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КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТИХ, ХТО ШУКАЄ ДОПОМОГУ
Допомога українським біженцям у Латвії (Управління у справах громадянства та міграції)

Установа

Як діяти

Примітки

Дитина має право відвідувати дитячий
Дошкільний

садок у тому муніципалітеті, в якому Ви

навчальний

проживаєте. Зверніться до Комісії з питань

заклад

цивільного захисту в своєму муніципалітеті
та напишіть заяву.
Напишіть заяву до муніципалітету, в якій
вкажіть, у якому класі дитина навчалася в

Загальноосвітній
навчальний
заклад

Україні. З вами зв’яжуться відповідальні
спеціалісти, оформлять необхідні
документи і дитина зможе приступити до
навчання. Дитина має право здобувати
освіту латиською мовою або мовою
меншин.
Можна продовжити раніше розпочату
професійну освіту або профорієнтаційну
освіту. В першу чергу звертайтеся до
Комісії з цивільної оборони території

Професійна освіта

співробітництва, або до єдиного пункту
координації підтримки, що надається
державою та муніципалітетами, або до
Державної пожежно-рятувальної служби,
які зберуть інформацію та відправлять її до
відповідних органів.
Про можливості відвідування різних гуртків

Освіта за

запитайте у навчальному закладі, де

інтересами,

навчається дитина. Вам буде надано

спортивні заняття

інформацію про заняття в гуртках як у
конкретній школі, так і в муніципалітеті.

Зверніться до будь-якого жителя в
своєму муніципалітеті, і він Вам
допоможе зв’язатися з потрібними
службами

Якщо дитина здобула в Україні спеціальну
освіту на рівні дошкільної, основної чи
Програми

середньої освіти, вона приймається на

спеціальної освіти

відповідну спеціальну освітню програму в
Латвії без висновку педагогічної медичної
комісії.
Цивільні жителі України, які до 24 лютого
2022 року навчалися в Україні за
акредитованими освітніми програмами
вищої освіти, можуть бути прийняті до
акредитованих вищих навчальних закладів
Латвії. Інформацію про можливості, які
пропонують університети, шукайте тут.

Вищі навчальні
заклади

Українським студентам пропонується
Ініціатива #ScienceForUkraine – допомагає

така ж сама підтримка в навчанні, як

зрозуміти, які наукові установи по всьому

і студентам Латвії.

світу готові надати українським студентам
та дослідникам можливість продовжити
навчання чи роботу. На домашній сторінці
централізовано узагальнюються пропозиції
місць проживання та роботи.
National Guide to Higher Education in Latvia

Resources supporting Ukrainian children’s right to education (UA)
Чи можу я працювати в Латвії педагогом, надавати послуги няні?
Так, цивільні жителі України мають право працювати педагогом/помічником педагога та надавати послуги няні,
незалежно від вимог законодавства, але за однієї умови – вони можуть брати участь у навчальному процесі/догляді
за дітьми тільки неповнолітніх цивільних громадян України.
izglitibaukrainiem@izm.gov.lv – Інформаційна електронна пошта Міністерства освіти і науки про можливості освіти та
доступну підтримку в Латвії для жителів України.
Державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

+37127380380

Інформаційний телефон надає біженцям, які покинули Україну через війну, централізовану інформацію про доступну
в Латвії допомогу та підтримку: як отримати роботу, психологічну допомогу, юридичну підтримку, послуги
перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. У свою чергу, жителі Латвії можуть отримувати
інформацію про можливості робити пожертви та надавати підтримку, наприклад, займаючись волонтерською
діяльністю.
Допомога українським біженцям у Латвії – єдиний веб-сайт латвійською, російською, українською та англійською
мовами.
Інформаційні матеріали:
Англійською мовою
Російською мовою
З 21 березня Ризький центр підтримки жителів України знаходитиметься за адресою: вулиця Калькю, 1, Рига. Він
відкритий з 9.00 до 18.00.



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ЛАТВІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Про можливість, педагогам з України, працювати в учбових закладах Латвії.

В зв'язку з військовим станом в Україні, в учбових закладах Латвії вже навчаються понад 2000 учнів.
Для того, щоб надати максимальну підтримку дітям, а також надати допомогу вчителям, запрошуємо відгукнутися
громадян з України, що мають педагогічну освіту, та бажають працювати в учбових закладах Латвії.
Пропонуємо заповнити анкету.
Надана інформація буде узагальнена в єдиній базі даних, для того, щоб місцева влада та учні мали зв'язок з
педагогами з України, що будуть приймати участь у навчальному процесі!

