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Центр громадянської просвіти «Альменда» (ЦГП «Альменда») – 
громадська організація, зареєстрована в Ялті 2011 року. До 2014 року 
пріоритетним напрямком діяльності організації була просвіта в сфері 
прав людини. В 2014 році через окупацію Криму організація змушена 
була переїхати до Києва. На сьогодні пріоритетними напрямами 
діяльності організації є забезпечення систематичного збору точної, 
своєчасної, перевіреної інформації про серйозні порушення, вчинені 
щодо дітей в ситуаціях збройного конфлікту.

Для підготовки моніторингових звітів ЦГП «Альменда» керується 
принципами об’єктивності, достовірності та своєчасності. 

Детальніше про Центр громадянської просвіти «Альменда»:  
http://almenda.org

Контакти для зауважень і пропозицій
Електронна пошта: almenda.ngo@gmail.com
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Російська Федерація на окупованих територіях продовжує використо-
вувати освіту для знищення української ідентичності, мілітаризації мо-
лоді та виправдання воєнних дій на території України. 
 
Протягом червня 2022 року в окупованому Криму відбулась низка за-
ходів, спрямованих на формування російської ідентичності у молоді, 
зокрема фестиваль «Великое русское слово» й зміни у літніх таборах 
для дітей. Російська Федерація продовжує використовувати шкільну 
освіту для просування ідеї «русского мира». Зокрема, до програми з 
історії для 9-го класу планується долучити тему «Визнання Росією ДНР 
і ЛНР», також продовжено дію програми «Земский учитель», у межах 
якої на територію півострова приїжджають ідеологічно заангажовані 
вчителі з різних регіонів Російської Федерації. Таке переміщення вчи-
телів на територію Криму є частиною колонізаторської політики РФ. 
 
Не зупиняється і мілітаризація молоді окупованого Криму. В червні 
окупаційна влада півострова продовжувала проводити тематичні ак-
ції, вишколи, паради та інші типи заходів до яких було залучено дітей, 
які є учасниками молодіжних рухів, таких як Юнармія, та учнів кадет-
ських та інших спеціалізованих класів.
 
На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей ро-
сійська влада силується реалізувати «кримський сценарій» нав’язу-
вання російської ідентичності. Зі шкіл і бібліотек вилучаються україн-
ські підручники й книги, а замість них передаються російські книги з 
«політично вірним» трактуванням історії. Адміністрацію та викладачів 
освітніх закладів змушують переходити на російські стандарти, вико-
ристовуючи різні методи, зокрема залякування та погрози. На керівні 
посади окупаційна влада призначає лояльних до неї осіб. Учням шкіл 
і закладів вищої освіти видають документи російського зразка. 
 
У сукупності ці дії окупаційної влади спрямовані на знищення укра-
їнської нації як такої на окупованих територіях і формування у насе-
лення окупованих територій мотивації добровільно йти на службу у 
збройні сили РФ.
 

РЕЗЮМЕ
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Такі дії Росії є порушеннями:

 ● статті 26 Загальної декларації прав людини, яка встановлює, що 
освіта має спрямовуватися на повний розвиток людської особи 
і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта 
повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості  і дружбі між усіма 
народами, расовими або релігійними групами1;

 ● статті 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культур-
ні права, яка також піднімає питання освіти2

 ● статті 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні пра-
ва, де закріплено, що будь-яка пропаганда війни має бути забо-
ронена законом3;

 ● статті 29 Конвенції про права дитини, яка вказує на те, що освіта 
дитини має спрямовуватися на підготовку дитини до свідомого 
життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, 
рівноправності чоловіків і жінок й дружби між усіма народами, 
етнічними, національними і релігійними групами, а також особа-
ми з корінного населення4;

 ● статті 38, 39 Конвенції про права дитини, які направлені на за-
хист дітей в умовах війни5;

 ● статті 50 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 
(Четверта Женевська Конвенція), що забороняє державі-окупан-
ту, зокрема, заносити дітей до списків підконтрольних їй форму-
вань або організацій, а також статті 51, що забороняє пропаганду 
служби в армії країни, яка окупувала територію6. 

МЕТОДОЛОГІЯ

Цей моніторинговий звіт охоплює період 1 – 30 червня 2022 року. 

Сфери дослідження: мілітаризація дітей на окупованих територіях, 
залучення дітей до дій, спрямованих на підтримку так званої «спецо-
перації» в Україні, знищення української ідентичності, асиміляція на-
селення окупованих територій, знищення української системи освіти.  

Географія: тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим 
і міста Севастополь, Херсонської, Запорізької областей. 

