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ПРЕАМБУЛА

 Це опитування ініційовано і проведено об’єднанням волонтерських
студентських організацій: ГО «Erasmus Student Network Ukraine», ГО
«Українська студентська ліга», ГО «Українські студенти за свободу» та
студентів-волонтерів за підтримки Національного офісу Еразмус+ в Україні. 

 Наша група використовувала лише власні волонтерські ресурси для
розповсюдження, аналізу та написання цього звіту. Ми не претендуємо на
абсолютну досконалість даного опитування, проте вважаємо, що ця ініціатива
допоможе усім зацікавленим сторонам дізнатися більше про проблеми та
настрої серед українського студентства. 

 Ми розуміємо, що в умовах війни перед суспільством постає велика кількість
викликів, але вважаємо вкрай важливим не випускати з полю зору проблеми
студентства. Цим дослідженням та його результатами ми сподіваємося
висвітлити основні питання, що потребують швидких рішень та дій, а також
закликаємо усі залучені сторони, партнерів, ідейників продовжувати
дослідження потреб українського студентства в умовах війни.

 У звіті дослідження ми намагаємося керуватися спеціальною політикою
використання гендерованих закінчень. У тексті ми використовуємо жіночі
форми слів на знак потреби частішого використання жінок в українському
інформаційному просторі. Ми використовуємо форми слів з підкресленням «_»
та жіночим закінченням на позначення сукупності різних людей.
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ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ

У 95% респондент_ок освітній процес відбувається в дистанційному чи
гібридному форматі через бойові дії на території України та відповідний
ризик для студент_ок.

44% респондент_ок відповіли, що відчувають потребу, а 14% вказали на
часткову потребу у підтримці юридичного характеру.

67% тих, хто потребують курси іноземних мов, прагнуть вивчати
національні мови країн свого перебування і 33% — англійську мову.

50% респондент_ок відповіли, що відчувають потребу і 10% вказали про
часткову потребу в онлайн-тренінгах щодо питань вступу в університет за
кордоном, наприклад, щодо написання мотиваційних листів, резюме тощо.

57% респондент_ок відповіли, що українські заклади вищої освіти повністю
або частково не підтримують ініціативу студента_ки навчатися за
кордоном.

30% опитаних стверджують, що стикнулися зі значними чи частковими
труднощами та критикують організацію навчального процесу чи
зарахуванням за кордоном.

83% респондент_ок відповіли, що не брали участь у програмах обміну /
академічних мобільностях / стажуваннях / волонтерствах / тощо за
кордоном раніше.

53% респондент_ок вказали, що їхнє фінансове становище потребує чи
потребуватиме суміщення навчання з роботою, та 15% вказали, що
потребуватимуть часткового працевлаштування. 
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ВСТУП

 З моменту окупації Криму та вторгнення росії в Україну у 2014-му році
невинними жертвами російської агресії стали тисячі молодих людей,
студент_ок та представни_ць сфери освіти. Внутрішнє переміщення
університетів, викладач_ок, студент_ок стало щоденною дійсністю в Україні. З
24-го лютого 2022 року, повномасштабного вторгнення росії, до цих реалій
додалися студент_ки в еміграції. 

 На сьогодні відомо про 42 пошкоджених чи повністю зруйнованих закладів
вищої освіти, серед них 33 університети, які функціонують як переміщені
заклади освіти¹. На жаль, наразі немає офіційної статистики щодо того, яка
кількість викладач_ок та студент_ок виїхали за кордон та чи продовжують
вони свою діяльність дистанційно. Це ускладнює збір інформації та аналіз їхніх
потреб та наявних проблем. 

