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Брошури серії «Дитинство у період війни» створюються в рамках ініціативи childrenrights.
info з весни 2022 з метою висвітлювати ситуацію прав дітей в Україні під час міжнародного 
збройного конфлікту.

Освіта, здоров’я та індивідуальність — права, що були одними з найбільш забезпечених 
в Україні до 24‑го лютого 2022 року згідно з міжнародними звітами, національними 
аналітиками та практикою роботи. Однак повномасштабна війна змінила це для 7,5 
мільйонів дітей України.

Ця публікація надає окремі роз’яснення, доступну статистику, ілюструє індивідуальні 
історії та зазначає деякі ресурси допомоги. Матеріал зібрано на основі загальнодоступних 
даних, приватних випадків в рамках правових консультацій, відкритої статистики.

На основі поточної ситуації можуть і мають бути прийняті рішення про перегляд 
і зміцнення системи охорони дитинства як на національному рівні, так і в міжнародній 
практиці та гарантіях.

Підготовку брошури ініційовано та реалізовано в рамках ініціативи 

childrenrights.info 

Поліною Кликовою. 
Київ, Україна. 
Грудень 2022.

Дизайн: Vladimir Mordakov

http://childrenrights.info 
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До 2014 
року.

Право на освіту є визнаним правом людини. Обов’язковість освіти стала прямим 
способом захисту дітей від трудової експлуатації, а заклади освіти – середовищем 
для багатостороннього розвитку. 

Визнаючи різноманіття закладів освіти, ця публікація зосереджена на огляді доступу 
дітей до загальної середньої освіти, що є обов’язковою відповідно до національного 
законодавства.

1. Постанова Верховної Ради України № 145‑VIII від 4 лютого 2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145‑19#Text
2. Національна академія педагогічних наук України. «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні», с.51. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni‑materialy/7‑natsionalna‑dopovid‑pro‑stan‑i‑rozvitok‑
osviti‑v‑ukraini.pdf

3. Служба державної статистики України. Заклади загальної середньої освіти https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/
osv_rik/osv_u/znz_u.html 

4. Національна академія педагогічних наук України. «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 
Україні», Рис. 5.1. «Мережа загальноосвітніх навчальних закладів в Україні та середня чисельність учнів в них» в рамках 
публікації «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» 2016, с.259. 

ПРАВО НА ОСВІТУ.
« Умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для … освітніх цілей, …, госпіталі 
та місця зосередження хворих і поранених за умови, що вони не є військовими цілями» 
визначається серйозним порушенням законів та звичаїв війни відповідно до Римського 
Статуту (стаття 8(2)(b)(іх)), юрисдикцію якого щодо злочинів проти людяності та 
воєнних злочинів було визнано відповідною заявою ВРУ 1.

Огляд загальної середньої освіти в Україні.

При цьому (порівняно з 1991 роком) кількість навчальних закладів 
та учнів скорочувалась щорічно4, як і загальна кількість населення 
України. Тому відсоток дітей, інтегрованих в освітній процес, залишався 
високим.

До 2014 
року.

При цьому 98,3% дітей віком 6‑18 років були інтегровані в систему 
освіти2.

На початок 2013‑2014 навчального року, в Україні нараховувалось 

понад 19 000 шкіл, в яких навчалось
понад 4 200 000 учнів та викладало
понад 500 000 вчителів3. 

Коментар: в доповіді не відзначено, як враховувались діти, які з соціально‑
культурних причин можуть залишатись невидимими для державної системи 
освіти. 

З 1991 і до початку війни, в Україні підтримувалась висока 
кількість закладів загальної середньої освіти.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19#Text 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
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2014-2021.

2021-22 
навч.рік. 
Початок

2021-22 
навч. рік.
Від 24 
лютого 2022

За даними Українського освітнього кластера, за 2017–2020 роки 
школам завдано 104 пошкодження, 79 раз школи мали призупинити 
свою діяльність або перевести навчання у дистанційний режим через 
пов’язані з атаками ризики, 19 шкіл були використані у військових 
цілях6. 

На початок 2021‑2022 навчального року, в Україні було 
13 991 заклади загальної середньої освіти (включно зі школами‑ 
інтернатами, школами соціальної реабілітації та іншими), в яких 
навчалось

4 230 358 учнів та викладало

зміна спроможності вчителів вести уроки;

перевантаженість учнів, які почали навчатись за двома освітніми 
програмами (українською та іноземною);

434 755 вчителів7.

відсутність учнів на уроках (в т.ч. дистанційно);

обмеженість можливостей вступу до навчальних закладів через 
міграцію;

неможливість вступу до закладів вищої та фахової передвищої 
освіти через окупацію;

обмежені можливості безпеки шкіл (в т. ч. відсутність бомбосховищ);
руйнування закладів освіти;

Повний вплив на освіту міграції (як внутрішньої, так і за кордон), а 
також окупації наразі невідомий. 

Ці та інші складнощі залишаються актуальними і для 2022‑2023 
навчального року. 