Моніторинг базується на відомостях: 

 ● органів державної влади Україні; 

джерело5

джерело6

джерело1

джерело2

джерело3

джерело4

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#n136
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-convention-4.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#o78
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#n136
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 ● звітів громадських організацій; 

 ● відкритих джерел тимчасово окупованих територій, а саме: 

інформації, розміщеній на офіційних сайтах та на офіційних 
сторінках в соціальних мережах (включно з мережею ВКон-
такте) так званого «міністерства освіти тимчасово окупова-
ної території»; 

офіційних статистичних даних Російської Федерації; 

інформації, розміщеній на сайтах загальноосвітніх шкіл 
тимчасово окупованих територій; 

публікаціях місцевих ЗМІ тимчасово окупованих частин 
Херсонської, Запорізької областей,  Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополь; 

інформації, оприлюдненій у соціальних мережах. 

Обмеження методології: 

Під час цього дослідження автори використовували лише доступні 
для них джерела. Робота з джерелами й аналізом інформації тривала 
до 30 червня 2022 року. 

Інформація та повідомлення, які не вдалось верифікувати станом на 
дату публікації звіту, не увійшли до цього моніторингового огляду. 

Для написанні звіту авторами були використані дані, знайдені в со-
ціальній мережі «Вконтакте». Це зумовлено тим, що після повномасш-
табного вторгнення Російської Федерації на територію України біль-
шість інформації від представників окупаційної влади опубліковано 
саме в цій соціальній мережі, тому вона зараз є фактично єдиним 
можливим джерелом доступу для отримання необхідних відомостей. 

Інформація представлена у звіті висвітлена з метою фіксації злочинів 
Російської Федерації та боротьби з поширюваною нею дезінформаці-
єю.



“УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ”
або Освіта як знаряддя Росії на окупованому півдні України 6

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МІСТА 
СЕВАСТОПОЛЬ

Попри те, що червень знаменує завершення навчального року в шко-
лах, освітні установи в Криму продовжують відігравати суттєву роль 
в асиміляції дітей на окупованому півострові, знищенні української 
ідентичності, пропаганді підтримки війни в Україні та заохоченню до-
брохітно йти на службу до армії держави-окупанта. 

Важливу роль в цих процесах відіграють шкільні вчителі та адміні-
страція освітніх закладів. Це підкреслює в своїх публічних виступах 
і так званий «голова Державної ради Республіки Крим» Володимир 
Константинов: 

Сьогодні вчителі опинилися на передовій боротьби за «Русский 
мир». Їхні учні сьогодні – це наш народ завтра. Те, що буде за-
кладено в голови дітей, з тим вони житимуть, з тим жити-
ме наше суспільство»7.

Для реалізації своєї мети зі створення з українських дітей на окупо-
ваних територіях «універсальних солдатів», котрі не відчуватимуть 
зв’язку зі українською державою, не матимуть навичок критичного 
мислення та ретранслюватимуть російську пропаганду, РФ продовжує 
колонізацію півострова освітянами з території Росії, які є активними 
провідниками ідеї «русского мира». 

Приміром, наприкінці травня конкурсна комісія затвердила рейтинго-
вий список претендентів за програмою «Земський учитель»8. А вже в 
червні обрані кандидати отримали можливість виїхати для знайом-
ства з директором і школою для подальшого укладання трудового 
договору.9

Таке переміщення вчителів призводить до культурної асиміляції на 
окупованих територіях і продовжує тенденції, що взяли свій початок 
у 2014 році після окупації Криму й окремих районів Луганської та До-
нецької областей. У цей спосіб Російська Федерація фактично нама-
гається відрізати дітей від українського освітнього середовища, а такі 
вчителі стають інструментом порушення статей 24, 94 Конвенції про 
захист цивільного населення під час війни10.

8 джерело

архів

9 джерело

архів

джерело10

7 джерело

архів

https://zemteacher.apkpro.ru/conditions
https://drive.google.com/file/d/1Zi3GDFL2FqakMKfaFxqtXvTGqJnHajZT/view?usp=sharing
https://vk.com/sevobrazovanie?w=wall-177557250_13970
https://drive.google.com/file/d/1SO1QQ0l3_dK_IqtGaQ66qEBImHVXfbw6/view?usp=sharing
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#n373
https://m.vk.com/wall608829078_4875
https://drive.google.com/file/d/1cnKxBVS1JdZohNp4TrdWn5h4vIaTYhbk/view
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Вчителі на сьогодні лишаються головними провідниками ідей «русс-
кого мира» для дітей та молоді. Як-от, у межах фестивалю «Великое 
русское слово», що відбувся 6–12 червня, обговорювалась концепція 
«русского мира», центральну роль в якій відіграє російська мова як 
складник колонізаторської політики.11 За інформацією, опублікованою 
на сторінці В. Константинова, в заході взяли участь також вчителі з 
окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсон-
ської областей.12

Окрім того, російська влада продовжує використовувати підручники 
для формування викривленого тлумачення історичних подій. У червні 
з’явилась інформація про включення до російських підручників історії 
для 9 класу теми «Визнання Росією ДНР і ЛНР»13