Для запитаннь – електронна пошта: ukr@832.visc.gov.lv

Латвійська система освіти і доступні у ній кваліфікації
Коротко про систему освіти Латвії
Латвійська система освіти складається з дошкільної освіти, початкової освіти, середньої освіти і вищої освіти.
Тривалість загальної освіти складає 12 років, що передбачає обов’язкову 9-річну основну освіту та 3-річну середню
освіту. Окрім цього, у Латвії обов’язковою є дошкільна освіта у віці 5-6 років.
Рівень початкової освіти передбачає загальну основну освіту (1-9 класи) та професійну основну освіту (7-9 класи).
Середня освіта передбачає загальну середню освіту, середню професійну освіту та професійно-технічну освіту.
Рівень вищої освіти передбачає як академічні, так і професійні навчальні програми.
Освітні документи (кваліфікації), що здобуваються на всіх рівнях освіти у Латвії (крім дошкільної), включені у 8 рівнів
Латвійської рамкової кваліфікацій (ЛРК), що також відповідають рівням Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК).
Латвійські кваліфікації формальної освіти у відповідності до рівня ЛРК (2018)

Kваліфікація

Рівень

Рівень

ЛРК/ЄРК

освіти

Загальна початкова освіта
(спеціальна освіта для
здобувачів освіти з важкими

1

розумовими відхиленнями)
Основна

Загальна початкова освіта
Професійна початкова освіта

освіта
2

Безперервна професійна
освіта (початковий рівень)
Професійно-технічна освіта
Безперервна професійна

3

освіта (на рівні навчання
спеціальності)

Середня
освіта

Загальна середня освіта
(забезпечує доступ до вищої
освіти)
Середня професійна освіта
(забезпечує доступ до вищої

4

освіти)
Безперервна професійна
освіта (на рівні середньої
освіти)
Коледж (термін очного
навчання 2-3 роки)

5

Бакалавр
Професійний бакалавр

6

Професійна вища освіта
(термін навчання на денному
відділенні – не менше 4
років)
Вища
освіта

Магістр
Професійний магістр
7
Професійна вища освіта
(загальна тривалість очного
навчання – не менше 5 років)
Доктор
Професійний доктор

8

гуманітарних наук

Відповідні рівні ЛРК/ЄРК указані в документах про освіту (додаток до диплому).
Детальніша інформація про ЛРК доступна на сайті Національного координаційного центру (англійською мовою): nqflatvia.lv.
Латвійська база даних кваліфікацій
Латвійська база даних кваліфікацій latvijaskvalifikacijas.lv або latvianqualifications.lv (LKD) пропонує можливість пошуку
латиською та англійською мовами інформації про освітні кваліфікації (документи про освіту), які можна отримати у
Латвії. Кваліфікації, внесені у базу даних, визнаються державою – заклади освіти та програми ліцензовані й
акредитовані. LKD також допоможе вам зрозуміти, якому рівню LKI відповідає ваша кваліфікація.
На LKD доступна розлога інформація про латвійську систему освіти і кваліфікації. Про кожну освітню кваліфікацію
доступна наступна інформація латиською та англійською мовами:

Назва кваліфікації;
Рівень кваліфікації;
Результати навчання (набуті знання, навички, компетенції);
Освітні заклади, що мають право на присвоєння такої кваліфікації;
Вимоги для вступу тощо.
Натиснувши розділ «Пошук кваліфікації» (“Search qualification”), ви зможете отримати інформацію про більше ніж 2000
освітніх кваліфікацій і їх зміст.
Для пошуку кваліфікації ви можете ввести ключові слова з назви або обрати конкретні критерії, наприклад, область
теми або рівень.

Europass та її можливості
Europass – це ініціатива, створена Європейською комісією у 2005 році з метою допомогти людям продемонструвати
свої навички, досвід, рівень освіти та захоплення простим і зрозумілим способом. Europass – це сукупність онлайнінструментів та інформації для підтримки користувачів Europass на всіх етапах здобуття освіти та побудови кар'єри.
Цілі Europass:
1

допомогти людям у чіткій і зрозумілій формі підтвердити свої знання, навички, вміння та досвід роботи для
працедавців та представників освітніх закладів;

2

забезпечити можливість працедавцям та навчальним закладам легко порівнювати резюме та обирати найкращих
з потенційних співробітників, студентів, стажистів.

Інструменти Europass:
профіль Europass;
резюме Europass;
мотиваційний лист Europass;
додаток до диплому Europass;
додаток до документу Europass, що підтверджує кваліфікацію;
документ Europass про мобільність.
Europass.eu – це платформа, розроблена Європейською Комісією для створення і зберігання вашого резюме і
мотиваційних (супровідних) листів. Платформа Europass пропонує як оголошення про вакансії, так і можливості для
отримання освіти у багатьох європейських країнах. Платформа пропонує розлогу інформацію щодо національних та
європейських закладів, які надають інформацію про можливості працевлаштування та отримання освіти у країнах
Європейського Союзу.
Про резюме Europass
Europass CV (резюме) – один з найвідоміших форматів резюме у Європі. Він простий у використанні і добре відомий
як працедавцям, так і навчальним закладам. Резюме можуть створювати як зареєстровані, так і незареєстровані
користувачі, але зареєстровані користувачі мають набагато більше переваг. Для того, щоб скористатися усіма
перевагами порталу Europass, спочатку вам необхідно створити профіль Europass на порталі europass.eu, де треба
вказати інформацію про здобуту освіту, навчання, досвід роботи і навички. Після того, як ви створили профіль

Europass, ви маєте можливість додати не одне, а декілька резюме всього лише за допомогою кількох кліків, що
забезпечить відповідний зміст вашого резюме до обраної вакансії. Оберіть інформацію, яку хочете додати до свого
резюме, оберіть бажаний дизайн, а Europass решту зробить за вас!
Ви зможете створювати, зберігати резюме і розсилати його 29 мовами. Ви можете завантажити своє резюме
Europass, зберегти його у своїй бібліотеці Europass, ділитися ним з працедавцями, EURES або іншими платформами
для об’яв про роботу.