Окремими складнощами навчального року 21‑22 були:

зміна складу учнів у класі;

зміна графіку навчань; 

5. МОН, «Діти повинні отримувати освіту у безпечних умовах», 2020. https://mon.gov.ua/ua/news/diti‑povinni‑otrimuvati‑
osvitu‑u‑bezpechnih‑umovah‑sergij‑shkarlet‑v‑mizhnarodnij‑den‑zahistu‑osviti‑vid‑napadiv 

6. Звіт Українського освітнього кластера від травня 2020:,https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_05.05.2020.pdf 

7.  Зведений звіт закладів загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року. Затверджено Наказом МОН 
№868 від 20 липня 2021 року. https://iea.gov.ua/wp‑content/uploads/2022/01/76‑rvk‑vsi‑formi‑vlasnosti.pdf 

Понад 400 000 дітей навчаються по обидва боки від лінії 
розмежування, під загрозами обстрілів та поруч з замінованими 
територіями5. 

https://mon.gov.ua/ua/news/diti-povinni-otrimuvati-osvitu-u-bezpechnih-umovah-sergij-shkarlet-v-mizhnarodnij-den-zahistu-osviti-vid-napadiv 
https://mon.gov.ua/ua/news/diti-povinni-otrimuvati-osvitu-u-bezpechnih-umovah-sergij-shkarlet-v-mizhnarodnij-den-zahistu-osviti-vid-napadiv 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_05.05.2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/attacks_on_education_situation_report_as_of_05.05.2020.pdf
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/76-rvk-vsi-formi-vlasnosti.pdf 
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2022-2023 
навч. рік

Станом на 6 вересня 2022, 

Внаслідок війни РФ проти України, станом на ранок 22 листопада 
2022 р. пошкоджено 2719 заклади освіти (не тільки школи), 332 з них 
зруйновано повністю10.  

5 497 шкіл розпочали навчальний рік в онлайн форматі
3 539 з навчанням у класі;
3 087 – у змішаному форматі8.

Також, на 5 вересня (початок навчального року) близько 1 300 шкіл перебували на 
тимчасово окупованій території9. 

8. Міністр освіти і науки України  в рамках телемарафону, 0:35‑0:57: https://www.youtube.com/watch?v=0E8RvOvjvEk&ab_
channel=MONUKRAINE 

9. Заява Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій  https://t.me/SerhiiBabak/337
10. За даними Офісу Генерального Прокурора України https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni‑prokurori‑437‑ditei‑zaginulo‑

vnaslidok‑zbroinoyi‑agresiyi‑rf‑v‑ukrayini‑16387  

https://www.youtube.com/watch?v=0E8RvOvjvEk&ab_channel=MONUKRAINE 
https://www.youtube.com/watch?v=0E8RvOvjvEk&ab_channel=MONUKRAINE 
  https://t.me/SerhiiBabak/337
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-437-ditei-zaginulo-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-16387 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-437-ditei-zaginulo-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-16387 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-437-ditei-zaginulo-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-16387 
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Пані Світлана, вчителька з Бородянки, веде 
уроки з двору свого зруйнованого будинку. 
Ознайомитись з її історією можна у репортажі: 

Відеорепортаж від РадіоСвобода 
http://surl.li/egvbr

11. Фото: знімок екрана репмортажу https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/392455909595161/ 
12. Офіс ГПУ. Новини 28.12.2022Ж https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni‑prokurori‑450‑ditei‑zaginulo‑vnaslidok‑zbroinoyi‑

agresiyi‑rf‑v‑ukrayini‑17973 
13. Джерело: Житомир.Інфо: https://www.zhitomir.info/news_206383.html 

Бородянка, одне з деокупованих міст у Київській 
області. Місцева школа використовувалась 
у військових цілях, а війна вплинула на життя всіх 
мешканців, зокрема, на педагогічних працівників.

Вплив воєнних дій на право дітей 
на освіту.

Далі в цьому розділі оглянуто деякі з випадків впливу воєнних дій на освітні 
можливості дітей.

Внаслідок війни РФ проти України, станом на ранок 28 грудня 2022 р. пошкоджено 
3126 заклади освіти (не тільки школи), 337 з них зруйновано повністю12. 

Пошкодження та знищення закладів освіти.

Ліцей №25. Житомир13.

Фото: знімок екрана репортажу11

https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/392455909595161/
https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/392455909595161/ 
 https://www.zhitomir.info/news_206383.html 
 https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/392455909595161/ 
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14.  Інтерв’ю з потерпілими у репортажі «Щоденник вцілілої» від Суспільне Новини: https://cutt.ly/1M2teQs

З березня 2022 запущено сайт, що містить актуальну інформацію про зруйновані та 
пошкоджені заклади освіти за областями: saveschools.in.ua 

Використання закладів освіти у військових цілях.

«Ми одразу казали: ми прийшли 
в   цю шко л у… ми прийш ли 
в братську могилу» 

Від 24‑го лютого 2022, найбільшим (з відомих) використанням школи військовими 
стала школа у с. Ягідне, за 15 км від Чернігова. При цьому мешканців села (дорослих 
та дітей) тримали тут заручниками у нелюдських умовах.

За словами прокурора (8:50 на відео), російська армія загнала людей у підвал школи 
в якості «живого щита», поки самі війська зайняли вищі поверхи.

Було тісно. Не було доступу до туалету. За час насильницького утримання люди 
помирали від нестачі кисню, харчування, відсутності доступу до медицини. 
Проходив час, поки можливо було домогтись, аби тіло винесли; до того всі сиділи 
навколо, діти грались біля мертвих (17:40 на відео).

У репортажі також зазначається (18:40 на відео), що у село Вишневе у підвал дитячого 
садочку привозили людей на допит.

«Заходиш, і перше враження — що ти у пеклі» (цитата однієї з переживших; 6:25 
на відео)14.

https://cutt.ly/1M2teQs
http://saveschools.in.ua 
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Перешкоди в освітньому процесі для учнів, 
які перебувають на території України.

