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Освітній процес у закладах вищої освіти під час воєнного стану в Україні 

25 лютого 2022 р., наступного дня після початку повномасштабного вторгнення 

російських військ в Україну, Міністерство освіти і науки України (МОН) виступило з 

рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення 

канікул на два тижні1.  

З 14 березня 2022 р. освітній процес в тих областях, де безпекова ситуація була помірною, 

почав відновлюватися. Наступного дня Президентом України було підписано Закон «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Для здобувачів освіти, працівників  закладів 

освіти, наукових установ незалежно від місця проживання або перебування Закон передбачає 

державні гарантії2: 

 організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що 

є найбільш безпечною; 

 збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших 

виплат, передбачених законом; 

 гарантування місця проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення 

харчуванням (у разі потреби). 

Відповідно до Ст. 2 Закону, забезпечення відповідних гарантій має відбуватися органами 

виконавчої влади, органами військового командування, військовими та військово-цивільними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування та їх представниками, закладами освіти 

за підтримки (у разі потреби) громадських об’єднань, благодійних організацій та фізичних 

осіб, які здійснюють благодійну або волонтерську діяльність та ін. Міністерством освіти і 

науки було рекомендовано встановити особливі умови навчання (індивідуальні графіки, 

академічні відпустки) для студентів, які перебувають у лавах Збройних сил України або 

територіальної оборони3. 

Організація освітнього процесу. Формати проведення дистанційного навчання під час війни 

університети обирали самостійно, працюючи онлайн, в асинхронному дистанційному режимі, 

                                                           
1 https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-vsim-zakladam-osviti-rekomendovano-pripiniti-osvitnij-proces-ta-ogolositi-kanikuli-na-dva-
tizhni 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text 
3 https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rozpoviv-pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-u-zakladah-osviti 



 

що передбачає здебільшого самостійне опрацювання матеріалу студентами та побудову 

власного графіку роботи та використання цифрових інструментів. Дипломні роботи могли 

здаватися у вигляді комплексного іспиту або в онлайн режимі. Ряд українських університетів, 

як то Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) розпочав 

дистанційний формат роботи в умовах воєнного стану 4 квітня 2022 р. задля того, щоб 

студенти бакалаврських та магістерських програм встигли отримати дипломи. Перші два 

тижні університетські деканати підбирали зручний формат роботи, цей період був тестовим й 

лекційним. 

Переміщення й евакуація університетів. У зонах активних бойових дій (Харківська, 

Чернігівська, Сумська, Донецька, Миколаївська, Луганська, Донецька області та Київ) було 

пошкоджено будівлі закладів вищої освіти. За даними МОН, від бомбардувань та обстрілів 

постраждало 1888 закладів освіти, 180 закладів освіти було повністю зруйновано4. Зокрема, 

Харківський національний університет імені Каразіна отримав пошкодження майже всіх 

будівель закладу5. 

В Україні вже був досвід евакуації закладів вищої освіти. Так, після 2014 року деякі 

університети Донецької, Луганської областей та Криму були переміщені в безпечніші міста 

або до інших регіонів6. Наприклад, Донецький національний університет почав працювати у 

Вінниці. З Харкова до Закарпаття переїжджав Державний біотехнологічний університет7. 

Йому було передано частину майна освітніх закладів Ужгорода та Мукачева. Було 

евакуйовано Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля із 

Сєвєродонецька до Кам’янець-Подільського8, а Луганський медичний університет із 

Рубіжного до Рівного (обидва раніше були евакуйованими з м. Луганськ)9. 

Українські університети, які розташовані у безпечніших регіонах (Львівській10, Івано-

Франківській11, Тернопільській12, Волинській13, Рівненській14, Хмельницькій15, Дніпропетров

                                                           
4 https://saveschools.in.ua/ 
5 https://karazin.ua/helpkarazinuniversity/ 
6 http://vnz.org.ua/statti/9793-peremischenni-vnz-try-roky-na-novomu-mistsi 
7 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3437878-universiteti-vijni-ak-ukrainskim-studentam-prodovziti-navcanna.html 
8 https://vsim.ua/Osvita/na-hmelnichchinu-pereyihav-universitet-z-luganschini-11546199.html 
9 https://suspilne.media/222154-na-rivnensinu-cerez-vijnu-pereihav-medicnij-universitet/ 
10 https://lnu.edu.ua/universytet-nadavatyme-osvitni-posluhy-studentam-zvo-iaki-roztashovani-u-zoni-provedennia-boyovykh-diy/ 
11 https://report.if.ua/socium/frankivskyj-meduniversytet-pryjnyav-ponad-800-studentiv-iz-zony-bojovyh-dij/ 
12 https://tnpu.edu.ua/news/7020/ 
13 https://www.volynnews.com/news/all/u-vnu-zmozhut-bezkoshtovno-navchatysia-studenty-vyshiv-shcho-znakhodiatsia-/ 
14 https://radiotrek.rv.ua/news/vnz-u-rivnomu-priymaie-na-navchannya-vimushenih-pereselenciv_285510.html 
15 https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=31180 

