АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо питань організації навчання у закладах фахової передвищої
освіти у 2021/2022 навчальному році в умовах воєнного стану
(за результатами онлайн-анкетування адміністрації закладів освіти)
Відповідно до листа МОН від 21.03.2022 № 1/3577-22 Державною службою
здійснено моніторинг закладів фахової передвищої освіти щодо дотримання
законів «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
та «Про правовий режим воєнного стану». Державна служба якості освіти
України вивчала організацію освітнього процесу у закладах фахової передвищої
освіти впродовж квітня 2022 року шляхом опитування в декілька сесій.
Станом на 10.04.2022 року моніторингом охоплено 321 заклад фахової
передвищої освіти в усіх регіонах України:

В другому етапі моніторингу (станом на 25.04.2022 року) взяв участь 181
заклад фахової передвищої освіти (кожний другий від попередньої кількості), що
обумовлено збільшенням поточних питань, які необхідно невідкладно
вирішувати закладам освіти у період воєнного стану та бойовими діями в
державі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити
місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання,
незалежно від місця їхнього проживання (перебування) на час особливого
періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в
будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників.
За інформацією МОН України, наразі заклади фахової передвищої освіти
здійснюють навчання майже на всій території країни (19 областей) за
дистанційною або змішаною формою. Частково не працюють заклади ФПО у 4
областях, не проводиться навчання в 1 області. Ці заклади освіти, відповідно, не
мали змоги взяти участь у моніторингу.
Відповідно до результатів моніторингу з’ясовано, що у період воєнного
стану заклади фахової передвищої освіти, які взяли участь у моніторингу,
забезпечили освітній процес та здійснюють його за різними формами*, які
дозволяє безпекова ситуація:

Аналіз розподілу закладів фахової передвищої освіти за вибором форм для
організації освітнього процесу станом на 10.04.2022 року свідчить, що в
дистанційній формі (синхронно) заняття проводять 52 % закладів освіти. Частка
асинхронної форми навчання досягла 31 %, тобто кожний третій здобувач освіти
не має можливості своєчасно і систематично у визначені строки доєднатися до
освітнього процесу з різних причин.

* змішана форма навчання в закладах освіти - поєднання очної форми навчання з
технологіями дистанційного навчання (або з дистанційною формою навчання).

Станом на 25.04.2022 року спостерігається збільшення кількості закладів
(4%), які працюють у змішаній формі, що підтверджує ефективність зусиль
окремих закладів фахової передвищої освіти забезпечити найбільш оптимальний
спосіб надання якісних освітніх послуг у воєнний час. Переважно це заклади
фахової передвищої освіти, які надають освітні послуги за медичними,
технічними та мистецькими спеціальностями. Зокрема, Відокремлений
структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування України»,
Відокремлений структурний підрозділ «Свалявський технічний фаховий коледж
Національного університету харчових технологій», Комунальний заклад фахової
передвищої освіти «Черкаський музичний фаховий коледж ім. С. С. ГулакаАртемовського Черкаської обласної ради», Чернівецький транспортний фаховий
коледж, Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний
фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу».
Однак, при цьому частка закладів фахової передвищої освіти, які
продовжують працювати в дистанційній формі асинхронно зменшилась всього
на 5%, що свідчить про збереження проблеми надання якісної освітньої послуги
для кожного четвертого здобувача фахової передвищої освіти у зв’язку з тим, що
учасники освітнього процесу не можуть своєчасно і систематично у визначені
строки доєднатися до освітнього процесу з різних причин.

КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, У ЯКИХ ВІДСУТНЯ ТЕХНІЧНА
МОЖЛИВІСТЬ ДОЄДНАТИСЯ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
За результатами першої частини моніторингу 115 закладів (36%) зазначили,
що близько 5231 здобувачів освіти мають технічні проблеми з можливістю
доєднатися до освітнього процесу.
Враховуючи загальний контингент закладів освіти, які взяли участь в
моніторингу, кожен четвертий здобувач фахової передвищої освіти (24%)
третини опитаних ЗФПО, не може брати повноцінну участь в освітньому процесі
за формами, запропонованими відповідним закладом освіти.
Найбільше по закладам:
1.
ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – 269
здобувачів освіти
2.
Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий
фаховий коледж Запорізького національного університету» – 263 здобувачів
освіти
3.
Комунальний заклад «Одеський обласний базовий медичний
фаховий коледж» – 234 здобувачів освіти
4.
Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету» – 223 здобувачів освіти
5.
Харківська державна академія фізичної культури – 221 здобувачів
освіти
6.
Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 197 здобувачів
освіти
7.
Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього
коледжу – 158 здобувачів освіти
8.
Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж морського
транспорту Національного університету «Одеська морська академія» – 155
здобувачів освіти
9.
Відокремлений структурний підрозділ «Одеський технічний
фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій» – 125
здобувачів освіти
10.
Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж
комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного
університету» – 108 здобувачів освіти
За результатами другої частини моніторингу 82 заклади (45,3%) із 181, що
взяли участь у опитуванні, зазначили, що у близько 3329 здобувачів освіти
повністю або частково відсутня технічна можливість доєднатися до освітнього
процесу, що становить 17% від загальної кількості здобувачів в цих закладах
освіти.
Найбільше по закладам:
1.
Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий
фаховий коледж Запорізького національного університету» – 287

2.
КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» – 222
3.
ВСП
«Запорізький
електротехнічний
фаховий
коледж
Національного університету «Запорізька політехніка» – 199
4.
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю.
Кримського Волинської обласної ради – 146
5.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій,
бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
– 148
6.
Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж
комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного
університету» – 141
7.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж
нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу» – 117
8.
Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж морського
транспорту Національного університету «Одеська морська академія» – 114
9.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж
промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної
академії харчових технологій» (ФКПАІТ ОНАХТ) – 99
10.
Запорізький будівельний фаховий коледж – 91
Виходячи з результатів моніторингу, є тенденція на покращення ситуації з
технічними можливостями здобувачів освіти. Але кожен 5 здобувач фахової
передвищої освіти не має технічної можливості долучитися до освітнього
процесу.
Зважаючи на ситуацію, що виникла, закладами фахової передвищої
освіти вживаються відповідні заходи для забезпечення завершення такими
здобувачами
навчального
семестру
(виконання
індивідуального
навчального плану):
студенти, які не змогли доєднатись до занять синхронно, отримують
завдання і працюють з матеріалом асинхронно та отримують консультації від
викладачів;
застосування індивідуального підходу (перенесення складових навчального
плану на наступний семестр, відтермінування в межах графіку освітнього
процесу);
забезпечується доступ до навчально-методичних комплексів дисциплін на
інформаційних платформах закладу освіти;
відповідно до Порядку визнання результатів навчання здобутих шляхом
неформальної та/або інформальної освіти здійснюється перезарахування
освітніх компонентів відповідно до отриманих компетентностей здобувачами
освіти;
використовуються месенджери Viber, Telegram, телефонний зв'язок,
електронна пошта тощо.