Алгоритми дій, як бути, якщо сирена настигла на підході до школи, під час уроків 
та в інших випадках, прорезюмований на основі рекомендацій МОН, ДСНС та 
неурядових структур на сайті Освітнього омбудсмена: https://cutt.ly/aM8Ge7b

Опосередкований вплив обстрілів.

Пошкоджені електростанції, системи водопостачання та опалення обмежують 
можливості перебувати у школі, а також унеможливлюють дистанційне навчання.

У місцях, де відключення відбуваються планово, стабілізаційні графіки відключень 
вчителів та учнів не збігаються.

Деякі вчителі записують відео уроків, аби всі учні класу могли мати доступ до 
навчального матеріалу.

Облаштований клас у шкільному 
бомбосховищі, місто Київ15.

Безпосередній вплив обстрілів та бомбардувань.

Окрім ризиків артобстрілів, які є для шкіл, що розташовані близько до лінії воєнних 
дій, всі школи перебувають під ризиком атак з повітря, що відбуваються майже 
кожного дня.

Сирени переривають освітній процес, даючи можливість убезпечити життя.

15.  Фото: КМДА t.me/KyivCityOfficial/4963

http://t.me/KyivCityOfficial/4963
http://t.me/KyivCityOfficial/4963
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Перешкоди в освітньому процесі для учнів, які 
перебувають на тимчасово окупованій території України.

Труднощі випускних класів.

Проблема, з якою зіштовхнулись учні випускних класів ‑ обмеження у можливості 
вступу у професійно‑технічні та вищі навчальні заклади. Виїзд з окупованих 
територій означав ризик для свого життя та здоров’я, адже поширеними випадками 
були і залишаються розстріли цивільних автомобілів та автобусів зі сторони 
російської армії.

16. BBC News Україна. Вікторія Приседська. «Просимо не розповідати про українські уроки". Як вчаться на окупованій 
території». 25 вересня 2022. https://www.bbc.com/ukrainian/features‑62983478

17. Фото: знімок учнів школи https://ru.freepik.com/free‑photo/student‑schooling‑uniform‑japanese‑backpack_2861815.htm

Зміна навчальних програм.

Окупація міст передбачала (і передбачає) зміну навчальних програм на російські, а 
також тиск на вчителів у викладанні. 

В інтерв’ю представлена одна з багатьох історій тих, хто змушений виживати в 
умовах окупації, приховуючи свою ідентичність та погляди. 

«Ми намагаємось 
вчитися, коли є 
можливість» (с)
Цитата з інтерв’ю16  від матері 
школярки з Херсона, який 

було тимчасово окуповано.

Фото: знімок учнів школи17

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62983478  
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62983478  
https://ru.freepik.com/free-photo/student-schooling-uniform-japanese-backpack_2861815.htm 
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Перешкоди в освітньому процесі для учнів, які 
перебувають за кордоном 

Міграція учнів та вчителів, необхідність реінтегруватись в інші навчальні заклади або 
переходити на сімейну форму навчання, невизначеність перспектив навчання — це 
не вичерпний список складнощів, які потрібно долати дітям, їх батькам та вчителям.

Приклад питань, на які батьки шукають відповіді, ілюстровані у ситуації, коли за 
правовою допомогою звернувся батько учня:

Високий відсоток дітей, які поєднують навчання у двох школах, пов’язаний і з 
мовним бар’єром, якого зазнають діти у закордонних школах (до вивчення мови 
країни перебування засвоєння навчального матеріалу не є можливим). 

Станом на 22.06.2022 року 8–24,2% учнів (залежно від регіону) перебували за 
кордоном19.

При цьому за даними опитування освітнього омбудсмена:

«Добрий день! В мене син 12 років разом з дружиною зараз в евакуації в Німеччині. 
Вони отримали там відповідний статус та син пішов до німецької школи. 
В Україні в цьому році він закінчив 6й клас, отримав посвідчення. В Німеччині 
згідно їх правил його зарахували в 8й клас. Нас хвилює низка питань: якщо він 
залишиться навчатися там? якщо він повернеться в українську школу, в який 
клас він повернеться? які документи потрібно від німецької школи … 

Дата подачі: 2022–08–31 12:19»18.

→

→
→

кожен десятий учень з України (11%), хто перебував за кордоном, перейшов на 
виключно закордонне навчання;

кожна третя дитина (33,9%) — лише в українській школі (дистанційно), а

більшість дітей, відповідно, поєднували навчання за українською (дистанційно 
або у вихідні) та закордонною програмами20.

18. Цитовані (без лексичних чи граматичних коригувань) звернення; запити подані в базі правових консультацій.
19. Інформаційно‑аналітичний збірник «Освіта України в умовах воєнного стану», 2022. https://iea.gov.ua/wp‑content/

uploads/2022/08/education‑of‑ukraine_2022.pdf, с.72, рис. 3.3.3
20. Служба освітнього омбудсмена України. «Результати опитування батьків, чиї діти знаходяться за кордоном». https://

eo.gov.ua/chym‑zakordonni‑shkoly‑vidrizniaiutsia‑vid‑ukrainskykh‑rezultaty‑opytuvannia‑batkiv‑chyi‑dity‑znakhodiatsia‑za‑
kordonom/2022/08/23/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0E8RvOvjvEk&ab_channel=MONUKRAINE 
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-ukraine_2022.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-ukraine_2022.pdf
https://eo.gov.ua/chym-zakordonni-shkoly-vidrizniaiutsia-vid-ukrainskykh-rezultaty-opytuvannia-batkiv-chyi-dity-znakhodiatsia-za-kordonom/2022/08/23/ 
https://eo.gov.ua/chym-zakordonni-shkoly-vidrizniaiutsia-vid-ukrainskykh-rezultaty-opytuvannia-batkiv-chyi-dity-znakhodiatsia-za-kordonom/2022/08/23/ 
https://eo.gov.ua/chym-zakordonni-shkoly-vidrizniaiutsia-vid-ukrainskykh-rezultaty-opytuvannia-batkiv-chyi-dity-znakhodiatsia-za-kordonom/2022/08/23/ 