https://lnu.edu.ua/universytet-nadavatyme-osvitni-posluhy-studentam-zvo-iaki-roztashovani-u-zoni-provedennia-boyovykh-diy/
https://report.if.ua/socium/frankivskyj-meduniversytet-pryjnyav-ponad-800-studentiv-iz-zony-bojovyh-dij/
https://report.if.ua/socium/frankivskyj-meduniversytet-pryjnyav-ponad-800-studentiv-iz-zony-bojovyh-dij/
https://tnpu.edu.ua/news/7020/
https://www.volynnews.com/news/all/u-vnu-zmozhut-bezkoshtovno-navchatysia-studenty-vyshiv-shcho-znakhodiatsia-/
https://radiotrek.rv.ua/news/vnz-u-rivnomu-priymaie-na-navchannya-vimushenih-pereselenciv_285510.html
https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=31180
https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=31180


 

ській16 областях), оголошували про прийняття на навчання студентів зі статусом внутрішньо-

переміщеної особи (ВПО). Заклади вищої освіти запрошували до навчального процесу 

викладачів, які були евакуйовані із зон бойових дій17. Навчання студентів було доступне в 

рамках академічної мобільності в українських та іноземних ВНЗ (Київський Політехнічний 

Інститут (КПІ) ім. І. Сікорського, НаУКМА, Національний Університет «Львівська 

політехніка», Український Католицький Університет (УКУ), Луцький національний технічний 

університет (ЛНТУ). Окрім того, під час воєнного стану університетами визнавались 

результати навчання (кредити ECTS), отримані  в межах неформальної або інформальної 

освіти, й, за рішенням кафедри, дозволялось перенесення освітніх компонентів на інші 

семестри. Поширеною практикою була робота студентів за індивідуальним планом. Студенти 

також мали право брати академічні відпустки з опцією збереження місця в гуртожитку, за 

такої потреби. 

Навчання закордоном. За російського вторгнення, частина території України опинилася під 

тимчасовою окупацією, низка міст і сіл (Маріуполь, Чернігів, Суми, Харків, південь та схід 

країни) стали ареною активних бойових дій. Понад 14,8 млн. осіб вимушені були покинути 

свої домівки: 8 млн. ВПО та 6,8 млн осіб поїхало закордон18. Більшість з цих людей — жінки 

та діти. Серед них чимало студентів та викладачів. Якщо у студентів жіночої статті проблем з 

виїздом закордон у навчальних цілях здебільшого не виникало, то виїзд з України громадян 

України чоловічої статі віком від 18 до 60 років був забороненим законодавством 

України19. Проте, 4 квітня20, а згодом і 3 травня21 Державна прикордонна служба надавала 

роз’яснення процесу виїзду закордон особам чоловічої статті. Серед винятків були вказані 

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти закордоном. Це має підтверджуватися: 

 студентським квитком або студентською візою;  

 перекладеними та нотаріально завіреними документами про 

зарахування/навчання особи в іноземному ЗВО;  

                                                           
16 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p4K7bIuPIU6JIujdHwPmNnAHEI-
B5ORPgp6ZZ3HfU51UMzlGWU5OMkpNSlBIMUlLRFdZS1VPNUQ5Ti4u&fbclid=IwAR1YnMApmnvdg0bg3sjDB6n7ZsVF2NywfSASP8l
21CJR43uc85ij2n7NmSE&wdLOR=cCBA8F2D9-21B5-406A-9655-CC34019F256C 
17 https://cedos.org.ua/researches/osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya-2022/ 
18 https://data.humdata.org/visualization/ukraine-humanitarian-operations/ 
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text 
20 https://dpsu.gov.ua/ua/news/uryad-vnis-zmini-do-pravil-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-gromadyanami-ukraini/ 
21 https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-kordonu-v-umovah-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu/ 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p4K7bIuPIU6JIujdHwPmNnAHEI-B5ORPgp6ZZ3HfU51UMzlGWU5OMkpNSlBIMUlLRFdZS1VPNUQ5Ti4u&fbclid=IwAR1YnMApmnvdg0bg3sjDB6n7ZsVF2NywfSASP8l21CJR43uc85ij2n7NmSE


 

 військово-обліковими документами із записом щодо надання відстрочки від 

призову (призову за мобілізацією), довідкою, виданою територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки для виїзду закордон для здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та 

докторантів, які навчаються закордоном за денною або дуальною формами 

здобуття освіти. 