 Саме тому, зрозумівши потребу у консолідації даних та зборі інформації щодо
проблем українського студентства, які планують чи вже навчаються за
кордоном, ми вирішили створити це опитування. Сподіваємося, що його
результати та рекомендації стануть основою для дискусії та подальшої
співпраці між студентськими організаціями, представни_цями української
влади та європейськими партнерами.
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Тетяна Федорчук
 

Liaison Officer for the Western Balkans and Eastern
Neighbourhood at Erasmus Student Network

 

¹ Зруйновані університети, школи та садочки: як учні та студенти можуть повернутися до навчання, 2022

https://www.linkedin.com/company/215259/
https://www.linkedin.com/company/215259/


 Опитування українського студентства є спробою найбільших українських
студентських організацій об’єднати зусилля та дослідити потреби та
проблеми тих студент_ок, які вирішили навчатися за кордоном у зв’язку з
початком повномасштабної війни. 

 Цільовою аудиторією опитування були особи, що вже навчаються або
планують навчатися за кордоном. Опитування було проведено шляхом
створення гугл-анкети з відкритими та закритими запитаннями, де студент_ки
могли поділитися своїм досвідом. Поширення анкетування відбувалося через
соціальні мережі та інформаційні ресурси волонтерських студентських
організацій та їх партнерів. У зв’язку з найактивнішою діяльністю організацій в
Києві, найбільша кількість опитаних є представни_цями з Києва та київських
ЗВО.

 Головне питання, на яке ми шукали відповіді цим опитуванням, було: з якими
проблемами стикаються студент_ки, що навчаються чи планують навчатися
за кордоном? 

 Опитування складалося з шести частин та 34-х запитань. Загалом ми зібрали
528 відповідей, які було проаналізовано, описано та на основі яких було
розроблено рекомендації. 

МЕТОДОЛОГІЯ
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«Жіноча» – 68,8% (319 осіб)
«Чоловіча» – 30,8% (143 осіб)
Інше – 0,5% (2 осіб)

У цій частині представлено демографічні показники респондент_ок даного
опитування.

 Стать

 Серед опитаних 68,8% обрали жіночу стать, 30,8% — чоловічу та 0,5% — іншу.
Ми вважаємо, що питання статі є особливо важливим при аналізі проблем
пересування та перетину кордону, адже у зв’язку з низьким рівнем комунікації,
незадовільним роз'ясненням законодавства та встановлених правил перетину
кордону особами чоловічої статі, виникало і продовжує виникати велика
кількість проблем, які практично унеможливлюють їхнє навчання за кордоном.

 Графік 1. «Стать»:

ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ
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«2004-2005» – 17% (79 осіб)
«2001-2003» – 68% (314 осіб)
«1999-2000» – 10% (48 осіб)
«1996-1999» – 4% (20 осіб)
«1995 і раніше» – 1% (3 особи)

 Вік

 68% опитаних студент_ок зазначили, що їм виповнивнилося на момент
опитування 19-21 років. Водночас 17% опитаних — це дівчата віком 17-18
років, що може створювати низку обмежень для студент_ок за кордоном. 

 Графік 2. «Рік народження респондент_ок»:

«Київ» – 32,5% (151 особа)
«Дніпровська» – 8% (37 осіб)
«Харківська» – 6,5% (30 осіб)
«Львівська» – 6,5% (30 осіб)
«Одеська» – 6% (28 осіб)
«Донецька» – 5,8% (27 осіб)
«Житомирська» – 3,9% (18 осіб)
«Черкаська» – 2,6% (12 осіб)

 Географічні показники

 Як вже зазначалося вище, найбільша частка респондент_ок вказали, що вони
народилися в Києві — 32,5%. Це пов’язано з обмеженим доступом
інформаційних ресурсів організаторів опитування до студентства з інших
регіонів. 

