
 
 

Право дітей на освіту потребує захисту, особливо під час збройного конфлікту 

Прес-реліз 

В умовах збройного конфлікту всім дітям потрібно гарантувати безпеку та можливість 

навчатися, тому Міністерство освіти на науки підтримує ініціативу приєднання України до 

Декларації про безпеку шкіл. Про це зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час 

круглого столу «Декларація про безпеку шкіл: як захистити право на освіту в умовах 

збройного конфлікту» у четвер, 28 вересня 2017 року. 

З початку конфлікту в 2014 році в Україні було пошкоджено понад 740 шкіл та 648 тисяч 

учнів та вчителів постраждали від його наслідків. Діти, вчителі та працівники освіти у 

Донецькій та Луганській областях потребують захисту, потерпають від психосоціальні 

ризиків та порушення навчального процесу. Їх шанси жити повноцінним життям, 

розвиватися і досягнути свого потенціалу погіршуються при кожній новій загрозі 

освітньому процесу.  

28 вересня 2017 року Міністерство освіти і науки разом з організацією "Save the Children", 

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Освітнім кластером провели круглий стіл на тему: 

"Декларація про безпеку шкіл: як захистити право на освіту в умовах збройного конфлікту". 

У ньому взяли участь Міністр освіти, представники міністерств юстиції, оборони та 

закордонних справ, обласних адміністрацій, представники офісу Омбудсмана, уряду 

Норвегії, Глобальної коаліції із захисту освітніх установ від нападу та інші міжнародні НПО. 

«Міністерство освіти і науки підтримує всі базові цінності Декларації. Нашими 

завданнями в умовах збройного конфлікту є відновити освітню інфраструктуру, 

забезпечити психологічну реабілітацію учнів, батьків і вчителів, сприяти проведенню 

тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія 

Гриневич. 

Країни, які приєдналися до Декларації про безпеку шкіл, дають політичні зобов’язання 

покращити захист учнів, вчителів, шкіл та університетів під час збройного конфлікту. 

Декларація була підготовлена під час консультативного процесу під керівництвом Норвегії 

та Аргентини. Вона була відкрита для схвалення держав на міжнародній конференції, яка 

відбулася в Осло в Норвегії у травні 2015 року. 

«Ми зможемо уникнути майбутніх конфліктів, якщо будемо виховувати своїх дітей у 

дружньому та безпечному середовищі, адже школа – це місце, де починається їх 

майбутнє. Приєднання до Декларації, свідчить про розуміння того, що школи є 

цивільними об'єктами, і їх не слід атакувати або використовувати у військових цілях. Ми 

впевнені, що цей підхід може врятувати життя багатьох дітей під час конфлікту», - 

підкреслив Мікеле Чечере, Голова представництва міжнародної неурядової організації 

Save the Сhildren International в Україні. 

Уряди, які схвалюють Декларацію, зобов'язуються вжити конкретних заходів для того, щоб 

освітній процес продовжувався навіть під час конфлікту, зокрема шляхом обмежень щодо 

використання шкіл та університетів у військових цілях, у такий спосіб покращуючи 

цивільний захист таких об’єктів.  



 
 

«Близько 200 тисяч дітей, молоді та освітян із східної України, що постраждали від 

конфлікту,  потребують безпечного та захищеного простору у школах для навчання 

та відновлення. Приєднання до Декларації продемонструє усьому світу  зобов'язання 

України надати безпечну та якісну освіту всім українцям, особливо з урахуванням 

реформ», - підкреслила пані Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в 

Україні. 

Під час круглого столу учасники обговорили Декларацію про безпеку шкіл та її керівні 

принципи як центральний міжнародний документ захисту прав дітей на отримання освіти 

в безпечних школах під час збройних конфліктів. Учасники також ділилися прикладами 

передового досвіду з усього світу та досліджували правові аспекти схвалення та виконання 

Декларації в контексті України. 

"Щоб підтримувати безпеку шкільних середовищ для дітей, що постраждали від 

конфлікту, Кластер з питань освіти постійно здійснює моніторинг та реагує на 

пов’язані з конфліктом випадки атак на освітні установи, у тісній співпраці з органами 

освіти. Приєднання до Декларації посилить цю роботу та захистить дітей під час 

навчання," - підкреслила Маріанна Шмукі, Координатор Кластеру з питань освіти Україні.  

*** 

Декларація про безпеку шкіл вперше була представлена в 2015 році на Першій міжнародній 

конференції з безпечних шкіл в Норвегії. Декларація надає країнам можливість висловити 

політичну підтримку захисту учнів, вчителів та шкіл під час збройних конфліктів; зазначає 
важливість продовження освіти під час збройного конфлікту та важливість реалізації керівних 

принципів охорони навчальних закладів та університетів від військового використання під час 

збройного конфлікту. Наразі 69 країн схвалили Декларацію. 

Декларація містить ряд зобов'язань, спрямованих на посилення попередження та реагування на 
напади на освіту в період збройного конфлікту. Серед них: покращення звітності про напади на 
школи; збір надійних даних про напади та військове використання шкіл та університетів; надання 
допомоги жертвам нападів; розслідування обвинувачень у порушенні національного та 
міжнародного права та притягнення до відповідальності злочинців, де це доцільно; розробка та 
заохочення "чутливих до конфліктів" підходів до освіти; намагання продовжити освіту під час 
збройного конфлікту; і підтримка роботи Організації Об'єднаних Націй стосовно дітей та збройних 
конфліктів. 

Кластер з питань освіти - відкритий формальний форум для координації та співпраці з питань освіти 
в гуманітарних кризах. Освітній кластер об'єднує неурядові організації, агенції ООН, науковців та 
інших партнерів з спільною метою - забезпечити передбачуване, добре скоординоване та 
рівноправне забезпечення освіти населенню, яке потерпає від гуманітарних криз. 

Глобальна коаліція із захисту освітніх установ від нападу  (GCPEA) була створена в 2010 році 
організаціями, що працюють у галузі освіти в надзвичайних ситуаціях та у контексті конфліктів, вищої 
освіти, захисту, міжнародних прав людини та гуманітарного права, які були стурбовані постійними 

нападами на освітні установи, їх студенти та співробітників у країнах, що постраждали від 
конфліктів і незахищеності. GCPEA - це міжнародна коаліція організацій, до якої входять: 
CARA (Council for At-Risk Academics), Human Rights Watch, Institute of International Education/IIE 

Scholar Rescue Fund, Protect Education in Insecurity and Conflict, Save the Children, Scholars at Risk 

Network, UNICEF, UNESCO, and UNHCR. 

 

 