13www.childrenrights.info www.childrenrights.info
12

Поєднання програм створює велике навантаження на дітей.

Разом з цим залишається невизначеним механізм визнання результатів навчання 
за кордоном, адже:

→
→

в різних країнах різні навчальні програми з одних і тих самих дисциплін;

частина національних предметів (українська мова, література та історія) не 
входять у закордонні навчальні програми. 



13www.childrenrights.info www.childrenrights.info
12

Освітні втрати — неможливість здобути знання чи навички через відсутність 
навчального процесу або його переривчастість. Війна значно вплинула на 
регулярність та повноту освітнього процесу, в тому числі (окрім описаних вище 
обставин), змінивши життя вчителів:

Відсутність учнів на заняттях (в т. ч. заняттях у дистанційній формі) часто не 
супроводжується письмовими поясненнями батьків, а також випадки не повідомляються 
у служби у справах дітей (як вимагає пункт 13 Постанови КМУ № 684).

З однієї сторони, причини відсутності є ніби очевидними (фізична небезпека, 
відсутність електроенергії та інтернет‑зв’язку тощо). Однак пам’ятаємо, що школи були 
і залишаються центрами підтримки дітей та захисту їх від насильства та експлуатації. 
Якщо батьки не пишуть пояснень про відсутність дитини, а школи не повідомляють 
спеціалізовані структури про тривалу відсутність учнів, ми не знаємо, як багато 
дітей втрачаємо в освітньому процесі та не знаємо, скільки з них зазнає жорстокого 
поводження поза подіями, пов’язаними з воєнним станом. 

→

→
→

→

міграція (внутрішня (ВПО) та за кордон);

мобілізація вчителів до ЗСУ;

звільнення (з різних причин);

інші обставини (що включають, але не обмежуються: впливом війни на 
емоційний та когнітивний стан; смерть внаслідок артобстрілів та бомбардувань 
мирних міст; та інші).

Освітні втрати.

Насильство та експлуатація.

Передбачувані труднощі, пов’язані з послабленням 
системи освіти. 

«13. У разі відсутності учнів… на навчальних заняттях протягом 10 робочих 
днів підряд … заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному 
органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для 
провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом 
їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 
відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим 
поясненням батьків … чи інших законних представників …»21.

21.  Постанова КМУ №684 від 13 вересня 2017 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 
та учнів"
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→ Такий коментар залишила одна зі школярок під ТікТок відео учасниці 
фотосесії «Випускний на руїнах» (https://vm.tiktok.com/ZMF4ByyNx/) 

Фотосесію у червні місяці організував фотограф Станіслав Сеник, запросивши до 
участі учнів Чернігівських шкіл, які через значні обстріли та пошкодження міста так 
і не змогли відсвяткувати випуск зі школи.

«Поки інші викладають свої гарні останні 
дзвінки – ми чекаємо коли пролунає наша 
остання сирена» (с)

Фотограф: Станіслав Сеник. https://www.instagram.com/senykstas/ 

https://vm.tiktok.com/ZMF4ByyNx/
 https://www.instagram.com/senykstas/ 
 https://www.instagram.com/senykstas/ 
https://www.instagram.com/senykstas/  
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З питань про організацію навчального 
процесу у період воєнного стану та 
інших питань, що входять до компетенції 
МОН.

Будь‑які питання, що стосуються захисту 
прав та інтересів учасників освітнього 
процесу.

Відновлення документів про освіту, 
пошук навчальних закладів за кордоном, 
онлайн‑ навчання в українських школах 
та інші питання.

МОН

Служба освітнього 
омбудсмена

Інформаційний 
чатбот МОН

Корисні контакти та інформаційні ресурси для 
забезпечення права на освіту: 

Електронне звернення:
https://cutt.ly/E1Pi66v 

Електронне звернення:
https://zvernennya.eo.gov.
ua/

Інформаційний ресурс:
t.me/EducationUaBot 

https://cutt.ly/E1Pi66v 
https://zvernennya.eo.gov.ua/ 
https://zvernennya.eo.gov.ua/ 
http://t.me/EducationUaBot
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Після ракетного обстрілу 23 листопада 
більшість українців залишились без 
електроенергії.

Дівчинку привезли на автозаправну 
станцію, де була електроенергія, аби 
підключити критично важливий для 
неї апарат до електромережі.

Невідомо, скільки дітей залишились 
повністю без доступу до важливого для 
їх життя обладнання.

Гарантія права дитини на охорону здоров’я, зокрема на забезпечення надання 
необхідної медичної допомоги всім дітям, закріплена і в статті 6 ЗУ «Про охорону 
дитинства» та інших правових нормах.