3. Під час воєнного стану закладами освіти (106 закладів, 30,2 % від
опитаних) було втрачено зв'язок із 1978 здобувачами освіти, що становить
17,8 % від їх контингенту. При цьому лише 15 закладів ФПО, які
знаходяться у регіонах, у яких відбуваються активні бойові дії. В інших
закладах фахової передвищої освіти зв'язок зі здобувачами не втрачався за весь
період воєнного стану.
До закладів, які втратили зв'язок з найбільшою кількістю здобувачів,
зважаючи на те, що лише дві третини з них перебувають або перебували в
регіонах активних бойових дій, можна віднести:
1. ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» – близько 500 осіб
2. ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – 248
здобувачів освіти
3. Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного
університету – 84 здобувачі освіти
4. Одеський морехідний коледж рибної промисловості імені Олексія
Соляника – 64 здобувачі освіти
5. Київський енергетичний фаховий коледж – 42 здобувачі освіти
6. Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» – 39 здобувачів
7. ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ імені В.
Даля» – 37 здобувачів освіти
8. Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний
фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу» – 37 здобувачів освіти
9. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж –
37 здобувачів освіти
10. ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного
університету «Запорізька політехніка» – 35 здобувачів освіти
11. Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського – 34 здобувачі освіти
12. Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» –
24 здобувачі освіти.
Станом на 25.04.2022 року закладами освіти (52 заклади, 28,7 % від
опитаних) було втрачено зв'язок із 583 здобувачами освіти, що становить
9 % від їх контингенту:
1. Одеський морехідний коледж рибної промисловості імені Олексія
Соляника – 108 здобувачів
2. ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – 52 здобувача
3. Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний
фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу» – 35 здобувачів

4. Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» – 34 здобувача
5. Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж
Дніпровського державного технічного університету» – 27 здобувачів
6. Київський енергетичний фаховий коледж – 25 здобувачів
7. Запорізький будівельний фаховий коледж – 25 здобувачів
8. ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного
університету «Запорізька політехніка» – 24 здобувача
9. Комунальний заклад охорони здоров'я «Куп'янський медичний фаховий
коледж ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради – 15 здобувачів
10. Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного
морського університету – 15 здобувачів
Частка здобувачів фахової передвищої освіти, з якими втрачено зв'язок
впродовж двох тижнів, які минули після першої сесії опитування, зменшилась
майже вдвічі, що дозволяє припущення щодо активізації роботи закладів фахової
передвищої освіти стосовно збереження власного контингенту.
4. Відповідно до листа МОН від 21.04.2022 № 1/4334-22 в закладах
фахової передвищої освіти може бути організовано процедуру академічної
мобільності здобувачів освіти.
Здобуті результати навчання можуть бути визнані відповідно до Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, або
відповідно до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної
освіти, затвердженому наказом МОН України від 08 лютого 2022 року № 130,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за №
328/37664.
Академічна мобільність здобувачів фахової передвищої освіти
широкого використання не набула. Під час воєнного стану у 15 (8,3%)
закладах ФПО (із 181) які взяли участь у опитуванні) розпочали навчання
за програмою внутрішньої академічної мобільності 47 здобувачів фахової
передвищої освіти.
Найбільша кількість здобувачів ФПО (32 особи) розпочали навчання за
програмою внутрішньої академічної мобільності у:
Відокремленому структурному підрозділі «Львівський фаховий коледж
харчової і переробної промисловості Національного університету харчових
технологій» – 23 здобувача;
КЗ «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» – 4 здобувача;
Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний
фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу» – 3 здобувача;

Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського,
Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила», Фаховий
медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету,
Черкаський державний бізнес-коледж, Коледж Вищого навчального закладу
«Київський університет ринкових відносин» – по 2 здобувача.
Факторами відсутності масштабної академічної мобільності в сфері фахової
передвищої освіти визначається очікування переважною більшістю закладів
чітко визначеної і нормативно закріпленої процедури реалізації механізму
внутрішньої академічної мобільності, у тому числі для здобувачів освіти 1, 2
курсів на основі базової загальної середньої освіти та здобувачів, які навчаються
за кошти державного бюджету та неготовність значної кількості закладів фахової
передвищої освіти до реалізації прав, які надає закладу його право на автономію,
особливо в нештатних ситуаціях, у тому числі у період воєнного стану.
Крім того, фактором незначного застосування академічної мобільності є
можливість здобувача продовжувати навчання дистанційно в своєму закладі
освіти незалежно від місця перебування як закладу освіти так і здобувача.
5. Станом на 10.04.2022 року у 16 закладів освіти (5%), з тих, які взяли
участь у моніторингу, втрачений зв'язок з близько 70 педагогічними
працівниками, найбільше у:
ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» – 32 викладача;
Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія
мистецтв імені Павла Чубинського» – 4 концертмейстери, 2 викладача;
Комунальний заклад «Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І.
Майбороди» ЗОР – 5 викладачів;
ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – 5 викладачів;
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» Карпатський фаховий
коледж – 2 викладача;
Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія
танцю імені Сержа Лифаря» – 2 викладача.
В інших закладах освіти зв'язок з викладачами не втрачався.
Станом на 25.04.2022 року у 8 закладів освіти (4,4%), з тих які взяли участь
у моніторингу, втрачений зв'язок з 13 педагогічними працівниками, найбільше у
Комунальному закладі вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв
імені Павла Чубинського» – 4 концертмейстери, 1 викладач; Коледж
хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа
Лифаря» – 2 викладача.
Кількість викладачів закладів фахової передвищої освіти, з якими втрачено
зв'язок, впродовж двох тижнів, що минули після першої сесії опитування,
зменшилась майже в п’ять разів, що дозволяє оптимістично відноситися до
наявності викладацького ресурсу для забезпечення якісної підготовки здобувачів