 Графік 3. «Область народження респондент_ок»:
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«Вінницька» – 2,6% (12 осіб)
«Полтавська» – 2,6% (12 осіб)
«Чернігівська» – 2,4% (11 осіб)
«Сумська» – 2,4% (11 осіб)
«Рівненська» – 2,2% (10 осіб)
«Запорізька» – 2,2% (10 осіб)
Інші – 14% (65 осіб)



«1 курс (1-ий курс бакалавра)» – 30,5% (142 осіб)
«2 курс (2-ий курс бакалавра)» – 27,5% (128 осіб)
«3 курс (3-ий курс бакалавра)» – 20,5% (95 осіб)
«4 курс (4-ий курс бакалавра)» – 13,5% (62 осіб)
«5 курс (1-ий курс магістратури)» – 5% (22 особи)
«6 курс (2-ий курс магістратури)» – 2,5% (12 осіб)
Не відповіли – 0,5% (3 особи)

 Понад 50% опитаних респондент_ок навчаються на першому та другому
курсах бакалаврату, що обумовлено найбільшою активністю даної категорії
студент_ок.

 Графік 4. «Рік навчання»:

ОСВІТА ТА НИНІШНІЙ НАСТРІЙ
СТУДЕНТСТВА

«Не знаю… Просто втомився, вибачте»,
 

— відповідь одного з респондентів  на запитання про подальші плани
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«КНУ імені Тараса Шевченка» – 25,6% (119 осіб)
«НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»» – 19,8%
(92 особи)
«ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»» – 5% (23 особи)
«Національний авіаційний університет» – 4,7% (22 особи)
«Національний університет «Одеська політехніка»» – 4,3% (20 осіб)
«Національний університет «Києво-Могилянська академія»» – 2,6% (12 осіб)
«Національний університет «Острозька академія»» – 2,2% (10 осіб)
«Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» – 1,7% (8 осіб)
«Український Католицький Університет» – 1,7% (8 осіб)
«НУ «Львівська Політехніка»» – 1,5% (7 осіб)
«Київський національний лінгвістичний університет» – 1,5% (7 осіб)
«Київський університет імені Бориса Грінченка» – 1,5% (7 осіб)
Інші – 22,8% (106 особи)
Не відповіли – 5% (23 особи)

 
 Більшість респондент_ок навчаються в КНУ ім. Тараса Шевченка та КПІ ім.
Ігоря Сікорського. Це обумовлено значною кількістю студентів даних ЗВО та
можливістю охопити, зокрема, ці університети.
 
 Графік 5. «ЗВО»:

«Humanities and Creative Arts» — 27% (123 особи)
«Mathematical, Information and Computing Sciences» — 20% (94 особи)
«Economics and Commerce» — 20% (94 особи)
«Engineering and Environmental Sciences» — 9% (40 осіб)

 Майже 70% респондент_ок здобувають вищу освіту за напрямом Humanities
and Creative Art, Mathematical, Information and Computing Sciences та Economics
and Commerce.

 Графік 6. «Галузі науки»:



«Так, онлайн / гібридно» – 95% (441 особи)
«Ні» – 2% (10 осіб)
«Так, фізично» – 2% (8 осіб)
Не відповіли – 1% (5 осіб)

 У 95% респондент_ок освітній процес відбувається в дистанційному чи
гібридному форматі через бойові дії на території України та відповідний ризик
для студент_ок.

 Графік 7. «Чи відбувається навчальний процес у Вашому ЗВО?»:

«Medical and Health Sciences» — 6,5% (30 осіб)
«Physical, Chemical and Earth Sciences» — 5% (25 осіб)
«Biological and Biotechnological Sciences» — 5% (23 особи)
«Education» — 4% (18 осіб)
Не відповіли — 3,5% (17 осіб)
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«Поки що я навчаюсь дистанційно, далі не
знаю. Бо мого дому більше нема, а я жила в

гуртожитку у Харкові».
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44% в Україні (204 осіб)
56% не в Україні (260 осіб)

 З 464 респондент_ок:

 44% зазначили, що вони перебувають в Україні, з яких 37% зазначили, що не
визначилися де продовжити навчання, 22% впевнені у продовженні навчання в
Україні.

