
Міністерству освіти і науки України 

 

Комітету Верховної Ради України 

з питань науки, освіти та інновацій  

 

Освітнім та батьківським спільнотам  

закладів загальної середньої та професійної освіти 

 

Російсько-українська війна і запровадження в Україні воєнного стану – це 

складний виклик для національної системи освіти, який потребує адекватної відповіді. 

Ініціатива тимчасово скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє 

незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне 

випробування (ЄФВВ), які визнаються здобувачами освіти і суспільством 

об’єктивними інструментами оцінювання, руйнує сформований упродовж багатьох 

років ефективний державний механізм регулювання ринку освітніх послуг.  

Навіть з урахуванням того, що частина потенційних здобувачів вищої освіти 

сьогодні знаходиться за межами України, на навчання у провідних університетах 

України претендуватиме значно більше абітурієнтів, ніж ці ЗВО можуть прийняти. До 

пропонованого як тимчасова заміна ЗНО «комп’ютерного механізму без участі 

дитини», як і до середнього балу атестата, іспиту з фахового предмета, співбесіди чи 

мотиваційного есе немає такого рівня довіри як до ЗНО та інших конкурсних критеріїв 

відбору. Немає жодних гарантій, що будь-які інші запропоновані тимчасові процедури 

добору будуть прозорішими та простішими від тих, якими ЗВО користувалися в 

останнє десятиліття. 

Закликаємо депутатів Верховної Ради України, Міністра освіти і науки України 

Сергія Шкарлета, усю освітянську та батьківську спільноти зберегти у 2022 р. 

конкурсний критерій доступу до освітніх послуг, а саме зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне 

випробування (ЄФВВ), адаптувавши порядок вступу до закладів вищої освіти України 

до обставин воєнного часу. 

Пропонуємо МОН України спільно з Комітетом з питань освіти, науки та 

інновацій розробити законопроєкт про особливості завершення 2021/2022 н. р. та 

проведення вступної кампанії 2022 року з урахуванням таких підходів: 

1. Звільнити здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти в 2021/2022 н. р., від державної підсумкової атестації. 

2. Визначати середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну 

середню освіту за оцінками за перший семестр 2021/2022 н. р. і річними 

оцінками за 10 клас.  

3. Дозволити учням випускних класів закладів загальної середньої освіти, 

документальна база яких була втрачена внаслідок війни, брати участь у 

конкурсному відборі до ЗВО на основі довідок про результати навчання, 

підписаних директором та двома педагогами.  

4. Продовжити реєстрацію на участь у ЗНО до липня 2022 р.  

5. Передбачити дві–три сесії ЗНО у липні–вересні 2022 р.  

6. Скоротити кількість предметів ЗНО до двох: українська мова (обов’язковий), 

математика, історія України, іноземні мови (без аудіювання) (на вибір). 

7. Розпочати 2022/2023 н. р. у закладах вищої освіти для студентів перших курсів 

в жовтні–листопаді 2022 р. 

8. Зберегти за закладами вищої освіти право проводити творчий конкурс 

(випробування з фізичної підготовки) як форму вступного випробування при 



вступі на спеціальності, включені до Переліку спеціальностей, прийом на 

навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних 

здібностей вступників.  

Урахування цих пропозицій, на нашу думку, дасть змогу не порушити усталену 

практику конкурсного добору, забезпечити справедливість при формуванні 

контингенту студентів та пом’якшити потенційно стресову для школярів/абітурієнтів 

вступну кампанію, яка навіть за сприятливих обставин відбуватиметься під знаком 

війни. 

 
1.  Олег Паска департамент освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації, директор, канд. наук з 

державного управління 

 

2.  Юрій Бобало Національний університет “Львівська 

політехніка”, ректор 

 

3.  Володимир 

Мельник 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка, ректор   

 

4.  Володимир 

Загорський 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний 

університет України», ректор 

 

5.  Борис 

Зіменковський 

Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, ректор 

 

6.  Володимир 

Снітинський 

Львівський національний аграрний 

університет, ректор 

 

7.  Валентина Бодак Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, ректор 

 

8.  Володимир 

Стибель 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.Гжицького, ректор 

 

9.  Петро Куцик Львівський торговельно-економічний 

університет, ректор 

 

10.  Мирослав Коваль Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, ректор 

 

11.  Євген Приступа Львівський державний університет фізичної 

культури, ректор 

 

12.  Роман Благута Львівський державний університет внутрішніх 

справ, ректор 

 

13.  о.Богдан Прах ВНЗ «Український католицький університет», 

ректор 

 

14.  Федір Горбонос ТзОВ “Львівський університет бізнесу та 

права”, ректор 

 

15.  Павло Ткачук Національна академія сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного, начальник, 

генерал-лейтенант 

 

16.  Василь Косів Львівська національна академія мистецтв, 

ректор 

 

17.  Богдан Дурняк Українська академія друкарства, ректор  

18.  Ігор Пилатюк Львівська національна музична академія ім. 