22. Фото: допис у Facebook від hromadske. https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/pfbid02KetjtLsdM1WLiBtAMZ3aat5xb
E8s6QAgyAo81TyzMENamZLwxodm6bsnFpAXoB8il

ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я.
«Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими 
послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я. 
Держави-учасниці намагаються забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена 
свого права на доступ до подібних послуг системи охорони здоров'я».

(п.1. ст. 24 Конвенції ООН про права дитини)

Фото: допис у Facebook від hromadske.22

 https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/pfbid02KetjtLsdM1WLiBtAMZ3aat5xbE8s6QAgyAo81TyzMENamZLwxodm6bsnFpAXoB8il
https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/pfbid02KetjtLsdM1WLiBtAMZ3aat5xbE8s6QAgyAo81TyzMENamZLwxodm6bsnFpAXoB8il
https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/pfbid02KetjtLsdM1WLiBtAMZ3aat5xbE8s6QAgyAo81TyzMENamZLwxodm6bsnFpAXoB8il
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Атаки з боку російської армії на тих, хто доставляє гуманітарні 
вантажі.Пошкодження медичних закладів. Смерті медичних 
працівників.

23. Прес‑реліз "Доступ до медичних послуг в Україні після восьми місяців війни: система охорони здоров’я залишається 
стабільною, проте ключові медичні послуги та ліки стають все менш доступними". https://ukraine.un.org/uk/204466‑
dostup‑do‑medychnykh‑posluh‑v‑ukrayini‑pislya‑vosmy‑misyatsiv‑viyny‑systema‑okhorony

24. Міністр охорони здоров’я України в рамках телемарафону «Медична допомога під час війни» 6 липня 2022; 7:55‑8:58, 
https://www.youtube.com/watch?v=5S4k0OLMUT8&ab_channel=UkrinformTV) 

25. Міністр охорони здоров’я України в рамках телемарафону «Медична допомога під час війни» 6 липня 2022; 2:50‑4:56, 
https://www.youtube.com/watch?v=5S4k0OLMUT8&ab_channel=UkrinformTV

Тоді ж, 6 липня 2022 року на брифінгу міністр охорони здоров’я України повідомив, 
що: 

→

→

817 закладів охорони здоров’я пошкоджено, 122 медичних заклади 
зруйновано повністю,

мобілізація вчителів до ЗСУ;481 аптеку пошкоджено, 43 зруйновано повністю;

→ понад 60 медичних працівників, які працювали у цивільних лікарнях (поза 
бойовими діями) були поранені або загинули внаслідок обстрілів.

→ 85 автомобілів швидкої допомоги знищено (з тих,  що працювали для 
цивільного населення за викликом «103»), 105 автомобілів захоплено. 

→ 469 закладів охорони здоров’я перебували на окупованій території25.

ПЕРЕШКОДИ У ПРАВІ НА ЗДОРОВ'Я, СПРИЧИНЕНІ ТА 
ЗАГОСТРЕНІ ВІЙНОЮ. 

Невичерпні причини: закритті порти та аеропорти, ускладнена логістика та 
підвищення цін; мобілізація медичних працівників.

З перших днів війни фахівці медичних професій викликаються з метою мобілізації. 
Не всіх відправляють на лінію бойових дій; але навіть ті, хто залишається у рідних 
містах, повністю або значною мірою надають медичну допомогу різного профілю 
(лікування, хірургія, стоматологія) військовим та цивільним, хто постраждав 
внаслідок воєнних дій. 

50% («кожен другий») 
в рамках опитування 

ВООЗ мали складнощі з 
доступністю медичних 

послуг. 

20% («кожен п’ятий») 
не змогли отримати 

необхідні ліки у період 
воєнного стану23. 

20%
Станом на 6 липня (останній брифінг 
МОЗ, що висвітлював це питання) за 
даними міністра охорони здоров’я 
України, спроби доставлення ліків на 
окуповані території не мали успіху, 
адже РФ жодного разу не відкрила 
гуманітарний коридор24.

Зниження доступності ліків та медичних послуг.

50%

https://ukraine.un.org/uk/204466-dostup-do-medychnykh-posluh-v-ukrayini-pislya-vosmy-misyatsiv-viyny-systema-okhorony
https://ukraine.un.org/uk/204466-dostup-do-medychnykh-posluh-v-ukrayini-pislya-vosmy-misyatsiv-viyny-systema-okhorony
https://www.youtube.com/watch?v=5S4k0OLMUT8&ab_channel=UkrinformTV
https://www.youtube.com/watch?v=5S4k0OLMUT8&ab_channel=UkrinformTV 
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«Цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, інвалідам 
та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об'єктом нападу, натомість 
вони завжди користуються повагою сторін конфлікту й перебуватимуть під 
їхнім захистом».

(стаття 18 Конвенції про захист цивільного населення під час війни)

26. Відео пошкоджень, Громадське: https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-
mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma 

27. Фото:   https://cutt.ly/v2rOB59  
28. Допис Охматдин від 11 жовтня:https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid032rr5BXVZnd67rLEMK4fivGU9kYhCfLjr

xmdey9wNGDSNfpsFhtFUUAruSm8SMuWYl 

10 жовтня внаслідок ракетного обстрілу Києва, загинула лікарка Охматдиту, яка 
мала спеціалізувалась на трансплантації кісткового мозку28.

Між цими датами, до них та пізніше було набагато більше втрат, що впливають на 
можливість надавати медичну допомогу дітям.  

Дитяча консультативно-діагностична 
поліклініка Маріуполя після російських 
бомбардувань27.