 Графік 8. «У якій країні зараз знаходитесь?»:

В
УКРАЇНІ

44%



37% не визначилися де продовжити навчання (76 осіб)
22% продовжать навчання в Україні (44 осіб)
41% продовжать навчання не в Україні (84 осіб)

 З 204 респондент_ок, які перебувають в Україні, 37% зазначили, що не
визначилися де продовжуватимуть навчання, а 22% продовжуватимуть навчання
в Україні:
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14% вагаються щодо того, щоб залишитися в Україні після навчання / війни
(11 осіб)
49% залишаться в Україні після навчання / війни (37 осіб)
12% не залишаться в Україні після навчання / війни (9 осіб)
25% не надали відповідь (19 осіб)

 З 76 респондент_ок, що не визначилися з місцем продовження навчання, 49%
залишаться в Україні після завершення навчання та бойових дій:

«Хочу навчатися в Україні, але подаватиму
документи й за кордон».

 Графік 9. Навчання (хто в Україні)»

 Графік 10. «Після завершення навчання / бойових дій (хто в Україні і ще не вирішили де продовжувати навчання)»



19% вагаються щодо того, щоб залишитися в Україні після навчання / війни
(16 осіб)
44% залишаться в Україні після навчання / війни (37 осіб)
24% не залишаться в Україні після навчання / війни (20 осіб)
13% не надали відповідь (11 осіб)

 З 84 респондент_ок в Україні, що не продовжать навчання в Україні, 44%
збираються залишатися в Україні після завершення навчання та бойових дій, а
24% відповіли, що не залишатимуться в Україні після завершення навчання та
бойових дій:

40% не визначилися де продовжити навчання (103 осіб)
5% продовжать навчання в Україні (14 осіб)
55% продовжать навчання не в Україні (143 осіб)

 З 260 студент_ок, що не знаходяться в Україні, 55% продовжуватимуть навчатися
за кордоном, а ще 40% не визначились де продовжуватимуть навчання:

«Буду дивитися по подальшій ситуації в країні.
Якщо погіршиться, то буду вступати за кордон».
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 Графік 11. «Після завершення навчання / бойових дій (хто в Україні і не продовжуватиме навчання в Україні)»

 Графік 12. «Навчання (хто не в Україні)»



32% вагаються щодо того, щоб залишитися в Україні після навчання / війни
(33 особи)
45,6% залишаться в Україні після навчання / війни (47 осіб)
14,6% не залишаться в Україні після навчання / війни (15 осіб)
7,8% не надали відповідь (8 осіб)

 Зі 103 респондент_ок, що перебувають за межами України та не визначилися
де продовжити навчання, 45,6% залишатимуться в Україні після завершення
навчання та бойових дій, а 14,6% — покинуть територію країни:
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19% вагаються щодо того, щоб залишитися в Україні після навчання / війни
(27 осіб)
42% залишаться в Україні після навчання / війни (60 осіб)
34% не залишаться в Україні після навчання / війни (49 осіб)
5% не надали відповідь (7 осіб)

 Зі 143 осіб, що перебувають за межами України та не продовжать навчання в
Україні, 42% повідомили, що залишаться в Україні після завершення навчання
та бойових дій, а 34% — покинуть країну:

 Графік 13. «Після завершення навчання / бойових дій (хто НЕ в Україні і ще не вирішили де продовжувати
навчання)»

 Графік 14. «Після завершення навчання / бойових дій (хто НЕ в Україні і не продовжуватиме навчання в Україні)»



 33%

 14%

 44%

 9%

«Ні» – 33% (154 особи)
«Частково» – 14% (65 осіб)
«Так» – 44% (202 особи)
Не відповіли – 9% (43 особи)

 У дану частину аналізу ми винесли питання, що можуть бути вирішені
партнерами та інституціями як в Україні, так і за кордоном. Ми переконані, що

співпраця між сторонами за сприяння студентських та молодіжних
організацій — ключ до розв'язання цих проблем.