11 джерело

архів

12 джерело

архів

13 джерело

архів

https://vk.com/va.konstantinov?fbclid=IwAR0PEwEzY-U2Mx-ebLXJ6GlIHD3WMIBVMnK_DaqxKDKfjnIhR6MkeQSD7Iw&w=wa
https://drive.google.com/file/d/1D7Pw2o5OS6OPWMNBzFu42N1sMAUXV3GM/view?usp=sharing
https://m.vk.com/wall608829078_4875
https://drive.google.com/file/d/1O2Mf5DcURLUfdjimQv_bpNuNjy9IGvjh/view?usp=sharing
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_Rossii_Proekt_.htm
https://drive.google.com/file/d/1HvNtwUzg3fJjwl1ae4DZ_mX0XF6n3goV/view?usp=sharing
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Паралельно наукові окупаційні кола продовжують працювати над пе-
реписуванням історії та використанням її задля пропаганди російських 
наративів. Як-от, 16 червня в Кримському Федеральному Університеті 
відбулася відкрита лекція «Проблеми інтерпретації новітньої історії та 
протидія спробам фальсифікації історії Великої Вітчизняної війни»14. 
Спікером виступив заступник Голови Державної Ради Республіки 
Крим Володимир Бобков.

Наміри остаточного розірвання зв’язків з європейською академічною 
та науковою спільнотою пролунали в заявах щодо необхідності скасу-
вати Болонську систему  у вищої освіті РФ.

На розширеному засіданні Комітету Державної Думи РФ з науки та 
вищої освіти В. Константинов озвучив ідею щодо виходу Росії з Бо-
лонської системи. На його думку, «на зміну їй має прийти не трішки 
оновлена варіація, але принципово інша система, яка передбачає 
інтеграцію всіх щаблів освіти у єдиний комплекс, яка регламенто-
вана загальними федеральними стандартами. Необхідно повер-
нути студентів до аудиторії, збільшити обсяг практичного на-
вантаження, а повноцінним замовником з підготовки фахівця має 
стати держава»15.

Скасування Болонської системи підтримує і проректор Кримського 
інженерно-педагогічного університету ім. Якубова Анжеліка Лучінкі-
на.16 За її словами, перехід до Болонської системи вищої освіти призвів 
до відтоку перспективних студентів із Росії та, як наслідок, до нестачі 
кваліфікованих кадрів.

Відмова від Болонської системи та інтеграція всіх компонентів освіти 
в єдиний комплекс створить ще більшу прірву між освітнім простором 
підконтрольної України та окупованих територій. 

Також це унеможливить проходження атестації для визнання здобу-
тих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі 
вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України піс-
ля 20 лютого 2014 року, оскільки зараз ця процедура прив’язана до 
визнання навчального навантаження, визначеного кредитами ЄКТС, 
а тому цей процес буде неможливим для всіх майбутніх випускників 
закладів вищої освіти, котрі навчалися на окупованих територіях.

14 джерело

архів

15 джерело

архів

16 джерело

архів

https://vk.com/vernadskycfu?w=wall-169244143_7433
https://drive.google.com/file/d/1qRm0eZnzhHdqqrLP9WMzRdZgUdjPYzza/view?usp=sharing
https://vk.com/va.konstantinov?fbclid=IwAR0PEwEzY-U2Mx-ebLXJ6GlIHD3WMIBVMnK_DaqxKDKfjnIhR6MkeQSD7Iw
https://drive.google.com/file/d/1vCDybUTEai0yMoXQuD3Iyum2_MPvCD5f/view?usp=sharing
https://crimea.ria.ru/20220610/kak-bolonskaya-sistema-povliyala-na-ottok-studentov-iz-rossii--mnenie-1123504704.html
https://drive.google.com/file/d/1RTToWfzT03lnMjy0euvQEILOHSUGcKZ9/view?usp=sharing


“УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ”
або Освіта як знаряддя Росії на окупованому півдні України 9

«ПАТРІОТИЧНІ» ЗАХОДИ В КРИМУ В 
ЧЕРВНІ 2022 РОКУ

Будь-яка пам’ятна дата в Криму зараз використовується для пропа-
ганди підтримки війни, яку веде РФ проти України. 

Такі дії є порушенням як норм міжнародного права, а саме в статті 1 
Статуту ООН17 закріплено таку ціль: «Підтримувати міжнародний мир 
і безпеку і з цією метою вживати ефективних колективних заходів для 
відвертання та усунення загрози миру й придушення актів агресії чи 
інших порушень миру й провадити мирними засобами, у згоді з прин-
ципами справедливості та міжнародного права, залагоджування чи 
вирішення міжнародних суперечок або ситуацій, що можуть спричи-
нити порушення миру». Окрім того, в Кримінальному кодексі України 
статтею 436 закріплена відповідальність за пропаганду війни. До та-
ких дій належать:

 ● публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєн-
ного конфлікту;

 ● виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з 
метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.

