайн-розклад реалізовано для учнів 1-10 класів
у вигляді інтерактивного Google-календаря. Всі
бажаючі отримають вільний доступ в реальному
часі.

The online schedule is implemented for students
(1st through 10th grade) in the form of an
interactive Google Calendar. Anyone interested will
have free access in real time.

Кожен урок містить відео, конспект, тестові
завдання.

Each lesson contains a video, summary, and test
tasks.

Через те, що в деяких регіонах інтернет
нестабільний або тимчасово відсутній, буде
додатково запущена трансляція уроків для 5-11
класів на телебаченні.
13-17
https://www.facebook.com/37817
9415608883/posts/498035061205
8384/?d=n

6-10

Due to the fact that in some regions the Internet is
unstable or temporarily absent, the broadcast of
lessons on TV will be additionally launched for 5th
- 11th grades.

Демократична школа «Майбутні» безкоштовно
відкрили свої заняття для підлітків та малих дітей
з усієї України.

Democratic school ‘Maibutni’ opened its classes for
free for teenagers and little kids from all over
Ukraine.

Команда школи «Майбутні» дає безкоштовний
доступ, щоб якнайбільше дітей, що зараз сидять у
бомбосховищах, переїхали за кордон або їдуть

The team of the school ‘Maibutni’ provides free
access so that as many children as possible, who are
sitting currently in bomb shelters, moved abroad or
are on the road to the west, have the opportunity to

дорогою на захід мали змогу долучитися до
цікавих занять.

https://www.facebook.com/37817
9415608883/posts/498315247511
1531/?d=n

Атмосферна Школа

Академія Сучасної Освіти А+

11-17

2-17

join their exciting classess.

Атмосферна школа надає безкоштовний доступ до ‘Atmosferna shkola’(‘Atmospheric school’) gives
пакету «Слухач»:
free access to their ‘Attendee’ package:
https://www.atschool.com.ua

https://www.atschool.com.ua

із готовими навчальними матеріалами, які можуть
використовувати й учителі.

with ready-to-use learning materials, which can be
used by teachers as well.

Проєкт з онлайн-навчання для всіх дітей України,
які можуть доєднатися до занять в Zооm:
https://aplus.ua/

An online-learning project for all children in
Ukraine who can join classes at Zoom:
https://aplus.ua/

розклад та посилання на заняття за різними
віковими категоріями можна знайти на телеграмканалі

up-to-date schedule and links to online classes for
different age groups can be found on their Telegram
channel:

https://t.me/onlineschoolaplus

https://t.me/onlineschoolaplus

Ліко-школа/Liko-school

Дистанційна платформа Liko Education Online!

Remote platform ‘Liko Education Online’

Для отримання доступу до безоплатного навчання
на платформі Вам потрібно зробити декілька
простих кроків:

To gain access to free education on the platform
you need to take a few simple steps:

1) Якщо Ви не реєструвались на платформі, Вам
потрібно виконати кроки згідно інструкції:
Інструкція для реєстрації на платформу.pdf
Відео інструкція: https://youtu.be/0xG4CHDrKgg
Якщо Ви вже зареєстровані на платформі, потрібно
пропустити пункт 1) і одразу перейти до пункту 2)
2) Після реєстрації на платформу, потрібно
зареєструватись на курси, для цього потрібно
виконати кроки згідно інструкції:
Інструкція для реєстрації на курси.pdf
Відео інструкція: https://youtu.be/5zP5nz_VrNs
Якщо у Вас виникнуть питання пишіть на пошту:
info@leo.org.ua чи на сторінку
https://www.facebook.com/LikoEducationOnline

6-10
https://vb.me/school_info

“Школа_інфо” разом з Viber-спільнотою
реалізовують освітню ініціативу для учнів
початкової та середньої школи України.

1) If you are not registered on the platform,
you need to follow these steps according to
the guide:
A PDF file of the guide can be found here (in
Ukrainian).
Video guide: https://youtu.be/0xG4CHDrKgg
If you are registered on the platform, just skip step
1 and move to step 2.
2) After registration on the platform, you need
to sign up for courses. To do that, you need
to follow the next steps according to the
guide:
A PDF file of the guide can be found here (in
Ukrainian).
Video guide: https://youtu.be/5zP5nz_VrNs
In case you have any questions, you can email us at:
info@leo.org.ua or send us a message on Facebook:
https://www.facebook.com/LikoEducationOnline
“School_info” together with the Viber-community
are implementing an educational initiative for
primary and middle school students in Ukraine.