9 березня в Маріуполі російські війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню 
та пологовий будинок. Корпуси медичних закладів повністю зруйновані.

Тоді внаслідок бомбардування постраждали 17 людей (діти, жінки, лікарі), 
ще троє загинули — зокрема одна дитина. Згодом померли ще й жінка та 
її новонароджена дитина, які теж постраждали в пологовому будинку26.

https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma 
https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma 
https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma 
 https://cutt.ly/v2rOB59 
https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid032rr5BXVZnd67rLEMK4fivGU9kYhCfLjrxmdey9wNGDSNfpsFhtFUUAruSm8SMuWYl 
https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid032rr5BXVZnd67rLEMK4fivGU9kYhCfLjrxmdey9wNGDSNfpsFhtFUUAruSm8SMuWYl 
https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid032rr5BXVZnd67rLEMK4fivGU9kYhCfLjrxmdey9wNGDSNfpsFhtFUUAruSm8SMuWYl 
 https://cutt.ly/v2rOB59
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Ризики для здоров’я, пов’язані з мінною безпекою. 

Діти народжуються у приміщеннях, не орієнтованих на ведення 
пологів та підтримку новонароджених. 

З початком війни у 2014 році, Україна  стала однією з найбільш замінованих країн світу 
через кількість протипіхотних та інших мін на сході країни29, а у 2022 замінування 
поширились на інші області. З березня і по сьогодні стають відомі випадки, коли діти 
отримують травми внаслідок розриву мін, особливо на деокупованих територіях та 
у близькості до лінії бойових дій. Троє підлітків поблизу Мелітополя30, двоє підлітків 
у Харкові31 та багато інших; точна статистика по випадках наразі не ведеться або не 
є публічною. 

«Держави-учасниці домагаються повного здійснення цього права, зокрема, 
вживають заходів щодо:
… d) надання матерям належних послуг по охороні здоров'я у допологовий і 
післяпологовий періоди».

(пп. d  п.2 статті 24 Конвенції ООН про права дитини)

Мія – одна з перших, хто народився у період 
воєнного стану, у метро Києва, поки назовні 
лунали сирени та вибухи.

В той же день народжувались діти і в інших 
містах, зокрема, у бомбосховищах тоді ще 
не окупованого Херсону32.

На сьогодні ще немає актуальної загально-
національної статистики новонароджених 
у 2022. Попередньо опубліковані дані не 
містять інформації про умови народження 
та післяпологового супроводу33. 

29. Landmines Still Pose a Threat to Two Million Ukrainians. 05 April 2021. https://ukraine.un.org/en/123917‑landmines‑still‑pose‑
threat‑two‑million‑ukrainians 

30. Телеграм повідомлення Запорізької обласної військової адміністрації
31. Повідомлення ДСНС від 11 листопада: https://t.me/dsns_telegram/10812
32. Одне з численних джерел – TСН: https://tsn.ua/ukrayina/narodzheni‑pid‑obstrilami‑v‑ukrayini‑v‑ukrittyah‑z‑yavlyayutsya‑

malyuki‑1989238.html 
33.  Допис МОЗ від 2 червня 2022: https://www.facebook.com/photo/?fbid=386718970148992&set=a.294419049378985  

https://ukraine.un.org/en/123917-landmines-still-pose-threat-two-million-ukrainians 
https://ukraine.un.org/en/123917-landmines-still-pose-threat-two-million-ukrainians 
 https://t.me/dsns_telegram/10812
https://www.facebook.com/photo/?fbid=386718970148992&set=a.294419049378985 
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Тяжкохворі діти перебувають в підземних укриттях.

Негативні наслідки для психічного здоров’я внаслідок 
травматичного досвіду. 

Бомбардування та ракетні обстріли змушують переміщуватись у підземні укриття 
та перебувати у них по декілька годин на день, а інколи – цілодобово.

Діти засинають та прокидаються під вибухи, розлучаються зі своїми друзями, а часто 
й з близькими родичами, втрачають назавжди батьків внаслідок російської агресії, 
бачать новини про смерті та втрати інших. Це більше ніж стрес від рутинних конфліктів 
чи від незадовільної оцінки у школі; це – травматичний досвід, який торкнувся (майже) 
кожного, хто живе в Україні чи пов’язаний з Україною. 

Окремі ризики для здоров’я спричинені прямими атаками російської армії (станом 
на 28 грудня 868 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості, дані не є 
остаточними35), неможливістю дотримуватись застережних заходів щодо COVID в 
укриттях для цивільного захисту населення, зменшення можливостей для відпочинку 
та відновлення (в т.ч. через замінованість рекреаційних територій), інші складнощі. 