 
 Одним з головних фокусів нашого опитування було виявлення необхідності
допомоги студент_кам в юридичній, психологічній, мовній та інших сферах
життєвого добробуту.
 Зокрема, щодо юридичних аспектів, 44% респондент_ок відповіли, що
відчувають потребу, а 14% вказали на часткову потребу у підтримці
юридичного характеру. Допомога університетів разом з місцевими органами
влади критично важлива в даному аспекті.

 Графік 15. «Я відчуваю потребу в допомозі з юридичних питань та інших
питань проживання за кордоном»:

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ:
ЮРИДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА, ІНОЗЕМНІ МОВИ
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 55%

 11%

 26%

 8%

«Ні» – 55% (255 особи)
«Частково» – 11% (51 осіб)
«Так» – 26% (120 особи)
Не відповіли – 8% (38 особи)

 Водночас на запитання про допомогу психологічного характеру, 55%
відповіли, що не відчувають необхідність допомоги в цій сфері. Проте ми
закликаємо університети продовжувати заохочення студент_ок звертатися за
допомогою до психологів та психотерапевтів, а також створити чи
розповсюдити контакти існуючих центрів допомоги для україн_ок. На наш
погляд, велика кількість психологічних проблем може проявитися пізніше, під
час активної фази навчання та адаптації.

 Графік 16. «Я відчуваю потребу в допомозі психологічного характеру (наявна
тривожність, ментальні розлади тощо)»:
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«Ні» – 31% (144 особи)
«Частково» – 10% (47 осіб)
«Так» – 50% (233 особи)
Не відповіли – 9% (40 особи)

  50% респондент_ок відповіли, що відчувають потребу і 10% вказали про
часткову потребу в онлайн-тренінгах щодо питань вступу в університет за
кордоном (наприклад, щодо написання мотиваційних листів, резюме тощо).
Ми переконані у необхідності співпраці між університетами та молодіжними і
студентськими організаціями, щоб завдяки peer-to-peer воркшопам та
тренінгам надати студентству максимальну підтримку в даному питанні.

 Графік 17. «Я відчуваю потребу в онлайн-тренінгах щодо питань вступу в
університет за кордоном? (створення мотиваційних листів, CV тощо)»:



 31%

 10%

 50%

9%

 24%

 10%

 56%

 10%

«Ні» – 24% (111 особи)
«Частково» – 10% (46 осіб)
«Так» – 56% (262 особи)
Не відповіли – 10% (45 особи)

 Також однією з найбільших проблем є питання доступних ресурсів для
вивчення іноземних мов. 56% респондент_ок відповіли, що відчувають значну
потребу і 10% — часткову потребу у мовних курсах.

 Графік 18. «Я відчуваю потребу у мовних курсах»:

«Англійська» – 33% (102 особи)
«Національної мови країни перебування» – 67% (206 осіб)

 Зокрема з них, 67% потребують курси з національних мов країн свого
перебування і 33% — курси з англійської мови:
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«Англійська» – 47% (217 осіб)
«Мовою приймаючої країни» – 23% (106 особа)
«Не знаю» – 23% (106 особи)
«Змішано» – 2% (10 осіб)
«Інше» – 2% (9 осіб)
«Не навчаюсь за кордоном» – 3% (16 осіб)

 Водночас більша частина опитаних вказали, що навчатимуться англійською
мовою (47%), 23% — мовою країни перебування, і 23% ще не знають.

 Графік 20. «Якою мовою Ви навчатиметеся?»:

 Ми вважаємо, що питання вивчення іноземних мов студент_ками з України
потребує рішень як зі сторони європейських партнерів та університетів, так і
сприяння українського уряду у пошуку соціально-відповідального бізнесу, який
би посприяв у відкритті якомога більшої кількості мовних онлайн-ресурсів для
студент_ок, що проживають наразі за кордоном. Ми переконані, що знання
іноземних мов посприяє адаптації, а також буде безперечною перевагою для
розвитку освіти та науки.