Миколи Лисенка, ректор 

 

19.  Віктор Волошин It Step University, ректор  

20.  Михайло Регеда Львівський медичний інститут, ректор  



21.  Мирон Янків ЗАТ “Львівський інститут менеджменту”, 

ректор 

 

22.  Юрій Кривко  Вищий навчальний КЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. Крупинського», ректор 

 

23.  Ольга Котовська  департамент освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації, заступник директора, 

канд. філос. наук 

 

24.  Ірина Сислюк департамент освіти і науки Львівської обласної 

військової адмінстрації, начальник відділу 

дошкільної та загальної середньої освіти і 

позашкільної роботи 

 

25.  Іван Пикус департамент освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації, начальник відділу 

інновацій, дистанційного навчання, 

координації діяльності закладів вищої освіти і 

науки, професійної освіти 

 

26.  Іванна Герус Львівська обласна рада, голова постійної 

комісії з питань освіти, науки та інновацій 

 

27.  Іван Стецькович Львівська обласна ради, член постійної комісії 

з питань освіти, науки та інновацій, начальник 

відділу  

 

28.  Парасковія 

Дворянин 

Львівська обласна рада, заступник голови 

постійної комісії з питань освіти, науки та 

інновацій, доцент кафедри радіомовлення і 

телебачення факультету журналістики 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка канд. наук із соціальних 

комунікацій 

 

29.  Звенислава 

Мамчур 

Львівська обласна ради, член постійної комісії 

з питань освіти, науки та інновацій, 

завідувач кафедри екології Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, канд. біолог. наук 

 

30.  Марина Горбенко-

Хвастунова 

Дніпропетровський регіональний центр 

оцінювання якості освіти, директор 

 

31.  Лариса Середяк Львівський регіональний центр оцінювання 

якості освіти, директор 

 

32.  Андрій Миляник Львівський регіональний центр оцінювання 

якості освіти, заступник директора 

 

33.  Степан Хамуляк Львівський регіональний центр оцінювання 

якості освіти, начальник навчально-

методичного відділу 

 

34.  Павло Хобзей КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», директор, 

канд. фізико-матем. наук 

 

35.  Микола Кацюба КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», 

заступник директора 

 

https://lma.edu.ua/kryvko-yurij-yaroslavovych/


36.  Сергій Пазюк КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», 

заступник директора 

 

37.  Наталія 

Пастушенко 

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», 

заступник директора, канд. пед. наук 

 

38.  Ігор Танчин КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», 

заступник директора, канд. істор. наук 

 

39.  Анна-Марія 

Богосвятська 

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», завідувач 

кафедри гуманітарної освіти, канд. філолог. 

наук 

 

40.  Ігор Корнієнко КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», завідувач 

кафедри практичної психології, канд. психолог. 

наук 

 

41.  Валентина 

Матяшук 

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», завідувач 

кафедри педагогіки, канд. істор. наук 

 

42.  Галина Сохань КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», в. о. 

завідувача кафедри суспільствознавчої освіти, 

канд. філолог. наук 

 

43.  Олександр 

Шаповаловський 

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», завідувач 

кафедри природно-математичної освіти, канд. 

фізико-математ. наук 

 

44.  Олена Шиян КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», завідувач 

кафедри освітньої політики, докт. наук з 

державного управління 

 

45.  Анна Єва Боднар Бюро Верховного Архиєпископства УГКЦ у 

справах новітніх релігійних рухів і сект, 

керівник, доктор богослов᾽я 

 

46.  Степан Давимука Інститут регіональних досліджень НАНУ імені 

М.І. Долішнього, провідний науковий 

співробітник відділу регіональної фінансової 

політики, доктор економ. наук, голова 

Експертної ради при департаменті освіти і 

науки Львівської ОДА 

 

47.  Роман Лесик Львівський національний медичний 

університет  імені Данила Галицького, 

завідувач кафедри фармацевтичної, органічної 

та біоорганічної хімії  

 

48.  Орест Мищишин Львівський національний університет імені 

Івана Франка, доцент кафедри цифрової 

економіки та бізнес-аналітики, канд. фізико-

математ. наук  

 