34. Фото: Допис у Facebook від Анастасія Магеррамова; Охматдит, 10 жовтня, під час обстрілу всієї України.
        https://www.facebook.com/anastasiya.magerramova/posts/pfbid026K91HCwJ1Zguz2shui98ckKYquQ49hYeaouUHPaJcrTfLHXGb

hJmK1jtrU415ijcl 
35. За даними Офісу Генерального Прокурора України https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni‑prokurori‑450‑ditei‑zaginulo‑

vnaslidok‑zbroinoyi‑agresiyi‑rf‑v‑ukrayini‑17973

Охматдит, 10 жовтня, під час 
обстрілу всієї України34.

https://www.facebook.com/anastasiya.magerramova/posts/pfbid026K91HCwJ1Zguz2shui98ckKYquQ49hYeaouUHPaJcrTfLHXGbhJmK1jtrU415ijcl 
https://www.facebook.com/anastasiya.magerramova/posts/pfbid026K91HCwJ1Zguz2shui98ckKYquQ49hYeaouUHPaJcrTfLHXGbhJmK1jtrU415ijcl 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-450-ditei-zaginulo-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-17973 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-450-ditei-zaginulo-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini-17973 
https://www.facebook.com/anastasiya.magerramova/posts/pfbid026K91HCwJ1Zguz2shui98ckKYquQ49hYeaouUHPaJcrTfLHXGbhJmK1jtrU415ijcl
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Корисні ресурси щодо інформації про забезпечення права на 
здоров’я: 

Щодо надання медичної допомоги 
та роботи медичної системи під 
час воєнного стану; в т. ч. з питань 
доступності ліків, пошуку медичного 
закладу тощо.

Проходження медичних комісій, 
доступність інсуліну, оформлення 
лікарняних закордоном та інші 
питання.

Національна 
служба здоров’я 
України 

МОЗ

16–77
(телефон)

0 800 505 201
(телефон)
Письмове звернення: 
moz.gov.ua/zvernenn‑
ja‑gromadjan

http://moz.gov.ua/zvernennja-gromadjan
http://moz.gov.ua/zvernennja-gromadjan
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Право на індивідуальність (right to identity) є одним з ключових прав дитини, що 
фігурує за змістом у статтях 2, 7, 8, 29 та 30 Конвенції ООН про права дитини, та 
визначається у статті 8. 

«1. Держави‑учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією 
Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без 
будь‑якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального 
походження, майнового стану, стану здоров'я і народження дитини, її батьків чи 
законних опікунів або яких‑небудь інших обставин.

2. Держави‑учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту 
дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, 
висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних 
опікунів чи інших членів сім'ї».

(стаття 2 КПД)

«1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту 
народження має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це 
можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування».

(стаття 7 КПД)

ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ 
(ІДЕНТИЧНІСТЬ).

«1. Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини на збереження 
індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається 
законом, не допускаючи протизаконного втручання».

(стаття 8 КПД)

Що ще визначає Конвенція про право на індивідуальність? 

«1. Держави‑учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути 
спрямована на:
…
с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності*, мови і 
національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження 
та до цивілізацій, відмінних від її власної;»

(стаття 29 КПД)
* оригінальний текст Конвенції містить термін «ідентичність», що однаково вживається у статті 
7 («… на збереження ідентичності,…» та у п. с. статті 29 «…культурної ідентичності»).
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Значення для цього права підкреслено у статтях 3 та 7 ЗУ «Про охорону дитинства» 
та в інших національних нормативно‑правових актах.

Загальний коментар Комітету ООН з прав дитини щодо забезпечення найкращих 
інтересів дітей36 зокрема визначає ідентичність дитини як фактор визначення та 
врахування її інтересів (п.55‑57 Загального Коментаря №14).

На кінець серпня 202237 внаслідок російських атак було пошкоджено 205 релігійних 
споруд, в тому числі мечеті та синагоги.

Переслідування на релігійній основі відбуваються на окупованій території України 
з 2014 року (Крим, частина Донецької та Луганської областей). На сьогодні невідомо 
про зміст та масштаб утисків за віру на територіях, що окупували у 2022.  Факт та 
масштаб впливу таких переслідувань на дітей є невідомим.  

В цей же час, всі школи на окупованих територіях переведено на спеціальні 
навчальні програми, що називають «денацифікацією освіти»38. Огляд навчання на 
таких територіях коротко зазначено на С.11 цього буклету.  

Кожна евакуація, як в межах країни, так і за кордон, зачіпає можливість дитини 
приналежати до своєї громади, її звичаїв, та розриває родинні зв’язки.

Окремої сили набули проблеми депортації, що піднята у першій брошурі серії 
«Дитинство у період війни», а також батьківські викрадення: https://childrenrights.
info/dytynstvo‑u‑period‑vijny‑chastyna‑1/.   

«У таких державах, де існують етнічні, релігійні або мовні меншості чи особи 
з числа корінного населення, дитині, яка належить до таких меншостей чи 
корінного населення, не може бути відмовлено в праві спільно з іншими членами 
її групи користуватися своєю культурою, сповідати свою релігію і виконувати її 
обряди, а також користуватися рідною мовою».

(стаття 30 КПД)

Індивідуальність: національне та етнічне походження, мова 
та релігія.

Індивідуальність: сімейні зв’язки.

36.  General comment No. 14 (2013)  Committee on the Rights of the Children  https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/
crc_c_gc_14_eng.pdf

37. Міністерство культури та інформаційної політики. "Півроку повномасштабної агресії росії...". 31 Серпня 2022.  https://mkip.
gov.ua/news/7627.html

38. Одне з джерел, цитуючи віце‑спікера палати https://www.socialinform.ru/detskij‑dom‑rostok‑v‑kaliningradskoj‑oblasti‑
skryvaet‑razvratnye‑dejstviya‑svoih‑podopechnyh/ 

https://childrenrights.info/dytynstvo-u-period-vijny-chastyna-1/. 
https://childrenrights.info/dytynstvo-u-period-vijny-chastyna-1/. 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf
https://mkip.gov.ua/news/7627.html
https://mkip.gov.ua/news/7627.html


25www.childrenrights.info www.childrenrights.info
24

Громадянство на тимчасово окупованих територіях. 

