
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

На № від Управлінням (департаментам) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій 
Інститутам післядипломної
педагогічної освіти 
Педагогічним колективам
навчальних закладів

Щодо протидії пропаганді 
сепаратизму та антиукраїнській 
ідеології в системі освіти

Сучасні реалії, пов’язані з військово-політичною та інформаційною 
агресією проти України, спонукали і прискорили розроблення нових підходів 
до виховання засобами освіти в молодого покоління почуття патріотизму, 
відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції. Ці підходи знайшли втілення у Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (Ьйр://оМ.топ.цоу.иа/иа/аЬои1;- 
тіпІ5Ігу/погтаЦуе/4068-)

Разом з тим, звернення, що надходять до Міністерства від громадян, 
громадських активістів, інформація у ЗМІ та у соціальних мережах свідчать, 
що дотепер на освіту в цілому, учнів, студентів, їхніх батьків, педагогічні 
колективи намагаються впливати різного роду «русскомировські» структури, 
серед яких називають «Русский мир», "Русское единство", "Одна Родина", 
"Русскоязьічная Украйна", «Русская школа» з однойменним журналом, що 
видається й поширюється у навчальних закладах України цією організацією, 
та інші.

Під виглядом різноманітних громадських акцій та засобами видань на 
кшталт журналу «Русская школа» така пропаганда передусім насаджується 
дітям, протидіючи виховуванню в молодому поколінні високих морально- 
етичних цінностей та поваги до Української держави.
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У час боротьби України з російською агресією -  у тому числі 
інформаційною -  співпраця навчальних закладів, українських педагогів з 
організаціями та окремими особами, які пропагують ворожу інтересам 
України ідеологію, розпалюють сепаратизм, сприяють агресору й окупанту, є 
неприпустимою із точки зору захисту національних інтересів, а також із 
точки зору місії педагога, міркувань моралі.

Міністерство освіти і науки доручає уникати співпраці з організаціями і 
структурами із сумнівною репутацією, тим більше - з відверто чи 
замасковано антиукраїнськими, зокрема щодо проведення спільних з ними 
заходів, поширення літератури та інших матеріалів, що пропонуються ними.

Зі свого боку, Міністерство освіти і науки України звернулося до 
відповідних органів щодо вчинення певних дій стосовно організацій, які 
намагаються впливати на сферу освіти нашої країни в інтересах іноземної 
держави, що окупувала частину суверенної території України й дотепер 
продовжує розв’язану нею експансію.
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