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Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної 
операції на сході України 

 
Анотація. В умовах антитерористичної операції на сході України перед органами 

державної влади гостро постало питання забезпечення освітньої діяльності. Було вжито 
низку оперативних, хоча й не завжди системних, заходів щодо гарантування права на 
здобуття освіти, а також забезпечення діяльності навчальних закладів, розміщених на 
підконтрольній українській владі території Луганської і Донецької областей, і особливо 
переміщених. Однак для повноцінного гарантування освітньої діяльності в умовах бойових бій 
на сході України органам державної влади необхідно продовжити реалізацію заходів щодо 
захисту прав учасників освітнього процесу.  

Ключові слова: антитерористична операція, освіта, гарантування, право на освіту, 
внутрішньо переміщені особи, бойові дії. 

 
Проведення антитерористичної операції на сході України поставило перед українським 

суспільством та державою чимало серйозних викликів у різних сферах життя. Не стала 
винятком і освіта. Виникло питання забезпечення права на освіту внутрішньо переміщеним 
особам, яких, станом на 9 листопада 2017 р. на обліку перебуває 1 504 015 осіб з Донецької та 
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (приблизно 30 тис. 
осіб) [15]. Потрібно було вирішувати проблему організації освітньої діяльності дітей, які 
проживають на тимчасово окупованій території Криму та непідконтрольних Україні територіях 
Донецької і Луганської областей. І ця проблема була не одна. З’явилися й інші – влаштування 
дітей до дошкільних установ, загальноосвітніх навчальних закладів, продовження навчання 
учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів, організація проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Водночас потрібно було проводити відбудову 
освітніх закладів, які зазнали руйнувань та ушкоджень. Адже з початку конфлікту в Україні було 
пошкоджено понад 740 шкіл, 648 тисяч учнів та вчителів постраждали від його наслідків [6]. 
Зрозуміло, що в умовах ведення антитерористичної операції складно вести статистичний облік, 
тому навіть офіційні дані, що надходять з різних джерел відрізняються між собою. Та, все ж, 
масштаб проблеми очевидний. Ні уряд, ні профільне міністерство, ані органи місцевої 
виконавчої влади не мали такої практики вирішення цих та інших питань у сфері освіти. Однак 
поступово органи державної влади усіх рівнів та органи місцевого самоврядування вчилися 
розв’язувати вказані проблеми. Тому важливо узагальнити практику діяльності державних 
інституцій щодо вирішення питання забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення 
антитерористичної операції на сході держави.  

Актуальність цієї проблеми зумовила науковий інтерес до її вивчення низки вчених. 
Проблеми гібридної війни, життя українського суспільства в умовах військового конфлікту, на 
тимчасово окупованих територіях та у «сірій зоні», шляхи подолання наслідків війни 
розкривалися вченими на Всеукраїнській науково-практичній конференції, що проходила 9 
червня 2017 р. у м. Маріуполь [21]. 
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Пізнавальну цінність становлять матеріали міжнародного круглого столу «Проблеми 
захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на 
тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції», 
співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України і Національна академія 
прокуратури України за підтримки Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» [18]. 

Адміністративно-правове забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні 
досліджувала М. Кобець [1]. 

Низка праць вчених присвячена захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту. 
Зокрема, маємо на увазі дослідження Н. Опольської [4], Н. Крестовської [2] М. Чеховської і І. 
Ничитайло [22], М. Стефанчук [19]. 

Цінною в аспекті вивчення питання права на освіту в умовах проведення 
антитерористичної операції на сході держави є праця М. Менджул [3]. Отже, огляд наукових 
праць за темою дослідження вказує на недостатнє вивчення цього питання. 

Метою статті є розкриття заходів, вжитих органами державної влади для забезпечення 
освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України. 

Для гарантування прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб на території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 
2014 р. Важливо, що цим законом держава підтвердила свій головний конституційний обов’язок 
– вжиття всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод, передбачених 
Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які 
проживають на тимчасово окупованій території. Було визначено конкретні зобов’язання 
державних органів у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, 
проведення постійного моніторингу стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на 
тимчасово окупованій території, оприлюднення відповідної інформації міжнародним 
організаціям у цій сфері та вжиття всіх необхідних заходів покладено на Кабінет Міністрів 
України. Здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина на тимчасово окупованій території забезпечує Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини [12, ст. 5].  

6 травня 2014 р. статтю 7 вказаного закону було доповнено частиною дванадцятою, яка 
наразі з внесеними змінами (12 серпня 2014 р., 17 березня 2016 р.) гарантує громадянам 
України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії 
зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території 
інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках 
на час навчання [12, ст. 7].  