Всеукраїнська школа онлайн
View more

Як говорити з дитиною про війну та інші надскладні
теми?
View more

EN 



USEFUL RESOURCES FOR SEEKERS OF ASSISTANCE
Assistance to Ukrainian Refugees in Latvia (Office of Citizenship and Migration Affairs)

Institution

Pre-school
educational facility

What to do

Notes

The child has the right to attend kindergarten in the
municipality, where you live. Contact your local Civil
Protection Committee and draw up an application.
Draw up and submit an application to the municipality
by stating the grade that your child attended in

General educational
facility

Ukraine. The responsible specialists will contact you,
the necessary documents will be arranged and the
child will be able to start their studies. The child has
the right to receive education in the Latvian language
or in the language of an ethnic minority.

Ask
everyone in
your
municipality
for

An opportunity to continue previously commenced
vocational education or education in the vocational
field exists. Primarily, please contact the Civil
Vocational education

Protection Committee of the Cooperation Area, or the
joint state and local government support coordination
point or the State Fire and Rescue Service, which will
collect information and forward it to the relevant

information
and they
will help
you contact
the
services
you need.

authorities.
Ask about the opportunities to attend different
Interest education,
sports sessions

groups at the educational institution, where your child
is learning. You will be provided with information
about the possibilities to work in groups at the
particular school and at the municipality.
If a child has received special education in Ukraine at
the level of pre-school education, primary education

Special education

or secondary education, they shall be admitted to an

programmes

appropriate special education programme in Latvia
without the conclusion of an educational medical
commission.
Civilians of Ukraine, who had been studying at higher
education institutions in study programmes
accredited in Ukraine until 24 February 2022, may be
admitted to accredited Latvian higher education
institutions. Find information on the opportunities

Higher education
institutions

Ukrainian
students
shall be

offered by universities here.

offered the

#ScienceForUkraine initiative - to identify scientific

support as

institutions worldwide that are ready to provide

the support

Ukrainian students and researchers with the

that

opportunity to continue their studies or work. The

students in

website provides a centralised collection of offers for

Latvia are

accommodation and employment.

entitled to.

same study

National Guide to Higher Education in Latvia

Resources supporting Ukrainian children’s right to education
Can I work in Latvia as a teacher, provide babysitting services?
Yes, Ukrainian civilians have the right to work as a teacher/assistant teacher and to provide babysitting services,
regardless of the requirements of the law, provided that they only participate in the implementation of the educational
process/care for minor children of Ukrainian civilians.
izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Informative e-mail of the Ministry of Education and Science about the educational
opportunities for the residents of Ukraine in Latvia and the available support.
State Unified Information hotline “Assistance to Ukrainians in Latvia”

(+371) 27380380
The information hotline provides war refugees from Ukraine with centralised information on the assistance and support
available in Latvia: how to receive employment-related services, psychological assistance, legal support, services of an
interpreter, health care services, social support and other services. Meanwhile, the residents of Latvia can receive
information about the opportunities to make donations and provide support, for example, by engaging in voluntary work.
Assistance to Ukrainian refugees in Latvia - a single website in Latvian, Russian, Ukrainian and English.
Informative materials:
In English
In Russian
As of 21 March, the Riga Support Centre for residents of Ukraine will be located at Kalķu iela 1, Riga. It is open from 9.00
to 18.00



MATERIALS CREATED BY THE LATVIAN LANGUAGE AGENCY FOR LEARNING THE LATVIAN LANGUAGE 

Opportunity for teachers from Ukraine to work in educational institutions in Latvia
Due to the war, more than 2,000 children and pupils from Ukraine are already studying in Latvian educational institutions.
In order to provide support to children and students in learning the content of the curriculum, as well as to provide
assistance to teachers, we invite the reference of Ukrainian civilians who have pedagogical education and who want to
work in educational institutions in Latvia.
Please fill in the form.
The information will be compiled in a single database, so that, if necessary, representatives of municipalities or schools
can contact with Ukrainian teachers.
E-mail for questions: ukr@832.visc.gov.lv

Ukraine students and researchers can receive Latvian state scholarships

The New Ukrainian School Hub
View more

How Latvia supports
Ukraine?
View more

https://www.izm.gov.lv/en/ukraine-latvia