вищої освіти та активізації роботи закладів фахової передвищої освіти з надання
освітніх послуг навіть у період воєнного стану.
З метою якісної організації освітнього процесу закладами фахової
передвищої освіти вживаються заходи для забезпечення викладання
навчальних дисциплін відсутніх викладачів (основні заходи):
- заняття проводять інші педагогічні працівники у порядку заміни;
- викладачі, які виїхали за кордон - працюють дистанційно;
- навантаження викладачів, які звільнились чи з якими втрачено зв'язок,
перерозподілили між своїми фахівцями чи сумісниками;
- залучили викладачів пенсійного віку замість відсутніх викладачів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
За результатами моніторингу встановлено, що тільки кожен шостий
опитаний заклад освіти має можливість організувати освітній процес без
втрати якості таким чином, щоб надати переміщеним закладам освіти для
користування свої приміщення.
Так, 129 закладів фахової передвищої освіти (40%) готові надати від 600 до
5 тис. кв. м. навчальних площ, які можуть бути використані для організації
навчання тимчасово переміщених осіб закладів ФПО, з них 43 % з західних
регіонів України, 57 % – з центральних регіонів України. Найбільше площ
можуть надати заклади освіти (ТОП-10):
1. ВСП «Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій НУ
«Запорізька політехніка» учбовий корпус – 5635,2 м2 (ІІ зміна) ;
2. Відокремлений структурний підрозділ «Політехнічний фаховий коледж
Криворізького національного університету» – 3000 м2;
3. ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» –
3000 м2;
4. ВСП Городищенський фаховий коледж Уманського НУС – 2830 м2;
5. Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України» – 2593
м2;
6. Погребищенський медичний фаховий коледж – 2000 м2;
7. Володимир-Волинський фаховий коледж – 2000 м2;
8. Відокремлений структурний підрозділ «Марганецький фаховий коледж
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» – 1809 м2;
9. Комунальний заклад «Нікопольський фаховий медичний коледж»
Дніпропетровської обласної ради» – 1807 м2;
10. Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж
Українського державного університету науки і технологій» 3 поверх – 658,2 м2;
4 поверх – 660,31 м2, 5 поверх – 656,9 м2;
Також з’ясовано, що 13 закладів фахової передвищої освіти (4%)

