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ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»

Шановна Галино Ігорівно!

До Комітету надійшло Ваше звернення щодо офіційного роз'яснення і 
викладення позиції з окремих питань, пов’язаних з наданням ТОВ «ЦЕНТР 
ОСВІТИ «ОПТІМА» «дистанційних освітніх послуг українським школярам, які 
через повномаштабну військову агресію Російської Федерації в Україні у лютому 
2022 року та введений внаслідок цього воєнний стан були змушені залишити 
територію України та наразі проживають у країнах ЄС та інших країнах». З цього 
приводу інформуємо про таке.

Дистанційна форма здобуття освіти за останні роки набула особливого 
значення, оскільки наша країна опинилася перед викликами, які  постали під час 
карантинних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19, а особливо в результаті 
збройної агресії російської федерації проти України.

Як наслідок, в Україні численні заклади загальної середньої освіти стали 
пропонувати здобувачам освіти дистанційну або змішану форму освіти 
відповідно до чинного законодавства України, яким передбачена можливість 
дистанційного здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, абзацом 
першим частини четвертої статті 4 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» вказано, що повна загальна середня освіта може здобуватися за очною 
(денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) 
формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), 
заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна 
середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною 
формою здобуття освіти.

Також статтею 45 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
передбачено, що заклади освіти можуть провадити освітню діяльність на 
певному рівні повної загальної середньої освіти виключно на підставі 
відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензійних 
умов та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Рішення про 
видачу закладу освіти ліцензії приймаються органами ліцензування за місцем 
провадження освітньої діяльності окремо за кожним рівнем повної загальної 
середньої освіти із зазначенням місця (місць) провадження освітньої діяльності.



  ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» знаходиться в реєстрі Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), що підтверджує наявність 
ліцензії на провадження освітньої діяльності на певних рівнях освіти, а також 
право надавати освітні послуги на тих же правах, що  і державні заклади освіти. 

Можливостями здобуття дистанційної освіти під час воєнного стану в 
Україні, у тому числі освітою, яка надавалася ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ 
«ОПТІМА», скористалися, діти, які перебували як на території України, так і ті, 
що через війну з Російською Федерацією тимчасово залишили країну.

Принагідно інформуємо, що Міністерство освіти і науки України на своєму 
офіційному веб-ресурсі повідомило, що МОН України та дистанційна школа 
«ОПТІМА» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. 
Головна мета Меморандуму – забезпечити українських школярів якісною 
дистанційною освітою та консолідувати зусилля школи «ОПТІМА», МОН, 
громадських організацій, громад і органів влади (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-
i-optima-pidpisali-memorandum-pro-spivrobitnictvo).

Також Міністерство освіти і науки України поінформувало, що «перша та 
найбільша дистанційна школа України «ОПТІМА» надає можливість безоплатно 
навчатися для понад 100 тис. дітей». На офіційному інформаційному порталі 
МОН України 18 квітня 2022 року опублікована інформація, що «від початку 
воєнних дій «ОПТІМА» відкрила безоплатний доступ до навчальної платформи 
для всіх школярів, які втратили можливість отримувати освіту у своїх звичних 
школах, а також максимально спростила процедуру вступу. Наразі цими 
послугами скористалося вже понад 100 тис. школярів. Щоб діти не відчували 
жодних труднощів у навчанні, а освітній процес був максимально комфортним, 
«ОПТІМА» збільшила технічні потужності – на інтерактивній платформі можуть 
одночасно навчатися понад 500 тис. учнів».

Враховуючи вищезазначене, варто відзначити активну громадянську 
позицію ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» щодо організації безоплатного 
доступу до навчальної платформи для великої кількості українських дітей, у 
тому числі і за кордоном, і в такий спосіб сприяння забезпеченню рівного 
доступу українських школярів до освіти в умовах воєнного стану та реалізації 
права, гарантованого статтею 3 Закону України «Про освіту» щодо вибору форм 
освіти.

За нашою інформацією, можливістю дистанційної освіти скористалися під 
час воєнного стану українські діти, які перебували як на території України, так і 
ті, які виїхали за кордон. Комітет вдячний іноземним країнам, які надають 
прихисток українцям та можливість відвідування дітьми шкільного віку закладу 
освіти у країні тимчасового проживання.
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