Не залишилася поза увагою законодавчого регулювання реалізація права на освіту такою 
категорією осіб, як іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в 
Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території. Їм гарантовано 
право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших 
регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» [7]. 

Всі особи, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії 
зіткнення мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-
технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання. Ті, кому потрібно отримати документ 
державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право продовжити навчання та 
пройти державну підсумкову атестацію в загальноосвітніх навчальних закладах на території 
інших регіонів України. Відповідно вони мають право здобувати вищу (на конкурсних засадах) та 
професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету в межах квот, визначених профільним 
міністерством [12, ст. 7].  

Дозвіл Міністерства освіти і науки України здобувати освіту шляхом екстернату і 
дистанційної форми навчання учнями і студентами з Автономної Республіки Крим і 
непідконтрольних українській владі територій, а також додаткові сесії для складання ЗНО 
сприяли в одержанні ними документів про освіту. За даними Уповноваженого Верховної Ради 
України у 2015 р. на ЗНО з української мови з тимчасово окупованих територій не з’явилося на 
тестування лише 6 відсотків зареєстрованих випускників [23, с. 517]. 

З метою врегулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб та гарантування 
дотримання їх прав, свобод і законних інтересів Верховна Рада України 20 жовтня 2014 р. 
прийняла базовий Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». Цей закон визначив поняття внутрішньо переміщеної особи, удосконалене в новій його 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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редакції від 24 грудня 2015 р. У результаті внесених змін внутрішньо переміщеною особою 
вважається не тільки громадян України, але й іноземець або особа без громадянства, яка 
перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру [11]. Цим законом закріплено право внутрішньо переміщених осіб влаштовувати дітей 
у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Однак таких заходів недостатньо для 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб до територіальних громад і повноцінної реалізації ними 
права на освіту. З метою системного розв’язання проблем цієї категорії осіб та інтеграції їх до 
територіальних громад Уряд 15 листопада 2017 р. схвалив Стратегію інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2020 року [15]. Нею передбачено вирішення низки комплексних завдань у сфері 
освіти. Найголовніше, щоб влада передбачила кошти в державному бюджеті для реалізації цих 
завдань. 

Перед органами державної влади гостро стояла проблема врегулювання діяльності 
переміщених навчальних закладів. Так, станом на 1 червня 2015 р. із зони АТО було виведено 
16 вищих навчальних закладів і 10 наукових установ. У переміщених закладах контингент 
студентів складав понад 39,5 тис. осіб, де навчальний процес забезпечувало 2844 науково-
педагогічних правників. З метою оперативного вирішення цього питання було прийнято 
розпорядження Кабінету Міністрів України та роз’яснювальні листи Міністерства освіти і науки 
України [17].  

Для забезпечення права на освіту було створено освітні центри «Донбас-Україна» та 
«Крим-Україна». Їх перелік розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. 
За підрахунками авторів освітній центр «Донбас-Україна» включає 17 вищих навчальних 
закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей та 16, - які евакуйовані з 
території АТО. 35 вищих навчальних закладів входить до освітнього центру «Крим-Україна» [5].  

Однак врегулювати проблему шляхом прийняття підзаконних актів недостатньо, 
необхідно було вирішувати її на рівні законів. У зв’язку з цим 3 листопада 2016 р. було прийнято 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних 
закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених 
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження» [9]. Крім того, 11 липня 2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України 
«Про внесення зміни до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
вищу освіту» щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі 
території Донецької та Луганської областей» [10]. У результаті на рівні законів було вирішено 
питання щодо закріплення фіксованих обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з 
вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у відповідних 
ліцензіях на провадження освітньої діяльності вказаної категорії ВНЗ. Водночас було доповнено 
статтею 51 Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 
операції» щодо особливостей діяльності переміщених вищих навчальних закладів, зокрема їх 
фінансування, здійснення господарської діяльності, укладення цивільно-правових договорів [16]. 

З метою забезпечення здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та 
комунальних навчальних закладах учасниками антитерористичної операції та їхніми дітьми 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти» від 14 травня 2015 р. передбачено надання цій категорії 
осіб державної цільової підтримки. Вона надається у вигляді: повної або часткової оплати 
навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових 
кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; 
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних 
навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених 
Кабінетом Міністрів України [8]. На жаль, у 2015-2016 навчальному році більшість навчальних 
закладів так і не змогли виконати ці законодавчі норми та надати підтримку [20], оскільки у 
державному бюджеті на 2016 рік не було передбачено таких видатків. Для реалізації вище 
вказаного закону Уряд лише 23 листопада 2016 р. затвердив порядок та умови надання 
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти [13]. 