станом на 10.04.2022 забезпечили прихисток та надали площі для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та закладів ФПО,
зокрема:
1. Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю.
Кримського Волинської обласної ради – 6871 м2
2. Дніпровський політехнічний коледж – 5854 м2
3. Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради – 4053 м2
4. Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету» 2800 м2
5. Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського» 2773 м2
6. Чернівецький політехнічний фаховий коледж 2704 м2
7. ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва
Національного транспортного університету» 1700 м2
8. Володимир-Волинський фаховий коледж 1500 м2
9. Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету» 1457 м2
10. ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ»
1304 м2.
Незважаючи на воєнний стан, на 10.04.2022 майже 13,5 тис. учасників
освітнього процесу (13.8 % від загального контингенту цих ЗФПО)
проживало у гуртожитках 140 (44%) закладів фахової передвищої освіти.
Інші заклади фахової передвищої освіти зазначили, що вони не мають
гуртожитків або з них виїхали мешканці.
Найбільша кількість учасників освітнього процесу проживають у
гуртожитках таких закладів освіти:
1. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України» - 600;
2. ВСП «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського
національного університету технологій та дизайну» - 420;
3. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж управління,
економіки і права Полтавського державного аграрного університету»- 404;
4. Вінницький технічний фаховий коледж - 366;
5. Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж
транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і
технологій» - 366;
6. Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільнодорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»-350;
7. ВСП «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного
університету «Львівська політехніка» - 348;
8. ВСП «Новомосковський фаховий коледж ДДАЕУ» - 322;

9. Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара – 303;
10. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну Поліського національного університету» - 291.
З’ясовано, що станом на 10.04.2022 у закладів фахової передвищої
освіти є можливість поселення понад проєктну потужність гуртожитку
всього 8278 ліжко-місць. Найбільшу кількість ліжко-місць можуть надати:
1.
Вишнянський коледж Львівського
аграрного університету
2.
Таврійський Християнський Інститут

національного

3.
ВСП Городищенський фаховий коледж Уманського
національного університету садівництва
4.
Відокремлений структурний підрозділ «Конотопський
індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного
університету»
5.
Комунальний заклад Київської обласної ради
«Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І. С. НечуяЛевицького»
6.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий
коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури
сервісу Одеської національної академії харчових технологій»
7.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий
коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського
національного університету»
8.
Педагогічний фаховий коледж комунального закладу
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
9.
Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П.
Котляревського
10.

ВСП «Новомосковський фаховий коледж ДДАЕУ»
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200
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160
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Проте, реалізація цих можливостей значно обмежується відсутністю
додаткового фінансування гуртожитків (оплата комунальних послуг) для
забезпечення поселення внутрішньо переміщених осіб. Значна кількість
гуртожитків потребують капітального ремонту та укомплектування корпусів, які
можуть бути використані для розміщення тимчасово переміщених ЗВО,
проведення відновлювальних робіт у гуртожитках (відсутність опалення, ремонт
котельні, заміна котлів, заміна живильних і підкачуючих насосів, частково заміна
теплотраси, запірної арматури, частково заміна каналізації і водопостачання,
паливо /газ, дрова/.

Крім того, для реалізації потенційних можливостей необхідно додатково
забезпечити гуртожитки ліжками, матрацами, подушками, постільною білизною
для поселення у гуртожиток понад проєктної потужності.
Гальмує цей процес також відсутність їдальні та буфету, потреба у
капітальному ремонті харчоблока в окремих закладах фахової передвищої освіти
(за винятком коледжів, де наявна спеціальність Технології харчування та
Готельно-ресторанна справа), а також відсутність фінансування на придбання
будівельних матеріалів для ремонту бомбосховища.
Проте, з огляду на наявні потреби в проживанні, незважаючи на
існуючі матеріально-технічні проблеми, майже 9,5 тисяч вимушено
переміщеним особам забезпечено проживання у гуртожитках 117 (37%)
закладів ФПО.
Найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб розмістили у
гуртожитках такі заклади ФПО:
1. Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю.
Кримського Волинської обласної ради - 423;
2. Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є. О. Патона (м.
Дніпро) - 408;
3. Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету
- 292;
4. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський автотранспортний
фаховий коледж Національного університету водного господарства та
природокористування» - 270;
5. ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва
Національного транспортного університету» - 250;
6. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і
мистецтв» Закарпатської обласної ради - 250;
7. Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж
харчової і переробної промисловості Національного університету харчових
технологій» - 243;
8. ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» - 233;
9. Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» - 232;
10. Чернівецький політехнічний фаховий коледж - 209.
В рамках проведення зазначеного моніторингу Державною службою
якості освіти України здійснено моніторинг 179 офіційних вебсайтів (далі – сайт)
закладів ФПО дев’яти областей України для визначення ступеня використання
офіційних вебсайтів як інструмента інформування учасників освітнього процесу
щодо особливостей організації здійснення освітньої діяльності під час воєнного
стану. Моніторингом охоплено наступні напрями: оновлення інформації в період
воєнного стану, доступність методичних матеріалів для використання в режимі
асинхронного дистанційного навчання, розміщення освітньо-професійних