Усвідомлюючи, що окупанти не зважають на кримінальне законодав-
ство України, можна апелювати до Кримінального кодексу Російської 
Федерації, де теж закріплено відповідальність за пропаганду війни, 
тому дії окупантів можуть бути кваліфіковані за статтею 354 КК РФ18.

1 червня, в День захисту дітей, окупаційний голова Республіки Крим 
заявив:

Сьогодні ми згадуємо дітей Донбасу, котрі загинули й по-
страждали від агресії українського нацизму. Спеціальна вій-
ськова операція – це і про захист дітей, про створення для них 
безпечного та щасливого майбутнього, в якому не буде місця 
страху й ненависті»19.

Протягом червня відбувалась низка заходів, спрямованих на форму-
вання «російської патріотичної свідомості» у дітей. Серед них – «вікна 
Росії», «свіча пам’яті», «хвилина мовчання», «сад пам’яті» тощо. 

джерело17

джерело18

19 джерело

архів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text
http://profirk.ru/statja-354-publichnye-prizyvy-k-razvjazyvaniju/
https://vk.com/aksenovrk?w=wall535871340_342094
https://drive.google.com/file/d/1h21x8AkOhA_W607zn3fNbZ1YbixP_o_L/view?usp=sharing
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Приміром, 3–9 червня відбувся конкурс дитячих садів міста Севас-
тополь на найкращий флешмоб «Разом ми – велика сила, разом ми 
країна Росія». Більше 1000 дошкільнят стало учасниками конкурсу.20

20 джерело

архів

Для знищення української ідентичності активно використовується і 
російська культура, зокрема кіномистецтво. Для прикладу, 10 черв-
ня за програмою Асоціації студентських патріотичних клубів «Я пи-
шаюся» відбувся Всеросійський молодіжний кінопоказ21, присвячений 
святкуванню Дня Росії. Мета, яку ставили перед собою організатори 
заходу, – патріотичне виховання молоді через демонстрацію вітчиз-
няних художніх кінофільмів. Для показу було обрано фільм на воєнну 
тематику. 

Продовжується і активна мілітаризація півострова з фокусом на під-
тримку війни, яку веде Росія в Україні. 

Зокрема, 15 червня організація КримПатріотЦентр продемонструвала 
плакат, що зіставляє радянських солдат періоду другої світової війни, 
російських солдат російсько-української війни та юнармійців.22 

21 джерело

архів

22 джерело

архів

https://vk.com/sevobrazovanie?w=wall-177557250_14337
https://drive.google.com/file/d/1Rj6-5-StgjPrRyv6TsjZlEjlw32kExpm/view?usp=sharing
https://vk.com/sevsu?w=wall-91182781_19480
https://drive.google.com/file/d/1gEZ5jH0x1VDyAu0JhV0kPwoPhbZu4EUA/view?usp=sharing
http://tinyurl.com/2bgn8v5x
https://drive.google.com/file/d/16o5-VJ0AxcoESs7MbgLo8TjRJ2JDEIi7/view?usp=sharing
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Напередодні 22 червня в селі Аромат Бахчисарайського району від-
крили після реконструкції пам’ятний знак на місці братньої могили. На 
відкритті біля пам’ятного знаку стояли «на варті» вихованці Юнармії.23 23 джерело

архів

З 20 по 25 червня на базі аеродрому «Заводське» відбулись воєн-
но-патріотичні збори «Юний захисник Вітчизни»24. У зборах взяло 
участь близько 60 учасників з числа вихованців військово-патріотич-

24 джерело

архів

https://vk.com/va.konstantinov?fbclid=IwAR0PEwEzY-U2Mx-ebLXJ6GlIHD3WMIBVMnK_DaqxKDKfjnIhR6MkeQSD7Iw&w=wall608829078_5407
https://drive.google.com/file/d/1J7t-sZPx_Bxb3wuzt5p74E6Qoc44aPvv/view?usp=sharing
http://tinyurl.com/2eanassd
https://drive.google.com/file/d/1_YFjvjFAi5AYdfFTragidcODgiwP9r6O/view?usp=sharing


“УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ”
або Освіта як знаряддя Росії на окупованому півдні України 12

них клубів Криму, кадетів та юнармійців. Під час заходу учасники до-
лучились до азів військової справи, пройшли курси стройової, загаль-
нофізичної, гірської та вогневої підготовки. 