6-18
JAMM School
https://jammschool.com.ua/

Дистанційна школа «Центр
освіти «Оптіма»
https://optima.school/freeeducation

ThinkGlobal

6-17

Безкоштовні онлайн-зустрічі для дітей різного
віку. Все, що потрібно для того, щоб приєднатись
– можливість підключитись до мережі інтернет.
Працюють три групи для дітей та підлітків
різного віку:6-9 років;10-14 років;15-18 років.
JAMM Community – це безпечне та підтримуюче
онлайн-середовище, де діти можуть спілкуватись
з однолітками та знаходити нових друзів у
складний для всіх час.

Free online meetings for different age groups of
children. All you need to join is Internet access.
There are three groups for children and teenagers of
different ages: 6 to 9 years; 10 to 14 years; 15 to 18
years. JAMM Community is a safe and supportive
online environment where children can interact with
peers and make new friends in difficult times.

Дистанційна школа «Оптіма» відкрила
безоплатний доступ до своєї навчальної
платформи для всіх дітей, хто бажає вчитися і має
інтернет. Попередньо цей доступ відкривається на
місяць, проте у випадку продовження воєнних дій
адміністрація школи може продовжити його на
триваліший час.

Online school ‘Optima’ has opened free access to
its educational platform for all children who want to
study and have Internet access.

Безкоштовні онлайн -уроки і додаткові активності
для діток. Актуальний розклад можна знайти на
фейсбук-сторінці.

Free online classes and extracurricular activities for
kids. Up-to-date schedule can be found on their
Facebook page.

Initially, free access is given for a month but in case
military action continues, the school's
administration may extend it for a longer period.

Alterra School Територiя iншого
навчання

6-17

Alterra School відкрили екстернат-платформу
ALTERRA ONLINE EXTERNAT. Ви зможете
отримати доступ до матеріалів та тестів.

Alterra School has opened a platform ALTERRA
ONLINE EXTERNAT. You will be able to access
learning materials and tests.

Логін та пароль однакові:
1 клас логін/пароль alterraprone
2 клас логін/пароль alterraprotwo
3 клас логін/пароль alterraprothree
4 клас логін/пароль alterraprofour
5 клас логін/пароль alterraprofive
6 клас логін/пароль alterraprosix
7 клас логін/пароль alterraproseven
8 клас логін/пароль alterraproeight
9 клас логін/пароль alterrapronine
10 клас логін/пароль alterraproten
11 клас логін/пароль alterraproeleven

Login and password are the same:

Доступ на платформу за посиланням:
https://alterraschool.online/login/index.php
6-17
OkStudy
https://t.me/OkStudy137

Освітня платформа розпочали безкоштовні та
щоденні зустрічі онлайн з дітьми від 6 років:
танці, ігри, англійська, перегляд фільмів та інше.
Розклад оновлюється кожного дня на сторінці і
Telegram-каналі: https://t.me/OkStudy137

1 grade login/password alterraprone
2 grade login/password alterraprotwo
3 grade login/password alterraprothree
4 grade login/password alterraprofour
5 grade login/password alterraprofive
6 grade login/password alterraprosix
7 grade login/password alterraproseven
8 grade login/password alterraproeight
9 grade login/password alterrapronine
10 grade login/password alterraproten
11 grade login/password alterraproeleven
You can access the platform here:
https://alterraschool.online/login/index.php

The educational platform has launched free daily
online meetings with children ages 6 and up:
dancing, games, English, watching movies and
more. The schedule is updated every day on their
Facebook page and Telegram channel:
https://t.me/OkStudy137

Комп‘ютерна Академія ШАГ

7-14

Щодня КА “Шаг” проводить online майстер-класи
та заняття на різні теми, щоб дати змогу дітям
навчитись чомусь корисному та хоч трохи
відволіктись. Слідкуйте за публікаціями на
сторінках https://www.facebook.com/ITstepUkraine/
Компʼютерна Академія ШАГ має 21 філію поза
межами України. Всі філії по всьому світові радо
відкрили двері для студентів Академії з України.
Обирайте країну, в якій ви знаходитесь на сайті:
https://itstep.org

Науковий ліцей Клима
Чурюмова

6-17

Науковий ліцей Клима Чурюмова запустив
освітню онлайн платформу, до якої можуть
долучитись усі школярі України, які мають
доступ до Інтернету.
Окрім предметів шкільної програми будуть
проводитись також науково-популярні лекції,
Speaking Club, авторські курси від вчених та
митців, зустрічі з психологом.
Реєстрація: https://forms.gle/KJEFsbwaTDJZ8VaKA