Наразі існує чимало стипендій, освітніх програм та можливостей для українських студентів. 

Зокрема, Світовий банк виділив 100 млн гривень, які дозволять виплату академічних і 

соціальних стипендій українському студентству22. Країни світу також пропонують академічні 

програми, стипендії та інші можливості для учасників освітнього процесу. Наприклад, 

студентам, які виїхали з України, пропонують можливість навчання в університетах Литви, 

Латвії та Естонії23. Польща виділила 20 мільйонів злотих для підтримки педагогічних і 

науково-педагогічних працівників та студентів. Чехія — 6 млн. євро для підтримки студентів 

та освітян. На початку війни було створено проект ScienceForUkraine, що має на меті 

познайомити студентів, абітурієнтів, викладачів та співробітників ЗВО із можливостями 

продовження навчання та академічної роботи закордоном. Станом на кінець травня на ресурсі 

представлено більше 2100 освітніх пропозицій по всьому світу24.   

Особливості вступу до ЗВО в 2022 р. 8 березня Міністр освіти і науки України Сергій 

Шкарлет оголосив про зміни щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступних іспитів до магістерських програм в 2022 році. Альтернативою став єдиний вступний 

іспит (ЄВІ) з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Міністр також 

виступив з пропозицією провести вступну кампанію за допомогою електронної системи. У 

березні 2022 р., МОН оприлюднило три сценарії вступу до закладів вищої освіти, які не 

передбачали ЗНО25. Пізніше МОН запропонувало проведення мультипредметного тестування, 

що буде складатися з української мови, математики та історії України.  

Тим абітурієнтам, які зацікавлені в контрактній формі навчання, потрібно подати заяву та 

мотиваційний лист, без проходження тестування. Це не стосується медичних та 

                                                           
22 https://www.facebook.com/WorldBankUkraine/posts/2764635953843064 
23 https://mon.gov.ua/ua/news/ochilniki-ministerstv-estoniyi-latviyi-ta-litvi-zaproponuvali-osvitni-mozhlivosti-dlya-ditej-ta-molodi-z-ukrayini 
24 https://scienceforukraine.eu/ 
25 https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-povidomiv-shodo-dpa-ta-zno-u-2022-roci 



 

кон’юнктурних спеціальностей (гуманітарні та соціальні науки, право, журналістика та ін.). 

Такі абітурієнти повинні складати тестування. На творчі спеціальності, як і раніше, потрібно 

буде пройти творчий конкурс та подати мотиваційний лист26. Для вступу на бюджет 

магістерської програми для всіх спеціальностей, крім права, необхідно буде скласти фаховий 

іспит й подати мотиваційний лист. Для вступу на контрактну форму навчання достатньо 

буде лише мотиваційного листа. Для вступу на магістерську програму спеціальностей 

«Право» та «Міжнародне право» необхідно буде скласти магістерський комплексний тест 

(правознавство та іноземна мова) й подати мотиваційний лист26. 

Мультипредментне тестування. Тестування обсягом в 60 завдань має відбутися в липні 2022 

р. та тривати протягом 120 хвилин (2 год.). Передбачено, що пункти тестування мають 

обладнуватись укриттями, до яких абітурієнти спускатимуться у разі спрацювання сирен. 

Запровадження альтернативного тестування у воєнний час значно спрощує перевірку завдань, 

адже тест проводитиметься онлайн, тому виключається необхідність сканування робіт та 

перевірки відкритих питань. Український центр оцінювання якості освіти опублікував 

демонстраційний варіант Національного мультипредметного тесту, який цьогоріч будуть 

складати українські абітурієнти27. В країнах ЄС та Великобританії буде створено пункти 

складання мультипредметного тесту28. За даними МОН, майже 149 тис. потенційних учасників 

підтвердили своє бажання пройти тестування. Процес підтвердження участі в тестуванні 

триватиме до 7 червня 2022 р.29 

                                                           
26 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-multipredmetnij-test 
27 https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/04/NMT_2022_demonstratsijnyj-variant_maket.pdf 
28 https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pracyuye-nad-organizaciyeyu-punktiv-provedennya-nmt-u-krayinah-yes-ta-velikij-britaniyi?=print 
29 https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-149-tis-potencijnih-uchasnikiv-nmt-pidtverdili-svoye-bazhannya-projti-testuvannya 