Однак жоден нормативно-правовий документ, без його реалізації, не зможе гарантувати 
вирішення проблем. Органам державної влади необхідно вирішити чимало завдань і 
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першочергові з них такі: прискорення робіт із капітального будівництва та відновлення закладів 
освіти, їх матеріально технічної бази, забезпечення безперебійного підвезення дітей і 
педагогічних працівників до місць навчання та роботи, організація харчування і контролю за 
станом здоров’я дітей, закріплення на законодавчому рівні суттєвих соціально-економічних пільг 
та підвищення заробітної плати для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які 
працюють у зоні проведення антитерористичної операції, забезпечення переміщених 
навчальних закладів корпусами, кваліфікованими науково-педагогічними працівниками 
тощо [14]. 

Отже, в умовах проведення антитерористичної операції на сході України з метою 
забезпечення освітньої діяльності державою було вжито низку оперативних, хоча й не завжди 
системних, заходів. Вони стосувалися вирішення таких першочергових завдань, як 
забезпечення студентам здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня, надання 
місць у гуртожитках на час навчання; гарантування права на здобуття дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання; 
врегулювання діяльності навчальних закладів, розміщених на підконтрольній українській владі 
території Луганської і Донецької областей, і особливо переміщених навчальних закладів; 
закріплення фіксованих обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 
для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів; надання державної цільової підтримки учасникам 
антитерористичної операції та їхнім дітям з метою забезпечення здобуття професійно-технічної 
та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах тощо. Виконання цих завдань 
не вичерпує всіх проблем, тому органам державної влади необхідно продовжити реалізацію 
заходів щодо захисту прав учасників освітнього процесу.  

Заходи, що стоять перед органами державної влади, масштабні, всіх їх не перелічити, 
однак нагальними є такі: проведення ремонту та відновлення навчальних закладів, оснащення 
їх матеріально-технічною базою, будівництво гуртожитків для студентів та житла для науково-
педагогічних працівників, евакуйованих з непідконтрольної українській владі території, 
створення опорних шкіл у Донецькій та Луганській областях, реалізація права на отримання 
пільгових довгострокових кредитів для здобуття студентами вищої та учнями професійно-
технічної освіти; забезпечення учнів безоплатними підручниками та створення он-лайн бібліотек 
і освітніх порталів для дистанційного навчання, підготовки до вступу до вищих або професійно-
технічних закладів тощо. 
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Обеспечение образовательной деятельности в условиях проведения 
антитеррористической операции на востоке Украины 

 
Аннотация. В условиях антитеррористической операции на востоке Украины перед 

органами государственной власти остро встал вопрос обеспечения образовательной 
деятельности. Было принято ряд оперативных, хотя и не всегда системных, мер по 
обеспечению права на получение образования, а также обеспечение деятельности учебных 
заведений, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской и 
Донецкой областей, и особенно перемещенных. Однако для полноценного обеспечения 
образовательной деятельности в условиях боевых действий на востоке Украины органам 
государственной власти необходимо продолжить реализацию мер по защите прав 
участников образовательного процесса.  
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Providing educational activities in the context of anti-terrorist operations in eastern Ukraine 

 
In the conditions of conducting an anti-terrorist operation in eastern Ukraine in order to provide 

educational activity, the state uses a number of operative, but not always systematic measures. They 
addresse such tasks as providing students with a certain educational level, providing places for 
dormitories at the time of study; guaranteeing the right to receive preschool, extracurricular, general 
secondary, vocational and higher education in any form of study; the regulation of the activities of 
educational institutions located on the territory of Lugansk and Donetsk regions under the control of 
the Ukrainian authorities, and especially displaced educational institutions; fixing of fixed volumes of 
the state order for the training of specialists with higher education for all specialties and all educational 
levels; provision of state-targeted supports to participants of anti-terrorist operations and to their 
children in order to provide vocational and higher education in state and communal educational 
institutions, etc. 

At present, the authorities should continue to implement measures to protect the rights of 
participants in the educational process. The measures taken by the state authorities are large,they can 
not be ignored, but the urgent are: repair and restoration of educational institutions, equipping their 
material and technical base, building hostels for students and housing for scientific and pedagogical 
workers, evacuated from uncontrolled territories the Ukrainian authorities  , the establishment of 
reference schools in the Donetsk and Luhansk regions, the realization of the right to obtain 
concessional long-term loans for higher and vocational education; gratuitous provide pupils with 
textbooks and creating on-line libraries and educational portals for distance learning, preparation for 
entry to higher or vocational schools, etc. 

Key words: antiterrorist operation, education, guarantee, right to education, internally displaced 
persons, military actions. 
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