 Графік 19. «Мовні курси»
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17% відповіли, що український ЗВО НЕ підтримує ініціативу студент_ки
навчатися за кордоном (77 осіб)
29% відповіли, що український ЗВО дуже слабко підтримує ініціативу
студент_ки навчатися за кордоном (134 особи)
11% відповіли, що український ЗВО частково підтримує ініціативу
студент_ки навчатися за кордоном (53 особи)
29% відповіли, що український ЗВО підтримує ініціативу студент_ки
навчатися за кордоном (136 осіб)
14% не відповіли на запитання (64 особи)

Також ми цікавилися, яким чином заклади вищої освіти забезпечують освітню,
організаційну, інформаційну та консультативну підтримку студент_ок у процесі

зміни закладу вищої освіти в умовах війни.

 57% респондент_ок відповіли, що українські заклади вищої освіти повністю
або частково НЕ підтримують ініціативу студента_ки навчатися за кордоном,
при цьому 29% заявили, що заклад надає повну підтримку у реалізації їх
вибору. 

 З 464 респондент_ок:

 17%

 29%

 11%

 29%

 19%

ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСТВА
В УКРАЇНІ
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 Графік 21. «Мій український заклад підтримає мою ініціативу навчання під час війни за кордоном»



 29%  30%

 14%

 22%

 6%

«Інформація на сайті не відповідає
дійсності, тому доводилось по декілька

разів перепитувати особисто».

29% відповіли, що український ЗВО взагалі НЕ допомагає студент_ці у
пошуку можливостей під час війни (133 особи)
30% відповіли, що український ЗВО дуже слабко допомагає студент_ці у
пошуку можливостей під час війни (140 осіб)
14% відповіли, що український ЗВО частково допомагає студент_ці у
пошуку можливостей під час війни (64 особи)
22% відповіли, що український ЗВО допомагає студенту_ці у пошуку
можливостей під час війни (100 осіб)
6% не відповіли на запитання (27 осіб)

 Інформаційна допомога здобувачам освіти організована не найкращим
способом – це твердження підтверджується результатами опитування: 59%
респондент_ок вважають, що заклад освіти не допомагає студент_ці у пошуку
можливостей під час війни, при цьому 36% стверджують навпаки.

 З 464 респондент_ок:

«Адміністрація мого ЗВО не розуміє
документальної процедури оформлення
погодження академічної мобільності».
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 Графік 22. «Мій український ЗВО допомагає мені у пошуку освітніх можливостей під час війни»



 Графік 23. «Чи виникли труднощі з оформленням академічної мобільності з вини домашнього ЗВО?»

 27%

 14.5%

7.5%

13%

38%

27% відповіли, що ЗВО не створило труднощів студент_ці в оформленні
академічної мобільності (126 особи)
14,5% відповіли, що через ЗВО у студент_ки були дрібні труднощі в
оформленні академічної мобільності (68 осіб)
7,5% відповіли, що через ЗВО у студент_ки були часткові труднощі в
оформленні академічної мобільності (35 особи)
13% відповіли, що через ЗВО у студент_ки були значні труднощі в
оформленні академічної мобільності (60 осіб)
38% не відповіли на запитання (175 осіб)

 На запитання «Чи виникли труднощі з оформленням академічної мобільності з
вини домашнього ЗВО» 35% студент_ок зазначили, що їх ЗВО створив значні,
часткові чи дрібні труднощі в оформленні академічної мобільності. 

 З 464 респондент_ок:

 У свою чергу, під час оформлення академічної мобільності, більшість
студент_ок зіткнулися з проблемами, що пов’язані із відсутністю допомоги з
оформленням (34,5%), низькою інформаційною підтримкою (21%), відсутністю
можливостей (19,5%), довготривалим оформленням (9%) тощо.