Every day STEP IT-Academy conducts online
workshops and classes on various topics to allow
children to learn something useful and distract them
a little. Follow the publications on their social
media page
https://www.facebook.com/ITstepUkraine/
STEP IT-Academy has 21 branches outside
Ukraine. All branches around the world gladly
opened their doors to Academy students from
Ukraine. Choose the country where you are located
on their website:
https://itstep.org/

Klym Churyumov Scientific Lyceum has launched
an online educational platform. All Ukrainian
students that have Internet access can join it.
In addition to school program subjects, there will
also be popular science lectures, Speaking Club,
original courses developed by scientists and artists,
and meetings with a psychologist.
You can register here:
https://forms.gle/KJEFsbwaTDJZ8VaKA

ТОВ "Центр Дистанційної
Освіти "Джерело"

ГО "Смарт Освіта"

Навчання без меж

Мала академія наук

6-17

6-17

6-17

Всі охочі до кінця навчального року отримують
вільний доступ до повного пакету "Слухач" (1-11
класи) для самонавчання – повна шкільна
програма. Реєстрація за посиланням
https://cdo.org.ua/reg/

Anyone interested gains free access until the end of
the school year to the full ‘Attendee’ package (1st
through 11th grade) for self-study - full school
program available. You can register here:
https://cdo.org.ua/reg/

ГО “Смарт-освіта” разом з українськими
вчителями проводить пізнавальні онлайн-зустрічі
для дітей та підлітків. Щодня оновлений розклад
на фейсбук-сторінці організації
https://www.facebook.com/smartosvita/

NGO ‘Smart-osvita’ together with Ukrainian
teachers is conducting informative online-meetings
for kids and teenagers. You can find updated
schedule every day on their Facebook page:
https://www.facebook.com/smartosvita/

14 березня, стартує «Навчання без меж» –
спільний освітній проєкт Міністерства освіти і
науки України, Міністерства культури та
інформаційної політики, українських телеканалів
ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів
Суспільного мовника, а також платформ онлайнтелебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та
sweet.tv.

On Monday, March 14, "Learning without borders"
started - a joint educational project of the Ministry
of Education and Science of Ukraine, the Ministry
of Culture and Information Policy, Ukrainian TV
channels PLUSPLUS, Pixel and regional channels
of the Public Broadcaster, as well as online TV
platforms MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video
and sweet.tv.

Мала академія наук з 14 березня поновлює
навчальний процес і пропонує нові онлайнпродукти.

Junior Academy of Sciences resumed the learning
process last Monday, March 14th, and is offering
new online products.
Detailed information about the courses can be

Детальну інформацію про курси можна знайти у
вкладинці «події»:

found on their ‘Events’ page:
https://www.facebook.com/JAS.Ukraine/events

https://www.facebook.com/JAS.Ukraine/events

Ініціатива “Освіта без наплічника” хоче бути
корисною українським дітям та їх родинам, які
рятуються від війни. На сторінці організації
зібрано і періодично буде поновлюватись
інформація з корисними онлайн навчальними
ресурсами, які допомагають дітям продовжувати
навчання і відчувати радість знань, навіть далеко
від їх шкіл,однокласників і вчителів,далеко від
дому

“Education without backpacks” initiative wants to
be useful to the Ukrainian children and families
fleeing the war. We have gathered and will
periodically update information on free online
learning resources to help children continue to learn
and feel the joy of knowledge, even though they are
far from their schools, classmates and teachers, far
from their homeland.

ГО “Навчай для України” зібрала ресурси з
дитячими книгами українською мовою,
посиланнями на аудіокниги, та посібники з
вправами,які варто робити з дітьми, які
постраждали внаслідок військової агресії

NGO ‘Teach for Ukraine’ has collected resources
with children’s books in Ukrainian, links to
audiobooks and manuals with exercises one should
do with children affected by military aggression.

12-14

Вікторія Цвід. Щоденні безкоштовні групові
заняття з англійської для підлітків о 16.00 в Zoom

Viktoriia Tsvid. Daily free group English lessons
for teenagers at 4 pm in Zoom.

7-15

Анна Планкина, інформатика

Anna Plankina, free computer science classes.

https://obr.education/en/freeeducational-resources-forukrainian-children/

How to help Ukrainian children

https://bit.ly/3KPkRkt
https://bit.ly/3MYHsgo

https://bit.ly/3KLsiZW

Безкоштовні заняття з інформатики
https://bit.ly/3CUWG1d

Співачка Марія Бурмака, музика
Щоденні 30–40-хвилинні трансляції у Facebook,
де Марія співає разом із дітьми. Долучитися може
будь-хто.

Singer Mariia Burmaka. Daily 30-40 minute
livestreams on Facebook, where Mariia sings with
children. Anyone can join.