За словами керівника Регіонального штабу Всеросійського військо-
во-патріотичного громадського руху «ЮНАРМІЯ» Сергія Гаврильчука, 
головною метою заходу є виховання громадянина Росії.
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А 28 червня у Сімферополі на території «Аеропорт Заводське» відбув-
ся парад кадетських класів Криму. У параді взяли участь понад 300 
учнів кадетських класів 14 загальноосвітніх організацій з 7 муніци-
пальних утворень.25 25 джерело

архів

ЛІТНІ ТАБОРИ ЯК ЩЕ ОДИН ІНСТРУМЕНТ 
РФ

Вже традиційно російська влада разом з окупаційною адміністрацією 
продовжує використовувати літні табори для формування російської 
ідентичності у дітей в окупованому Криму. За інформацію так званого 
«Міносвіти Криму» планується, що за літо 2022 року лише в дитячих 
центрах «Артек», «Орлятко», «Океан» і «Зміна» відпочине близько 5 
000 000 осіб, серед них діти з окупованих Донецької та Луганської 
областей.26

Загалом кримські літні табори активно використовуються для асимі-
ляції дітей з інших окупованих територій України, зокрема Донецької 
та Луганської областей.27 Приміром, 22 червня розпочалась зміна 
профільного табору «Історична спадщина Росії – місто-герой Севас-
тополь»28 для 150 дітей 14–17 років з окупованої Луганської області. 
Під час таборової зміни реалізовуватиметься культурна-патріотична 
програма. Схожа ситуація і в інших літніх таборах.

26 джерело

архів

27 джерело

архів

28 джерело

архів

https://vk.com/monmrk?w=wall-148027165_3587
https://drive.google.com/file/d/18o8ZkhM-kRsBQJFuZXHXphU358WnfkLx/view?usp=sharing
https://vk.com/monmrk?w=wall-148027165_3519
https://drive.google.com/file/d/1uUyALMuI8wYcyRdRHgWWFRCQdrTf0PHw/view?usp=sharing
https://vk.com/monmrk?w=wall-148027165_3512
https://drive.google.com/file/d/1usaCCwaiqxDyEg-x8u-Oidna3Idgn86S/view?usp=sharing
https://vk.com/sevsu?w=wall-91182781_19577
https://drive.google.com/file/d/18RKW9u2_ADXk3d1dZZ0kqPy0SCsdo_Vn/view?usp=sharing


“УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ”
або Освіта як знаряддя Росії на окупованому півдні України 14

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ

На тимчасово окупованих територіях Російська Федерація активно 
продовжує впроваджувати «кримський сценарій» у сфері освіти та 
культури. Про це відверто заявляють представники влади РФ, окупа-
ційної влади Запорізької та Херсонської областей та окупаційної вла-
ди Криму, зокрема й В. Константинов:

«Облаштування звільнених територій значною мірою йде 
за кримською моделлю. Як щодо Криму президент підтвер-
див упевненість у тому, що все було зроблено правильно – від-
повідно до волі кримчан, так і майбутнє звільнених територій 
залежатиме від вибору їхніх мешканців. І навіть Україна, точ-
ніше – те, що від неї зрештою залишиться, може забиратися 
до ЄС, аби тільки з її території не виходила загроза для нас»29.

Одним з важливих кроків, що має зробити РФ для перетворення сис-
теми освіти на новоокупованих територіях в інструмент російської 
пропаганди й знищення української ідентичності, є формування ло-
яльного до окупаційної влади викладацького складу, який буде ре-
транслювати російські наративи дітям. 

Для цього визначальним є процес перенавчання вчителів Херсонської 
та Запорізької областей з метою викладання за російськими стандар-
тами. Загалом до 1 вересня окупаційна влада планує перенавчити 20 
тисяч вчителів різних спеціальностей на території окупованого Кри-
му.303132 

Зокрема, з 6 по 8 червня вчителі з Херсонської та Запорізької областей 
взяли участь у семінарі для вчителів російської мови та літератури за 
програмою фестивалю «Великое русское слово» в Криму під час якого 
відбулось навчання методикам викладання російської мови та літера-
тури33, а вже 23 червня 70 освітян з окупованих територій Херсонської 
та Запорізької областей взяли участь в семінарі «Реалізація держав-
ної політики у сфері освіти. Досвід Республіки Крим» присвяченому 
переходу на російські освітні стандарти343536. 27 червня для учасників 
семінару прочитали лекції представники Міністерства освіти, науки 
та молоді Республіки Крим і навіть профспілки працівників народної 
освіти та науки РФ. Для керівників закладів освіти окупованих частин 

29 джерело

архів

30 джерело

архів

31 джерело
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https://vk.com/va.konstantinov?fbclid=IwAR0PEwEzY-U2Mx-ebLXJ6GlIHD3WMIBVMnK_DaqxKDKfjnIhR6MkeQSD7Iw&w=wall608829078_5343
https://drive.google.com/file/d/1fqD5YmoLC8JPjJBEbA-UGnL-tlWoMqS2/view?usp=sharing
https://krippo.ru/index.php/14-moduli/2315-glava-respubliki-krym-sergej-aksjonov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-rektorom-gbou-dpo-rk-krymskij-respublikanskij-institut-postdiplomnogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-aleksandrom-rudyakovym
https://drive.google.com/file/d/1kSnO9zyS5XHIwjxecldiVZZD3V0mFgoM/view?usp=sharing
https://crimea.suspilne.media/ua/news/7970
https://drive.google.com/file/d/1NnWD605ZFtImDhro9Yl2ADDbty-GbsXD/view?usp=sharing
https://crimea.ria.ru/20220527/v-krymu-pereobuchat-20-tysyach-uchiteley-iz-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1123365960.html
https://drive.google.com/file/d/1UrJxblkHIDiCn3WdKlrzHDnonISJBZlM/view?usp=sharing
https://t.me/Genichesk_ru/563
https://drive.google.com/file/d/1pXuDbzTsNGUaDcyD74paO6yzdflWAgFx/view?usp=sharing
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Запорізької та Херсонської областей також провели семінар у Євпато-
рії, де був присутній С. Аксенов37. Окрім того, 28 вчителів з Мелітополя 
відвідали 4-денний семінар у Підмосков’ї38, а ще одна група навча-
лася в Євпаторії39.  