За законами України, громадянство України набувається за походженням, за 
народженням, або за власним вибором особи через процес прийняття у громадянство.

Однак на окупованих територіях люди не мають жодного вибору. Ті, хто отримують 
паспорти у 14 років, маючи на руках свідоцтво про народження України, не мають 
можливості отримати українське громадянство, а також можливості відмовитись від 
громадянства РФ, не мали можливості відмовитись від громадянств ДНР, ЛНР.

Також у тексті закону РФ №8‑ФКЗ фігурують формулювання «заява про небажання мати 
громадянство України», визначається, що особи без громадянства та іноземці, які мали 
дозвіл України на проживання на території України можуть отримати громадянство РФ 
або надалі мати статус іноземців. Питання проживання на території із громадянством 
України не розглядається. 

Примусові паспорти видаються на окупованих 
територіях з 2014 року;
у 2022 окремим законом РФ щодо на той 
момент окупованого Херсону визначено, що 
громадянство РФ надається дітям до 14 років за 
заявою батьків (стаття 7), щодо дітей‑ сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей, 
які в інший спосіб перебувають на державному 
утриманні (незалежно від віку) заява подається 
уповноваженим представником організації, що 
опікується дитиною (стаття 10)40. Таким чином 
зміна громадянства дітей‑ сиріт та інших, хто 
перебував на державному утриманні, фактично 
автоматизована.

Станом на 28 грудня 2022, 13876 дітей депортовано за даними національного 
інформаційного бюро. За даними російських джерел кількість депортованих є 
значно вищою – понад 700 000 тисяч39. Відкритої статистики щодо батьківських 
викрадень наразі не має. 

«Окупаційна держава повинна вжити 
всіх необхідних заходів для полегшення 
процедури встановлення особи дітей та 
реєстрації їхніх сімейних зв'язків.Вона 
за будь-яких обставин не повинна 
змінювати їхнього громадянського 
статусу або вносити їх до списків 
підконтрольних їй формувань або 
організацій».

(Конвенція про захист цивільного 
населення під час війни, стаття 50, абзац 2)

39. Інформаційний ресурс: https://childrenofwar.gov.ua/ 
40. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. N 8‑ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской 

области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта ‑ Херсонской области". https://www.garant.ru/
hotlaw/federal/1569812/

https://childrenofwar.gov.ua/ 
 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1569812/
 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1569812/
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Громадянство у країнах Європи, Америки та інших дружніх 
країнах.

В цей же час протягом останніх пів року діти та молодь з раніше окупованих 
територій, які не отримали українське громадянство, шукають можливостей 
поновити свою ідентичність:

Багато пов’язаних з громадянством питань у тих, хто виїхав через війну у 13 років 
і має оформити внутрішній паспорт (ID‑картку) у 14, хоча така послуга традиційно 
надається тільки на території України. Такі ж труднощі і у тих, хто не може замінити 
свій «внутрішній паспорт» по досягненню 18‑річного віку. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову42, що тимчасово дозволяє видачу 
ID‑карток за кордоном. 

Станом на грудень 2022 Польща є єдиною країною, де така послуга є доступною. 
Попередньо, очікується відкриття таких паспортних центрів в інших країнах для 
українців, які знайшли прихисток у період воєнного стану.

«Добрий день, я знаходжусь на території тимчасово окупованого Донецьку з 2014 
року. …, я хочу дізнатися, як я сама можу отримати паспорт України в 18 років? … 
Мені зараз 16 років. В мене є паспорт днр» .

Дата подачі : Тетяна в 30.09.2022 17:49»

«Доброго дня, у мене питання на рахунок російського громадянства. Я сам 
громадянин України з окупованого Севастополя, і я вже 10 років живу в Чорногорії. 
У 2016 році (коли мені було 14 років) мої батьки зробили російське громадянство собі 
та мені. Моє головне питання таке:

- Громадянства які видані на окупованих територіях дійсні?

- Якщо так, як я можу відмовитись від цього документа?

Дата подачі : 2022-12-09 10:45»41

41.  Цитовані (без лексичних чи граматичних коригувань) звернення; запити подані в базі правових консультацій.
42. Постанова КМУ №678 від 10.06.2022. «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта 

громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за 
межами України». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678‑2022‑%D0%BF#Text

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678-2022-%D0%BF#Text


МСwww.childrenrights.info www.childrenrights.info
26

https://warszawa.pasport.
org.ua/services/id-card-pl.

Державний портал «Діти війни», 
створений Міністерством реін‑
теграції разом з Національним 
інформаційним бюро за доручен‑
ням Офісу Президента України.

https://childrenofwar.gov.
ua/

Повідомити  про депортацію 
дитини, зміну громадянства 
чи інших документів дитини, 
порушення прав дитини під 
час війни

Міністерство юстиції України 
за загальною формою. Або 
безпосередньо на Департамент 
міжнародного права, заповнивши 
спеціальну заяву та необхідні 
додатки.

https://minjust.gov.ua/
feedback 

Повідомити про викрадення 
дитини одним з подружжя

ДП «Документ»

Корисні ресурси щодо реалізації права на 
індивідуальність (ідентичність):

Послуга оформлення ID-
картки у Польщі

https://warszawa.pasport.org.ua/services/id-card-pl
https://warszawa.pasport.org.ua/services/id-card-pl
https://childrenofwar.gov.ua/
https://childrenofwar.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/feedback 
https://minjust.gov.ua/feedback 