програм підготовки ФМБ/МС, графіку освітнього процесу, розкладу занять.
В цілому частка закладів фахової передвищої освіти, які в принципі
використовували офіційні веб-сайти під час воєнного стану для інформування
учасників освітнього процесу складає 32% (кожний третій). На 122 сайтах (68%)
відсутня будь-яка інформація щодо особливостей організації освітнього процесу
в воєнний період, що певною мірою обумовлює необізнаність здобувачів фахової
передвищої освіти стосовно того де, як і коли можна отримати інформацію про
роботу закладу освіти в воєнний час.
Кожний п'ятий сайт не містить актуальних телефонів або переважна
більшість наявних посилань неактивна, що обмежує можливості своєчасно
зорієнтуватися щодо розкладу занять, режиму роботи тощо.
УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ
В СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Спостерігається збільшення кількості закладів ( на 4%), які працюють у
змішаній формі, що підтверджує ефективність зусиль окремих закладів фахової
передвищої освіти забезпечити найбільш оптимальний спосіб надання якісних
освітніх послуг у воєнний час.
2.Частка здобувачів фахової передвищої освіти, з якими втрачено зв'язок
впродовж двох тижнів, які минули після першої сесії опитування, зменшилась
майже вдвічі (з 17,8 % до 9 % ), що дозволяє припущення щодо активізації роботи
закладів фахової передвищої освіти стосовно збереження власного контингенту.
3. Виходячи з результатів моніторингу, є тенденція на покращення ситуації
з технічними можливостями здобувачів освіти. На 7 % зменшилася кількість
здобувачів які не мають технічної можливості долучитися до освітнього процесу.
Незважаючи на оперативне реагування МОН на проблеми воєнного часу в
частині організаційних питань освітнього процесу у закладах вищої та фахової
передвищої освіти, недостатньо зрозумілими і визначеними для закладів фахової
передвищої освіти залишаються питання:
4. Шляхи налагодження комунікації до завершення навчального року з
окремими здобувачами освіти (зокрема випускниками).
5. Забезпечення якісної організації атестації випускників, у тому числі з
тимчасово окупованих територій (зокрема завершення дипломного
проектування) та видачі дипломів для здобувачів освіти – внутрішньо
переміщених осіб.
6. Реалізація механізму атестації студентів, які знаходяться на окупованій
території. Особливо студентів випускного курсу, які не виходять на зв'язок.
7. Заповнення навчальної документації викладачами, які тимчасово
переміщені або перебувають поза межами України.
8. Організація проходження виробничої (переддипломної) практики для

випускних курсів, у тому числі для здобувачів, які перебувають за кордоном.
9. Недостатність якісних засобів комунікації (ПК, ноутбуки) та
безперебійного доступу до Інтернету у частини викладачів, у тому числі, у
внутрішньо переміщених педагогічних працівників, що значно обмежує
можливості якісного дистанційного освітнього процесу як в синхронному, так і
в асинхронному режимах.
10. Підстави та процедура відтермінування оплати студентами проживання
у гуртожитку, за якими зберігається місце, але вони фактично внаслідок
переміщення у безпечне місце проживання, не проживають в них.
11. Відсутність у здобувачів освіти можливості своєчасної оплати за
навчання унеможливлює своєчасну виплату заробітної платні за контрактні
кошти.