Наприкінці червня вчителі окупованих частин Херсонської областей 
почати отримувати запрошення на перепідготовку до тимчасово оку-
пованого Криму40:

34 джерело
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Загалом переведення освіти на російські стандарти наразі є од-
ним із основних завдань окупантів.41 

Важливо зауважити, що значна частина адміністрації шкіл і виклада-
цького складу відмовляється співпрацювати з окупаційною владою та 
переводити навчальні заклади на російські стандарти. До прикладу, 
за даними Антона Геращенко, з 60 директорів Херсонських шкіл лише 
2 погодились перейти на російські програми з 1 вересня.42 42 джерело

архів

https://t.me/Aksenov82/1108
https://drive.google.com/file/d/1uiolRUXckwnmzV3bp47x268fL8zocYW2/view?usp=sharing
https://t.me/Genichesk_ru/741
https://drive.google.com/file/d/1Gh5JSrSrznyhTIE1pgENctnKqN8JWcrg/view?usp=sharing
https://t.me/melitopoladmin/1093
https://drive.google.com/file/d/1vcOZ_1tNmLiyzqdYqa6wjJlXWXW0XHrb/view?usp=sharing
https://t.me/melitopoladmin/1093
https://drive.google.com/file/d/1vcOZ_1tNmLiyzqdYqa6wjJlXWXW0XHrb/view?usp=sharing
https://riamo.ru/article/568199/v-odintsove-organizovali-seminar-dlya-uchitelej-iz-melitopolya-andrej-vorobev-xl
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https://drive.google.com/file/d/19uoRsl-A8KF-vKXVszdo0OWrm8ipTT0T/view?usp=sharing
https://t.me/Genichesk_ru/785
https://drive.google.com/file/d/1NVOwsdJ5wANJvmVr6q4GZWANBfUuij8W/view?usp=sharing
https://t.me/VGA_Skadovsk/211
https://drive.google.com/file/d/1eYwl4FDGW2tJeL0n0tCsS36ASBixHUX1/view?usp=sharing
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/23922
https://drive.google.com/file/d/1YGnUbt8emjknNhMq2MSUiyOriZQL3U23/view?usp=sharing
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Про відмову адміністрацій освітніх закладів співпрацювати з окупаці-
йною владою заявив і В. Константинов: 

«Директор школи – це командир батальйону у них. Він на пе-
редовій. І коли наші зібрали нараду з директорами шкіл з ор-
ганізації першого вересня, 80% директорів встали й пішли. Не 
вмовляти їх повернутись треба, а замінити на своїх комба-
тів!» 43.

Окупаційна влада вдається до різних методів забезпечення пере-
ведення освіти на російські програми, серед яких залякування, ви-
крадення, маніпулювання, заохочення та заміна керівників освітніх 
закладів на лояльних до РФ. Одним із методів тиску є те, що пра-
цівники освітніх закладів отримали листи, в яких з посиланням на IV 
Женевську Конвенцію та для «запобігання гуманітарній катастрофі» 
військово-цивільна адміністрація Херсона вимагає від освітян забез-
печення освітнього процесу на окупованих територіях, погрожуючи в 
разі відмови застосуванням санкцій.44 

Іншим розповсюдженим методом є заміна адміністрації освітніх за-
кладів. Як-от, проректором Херсонського державного університету 
окупаційна влада призначила Едуарда Волощука45, в Каховці46, Бер-
дянську47 та інших містах відбулись заміни директорів шкіл, в Херсоні 
розпочався процес відбору кандидатів на посади директорів і завіду-
вачів дитячими садками.48

Важливість впливу на свідомість дітей через освіту також демонструє 
ще й той факт, що окупаційна влада в Запорізькій області погрожує 
позбавляти батьківських прав мешканців, діти яких не відвідувати-
муть школи на окупованих територіях у новому навчальному році. 
495055152 Такі дії є неприпустимими у світлі статті 27 Конвенції про за-
хист цивільного населення під час війни53, яка закріплює, що особи, 
котрі перебувають під захистом, мають право, за будь-яких обставин, 
на особисту повагу, повагу до своєї честі, права на сім’ю, а також їх 
необхідно захищати від будь-якого акту насильства чи залякування.