49.  Мар’ян Мудрий Львівський національний університет імені 

Івана Франка, доцент кафедри новітньої історії 

імені М.Грушевського, канд. іст. наук 

 

50.  Маргарита 

Носкова 

Національний університет «Львівська 

політехніка», директор Центру інноваційних 

освітніх технологій інституту права, психології 

та інноваційної освіти  

 

51.  Назар Подольчак Національний університет «Львівська 

політехніка», завідувач кафедри 

адміністративного та фінансового 

менеджменту, Інституту адміністрування та 

післядипломної освіти, доктор економіч. наук, 

професор   

 

52.  Ористлава 

Сидорчук 

Національний університет «Львівська 

політехніка»,  професор, доктор економічних 

наук, депутат Волинської обласної ради 

 

53.  Ірина 

Сторонянська 

Інститут регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього Національної академії наук 

України, заступник директора з наукової 

роботи  

 

54.  Петро Сушко начальник відділу освіти Дрогобицької РВА  

55.  Володимир 

Бартошик 

начальник відділу освіти Золочівської РВА  

56.  Галина Крук головний спеціаліст відділу освіти Львівської 

РВА 

 

57.  Ганна Квашеняк начальник відділу освіти Самбірської РВА  

58.  Олена Урдей начальник відділу освіти Стрийської РВА  

59.  Руслана Антонюк начальник відділу освіти Червоноградської 

РВА 

 

60.  Оксана Мейхер начальник відділу освіти Яворівської РВА  

61.  Оксана Клепуц Козівський ОЗЗСО-ліцей, директор  

62.  Віра Шоп’як Козівський ОЗЗСО-ліцей, заступник директора  

63.  Надія Матолінець Козівський ОЗЗСО-ліцей, заступник директора  

64.  Тетяна  

Панащук 

Козівський ОЗЗСО-ліцей,вчитель історії  

65.  Оксана  

Мальцева 

Жидачівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2, директор  

66.  Оксана Іщук Городоцький ЗЗСО №5, директор  

67.  Ірина Хміль Ліцей ім. І. Пулюя, м. Львів, директор  

68.  Ольга Прецель Підгородецький ЗЗСО І-ІІІ ст., директор  

69.  Ольга Антонишин  Буський ЗЗСО-Гімназія ім. Є. Петрушевича, 

директор 

 

70.  Марія Ліоненко Буський ЗЗСО-Гімназія ім. Є. Петрушевича, 

заступник директора 

 

71.  Наталія Драган Сокальська ЗШ І-ІІІ ст, №4, директор  

72.  Зеновія Цвігула Соколянський ЗЗСО І-ІІІ ст., директор  

73.  Жанна Король Жовтанецький опорний ЗЗСО, директор  

74.  Лілія Свистович КЗ ЛОР "Винниківська загальноосвітня 

санаторна школа І-ІІІ ступенів", директор 

 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


75.  Ірина  

Грицишин 

Рава-Руський ОЗЗСО I-III ступенів №1, 

директор 

 

76.  Світлана 

Терешкевич  

Ліцей №38 м. Львів, директор  

77.  Віра Мохнацька  СЗШ №99 м. Львів, директор  

78.  Людмила 

Рачковська  

СЗШ №60 м. Львів, директор  

79.  Галина Бордун сертифікований коуч міжнародного рівня, член 

Експертної ради при департаменті освіти і 

науки Львівської ОДА 

 

80.  Роман Знак експерт з питань розвитку освіти, член 

Експертної ради при департаменті освіти і 

науки Львівської ОДА 

 

81.  Юрій Кміть юрист, радник Голови Львівської обласної 

державної адміністрації, член Експертної ради 

при департаменті освіти і науки Львівської 

ОДА 

 

82.  Роман Пастушенко департамент освіти і науки Львівської ОВА, 

фахівець ресурсного центру матеріальних 

фондів, член Експертної ради при департаменті 

освіти і науки Львівської ОДА 

 

83.  Марко Сімкін журналіст-міжнародник, член Експертної ради 

при департаменті освіти і науки Львівської 

ОДА 

 

84.  Олександр Софій ГО «Європейський діалог», керівник 

аналітичної групи, консультант з питань 

розвитку громадянського суспільства, член 

Експертної ради при департаменті освіти і 

науки Львівської ОДА 

 

85.  Ореслава Хомик департамент освіти і науки Львівської ОВА, 

почесний голова ВГО «Союз українок», член 

Експертної ради при департаменті освіти і 

науки Львівської ОДА 

 

86.  Тарас Шах історик-краєзнавець, заслужений вчитель 

України,  член Експертної ради при 

департаменті освіти і науки Львівської ОДА 

 

 