Ще одним кроком для впливу на свідомість дітей є посилення вза-
ємодії між молоддю окупованих територій Запорізької, Херсонської, 
Луганської, Донецької областей і Криму. 10 червня було проведено 
телеміст на тему «Розвиток молодіжної політики на території ЛНР, 
ДНР, Херсонської та Запорізької областей», під час якого представники 
Ради президентів учнівського самоврядування при Голові Республіки 
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https://texty.org.ua/articles/107110/vybir-v-osvityan-v-okupaciyi-nevelykyj-sisty-zaraz-za-nepokoru-abo-pislya-zvilnennya-za-koloboraciyu-rozpovid-uchytelya-z-hersonshyny/?src=main
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https://drive.google.com/file/d/1bTyB3gDeBmeDBmVGhRPj-zDsQH6h3YhB/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1U5Km8r9LBkAUZ5_NOGHG3f3iwGrlwzkV/view?usp=sharing
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#n110
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https://drive.google.com/file/d/1ei6AcPs64Ydd2DEuSPQf7-VOySh1C017/view?usp=sharing


“УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ”
або Освіта як знаряддя Росії на окупованому півдні України 17

Крим і Молодіжного уряду Республіки Крим обговорили з дітьми й 
молоддю з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької облас-
тей співробітництво у сфері молодіжної політики та учнівського са-
моврядування.54 Про важливість впливу окупаційної владу на освіту 
та молодіжну політки свідчать і призначення лояльних до РФ осіб на 
посади, пов’язані з розвитком молоді. Приміром, на посаду директо-
ра херсонського Палацу молоді та студентів було призначено Віктора 
Георгієва, котрий вже отримав російський паспорт.55 

Російська влада також продовжує завозити в окуповані регіони «пра-
вильну» літературу для впливу на свідомість дітей через культуру.56 

ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У червні в частині закладів освіти на окупованих територіях відбував-
ся начальний процес. В середині червня почала з’являться інформація 
про необхідність учням, котрі не відвідували навчання весною, прийти 
в школи для проходження тестування, за результатами якого відбува-
тиметься переведення до наступного класу.57 

Такі дії окупантів прямо суперечать положенням статті 38 Конвенції 
ООН про права дитини58, якою визначено, що згідно з своїми зобов’я-
заннями за міжнародним гуманітарним правом, пов’язаним із захи-
стом цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-у-
часниці повинні вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення 
захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, і догляду за ними. 
Оскільки навчання в умовах війни безпосередньо в закладі освіти за-
грожує життю і здоров’ю учасників освітнього процесу, то варто утри-
матися від таких дій.

Крім того російська влада почала видавати російські атестати й ди-
пломи на окупованих територіях.59

Як-от, учні шкіл міста Бердянськ для отримання документів російсько-
го зразка про закінчення школи мали здати мультитест і подати за-
яву.60,61,62  

В Мелітополі випускники шкіл також отримали атестати російського 
зразка, а також російські медалі. 29 червня з’явилась новина про те, 
що керівник Федеральної служби з нагляду у сфері освіти та науки 
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https://t.me/hueviyherson/21041
https://drive.google.com/file/d/1AfTF5oe-sG5lcER0my8Xd2OZIesIK_2h/view?usp=sharing
https://t.me/Genichesk_ru/526
https://drive.google.com/file/d/1KMKJH5uqaLK2F0SGIoxyfZv8-CK7YQ0t/view?usp=sharing
https://t.me/melitopoladmin/994
https://drive.google.com/file/d/1FpDx-4zXq6fYX6HjJ42BccBUCZhPB74k/view?usp=sharing
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#n172
https://t.me/Genichesk_ru/518
https://drive.google.com/file/d/1QT4h-xGtwNl4wxRyj9rRLPkt9T3q_a0A/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1TQ6sQmoqaHnkjV-Yw5ly1I-FCDYZUvXv/view?usp=sharing
https://t.me/brd_nash/1814
https://drive.google.com/file/d/1tShB-0b0VPe5YH4lzXIlcYxxn8RfRW_H/view?usp=sharing
https://vk.com/monmrk?w=wall-148027165_3559
https://drive.google.com/file/d/1m7WXDyrNfHPswmBzKsX9QsFMd4TS8JvF/view?usp=sharing
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Анзор Музаєв видав перші атестати російського зразка випускникам 
середньої загальноосвітньої школи №15.63 До школи було доставлено 
4400 атестатів за 9 та 11 класи, разом з 400 атестатами з відзнакою 
та медалями до них. Загалом Федеральна служба з нагляду у сфері 
освіти та науки (рос. – Рособрнадзор) завезла до Мелітополя 20 тисяч 
бланків шкільних атестатів російського зразка, а також обладнання 
для друку атестатів.64

Інша ситуація в Херсонській області. 7 червня начальник Херсонсько-
го обласного управління освіти Тетяна Кузьмич заявила, що херсон-
ські випускники у 2022 році отримають атестати українського зразка, 
а наступні покоління – російського: у цьому питанні планують повто-
рити досвід Криму 2014 року.65

МЕЛІТОПОЛЬ – ЯК ЗРАЗКОВЕ 
«ЗВІЛЬНЕНЕ» МІСТО

З початку окупації новопризначена освітня адміністрація Мелітополя, 
включно з директоркою департаменту освіти та науки міста Оленою 
Шапуровою, розпочала активно співпрацювати з російською владою: 
відновлювати освітній процес, використовуючи різні методи, серед 
яких і залякування66,67, переводити освіту на російські стандарти, про-
водити заходи, спрямовані на підтримку дій окупантів. 

27 травня в Мелітополі на базі Мелітопольського аграрного універ-
ситету, Мелітопольського педагогічного університету, Бердянського 
педагогічного університету й Класичного приватного університету 
Мелітополя створено Мелітопольський державний університет.68 На-
вчальна система університету адаптуватиметься під російську, а всі 
студенти й викладачі (так само, як це відбувалось і в Криму) автома-
тично стають студентами й викладачами новоствореного університе-
ту, а випускники отримують дипломи російського зразка.69,70 

Також відбувається скорочення числа шкіл, що можна пояснити змен-
шенням кількості населення окупованої території.71 

Освітні інституції в Мелітополі вже активно використовуються для 
формування російської ідентичності в українських дітей. Зокрема, 6 
червня у бібліотеці імені Горького діти міста були залучені до свят-
кування дня російської писемності, найперше писали диктант росій-
ською мовою.72 
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В День Росії 12 червня Міністр освіти Сергій Кравцов відвідав із робо-
чою поїздкою Мелітополь. Він зустрівся з освітянами й випускниками 
шкіл. Під час зустрічей увага приділялась підвищенню кваліфікації пе-
дагогів і залученню дітей до участі у заходах російських дитя-
чих рухів.73

Випускники в Мелітополі отримали атестати й медалі російського 
зразка.74,75 Особливу увагу до Мелітополя засвідчує і те, що випускни-
ків мелітопольських шкіл привітала Голова комітету Держдуми РФ з 
освіти Ольга Казакова.76
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З 1 вересня в Мелітополі плануються розпочати навчання російською 
мовою, за 5 бальною системою оцінювання.77 Для переведення систе-
ми освіти в Запорізькій області на російські стандарти до міста при-
їздив міністр просвіти РФ Сергій Кравцов.78 Основною метою приїзду 
представників Міністерства просвіти РФ було підготувати систему 
освіти Запорізької області до роботи з 1 вересня за новими навчаль-
ними планами й програмами, оновити матеріально-технічне забезпе-
чення навчальних закладів і залучити висококваліфіковані кадри для 
роботи за російськими стандартами.79

Триває і перетворення культурного простору міста. Бібліотеки міста 
отримали декілька тисяч книг: класичні твори російської літератури, 
історичні видання, військову літературу й книги для дітей шкільного 
та молодшого шкільного віку.80 Через літературу окупаційна влада 
продовжує політику знищення української ідентичності у дітей і ство-
рення «універсального російського громадянина». 

Дітлахів міста заохочують до глибшої інтеграції в російський освітній 
простір. Зокрема, 500 школярів отримали можливість поїхати до ди-
тячих оздоровчих центрів окупованого Криму, програмне наповнення 
яких, як зазначалося вище, спрямоване на формування з дітей патрі-
отів РФ.81 

МОЖЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ПРОПОНУЄ 
РОСІЙСЬКА ВЛАДА

Для окупованих територій Херсонської та Запорізької областей росій-
ська влада й окупаційна адміністрація надає пільги для отримання 
вищої освіти на території Херсонської, Запорізької областей, у Криму, а 
також у деяких вишах РФ. Основна мета цих пільг – залишити молодь 
окупованих територій на цих територіях або в межах території РФ. 
Для цього розпочали роботу гарячі лінії, які консультують дітей щодо 
вступу, а Севастопольський державний університет налагодив роботу 
курсів для абітурієнтів з Херсонської та Запорізької областей, на яких 
українських випускників готують до вступу в російські заклади вищої 
освіти.82 

Наприклад, новостворений Мелітопольський державний університет 
запрошує на навчання абітурієнтів на безкоштовній основі.83
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Окрім того, випускники з Херсонської84 та Запорізької області85 змо-
жуть вступити в 2022 році до російських та кримських закладів вищої 
освіти за спеціальними квотами, які передбачають надання бюджет-
ного місця, права на проживання в гуртожитку й стипендії. 
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Криму.
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Окрім того, для стимулювання випускників до вступу в університети 
на території РФ окупаційна влада заявила, що випускникам-відмін-
никам шкіл Мелітополя, котрі планують вступати до провідних росій-
ських вишів, дадуть громадянство РФ поза чергою.86 86 джерело
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