«Відчувається, що українським ЗВО не
вистачає адміністративного ресурсу та

чіткості механізмів для ефективного
опрацювання потреб студентів в

академічних обмінах».
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«Високе навантаження зі сторони викладачів» – 31% (73 скарг)
«Неповноцінність навчального процесу» – 23% (54 скарг)
«Відсутність допомоги по академічній мобільності» – 6,5% (15 скарг)
«Недостатнє інформування» – 6,5% (15 скарг)
«Складність з отриманням документів від ЗВО» – 6% (14 скарг)
«Відсутність альтернативи лекціям та семінарам» – 5,5% (13 скарг)
«Поганий зв'язок» – 5% (12 скарга)
«Страх» – 5% (11 скарг)
«Дистанційне навчання» – 4% (10 скарг)
«Відсутність технічних можливостей» – 3% (6 скарг)
«Відсутність допомоги студентам в ЗСУ/ТРО» – 1% (3 скарг)
«Зруйнований ЗВО» – 1% (3 скарг)
«Окупація» – 1% (3 скарг)
«Знищене житло» – 0,5% (1 скарга)
«Сесія офлайн» – 0,5% (1 скарг)
«Фінансові проблеми» – 0,5% (1 скарга)

 У зв'язку із впровадженням дистанційного навчання внаслідок введення воєнного
стану на території України, більшість студент_ок незадоволені організацією
дистанційного навчання у закладах освіти, зважаючи на те, що заклади освіти
мають великий досвід у цій сфері за 2 роки дистанційного викладання під час
пандемії Covid-19.

 31% респондент_ок зазначили, що мають високе навантаження зі сторони
викладачів, 23% впевнені у неповноцінності навчального процесу, 6,5%
стверджують про низьке інформування та 6% — про відсутність допомоги в
оформленні академічної мобільності та інше. Все це неабияк впливає на
забезпечення якості вищої освіти та підготовці конкурентоспроможних
спеціалістів. 

 Графік 24. «Які є труднощі з Вашим навчальним закладом в Україні?» Основними
проблемами були:
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«Так, я вже тут» – 40,5% (188 осіб)
«Планую найближчим часом» – 15,5% (71 особа)
«Переїду восени» – 13% (62 особи)
«Ще не знаю» – 10% (46 осіб)
«Ні, не переїжджатиму взагалі» – 10% (45 осіб)
«Шукаю можливість навчатись за кордоном» – 6% (27 осіб)
«Немає можливості перетнути кордон» – 4% (19 осіб)
Не відповіли – 1% (6 осіб)

З метою аналізу проблем студентства за кордоном ми цікавилися місцем
перебуванням студент_ок; їх статусом; наявністю проблем, пов'язаних з

університетом, фінансовими труднощами та наявністю житла.

 40,5% респондент_ок на запитання “Чи знаходитеся Ви наразі в країні свого
закордонного навчання?” відповіли, що вже перебувають у країні свого
закордонного місця навчання. 15,5% відсотків планують переїжджати
найближчим часом, 13% планують переїхати ближче до початку осіннього
семестру.

 6% опитаних все ще у пошуку можливостей для навчання та 10% вагаються
щодо рішення, де продовжувати навчання. Ми вважаємо, що це вказує на
важливість поширення інформації про навчання за кордоном, зокрема за
програмою Еразмус+, особливо серед маргіналізованих категорій студентства.

 Також 4% опитаних заявили, що не мають можливості перетнути кордон. Це
вкотре підкреслює необхідність в роз’ясненні законодавства щодо перетину
кордону особами чоловічої статі, які навчаються. 

 Графік 25. «Чи знаходитеся Ви наразі в країні свого закордонного навчання?»:

ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСТВА
ЗА КОРДОНОМ
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«Українські ЗВО» – 14% (66 осіб)
«Інтернет / новини» – 13% (59 осіб)
«Різні джерела» – 7,5% (35 осіб)
«Знайомі / друзі» – 5,4% (25 осіб)
«Іноземне ЗВО» – 4% (18 осіб)
Інше – 3,5% (17 осіб)
Не відповіли – 52,6% (244 особи)

 Щодо розповсюдження інформації про можливості навчання, респондент_ки,
які вже знайшли варіанти продовження чи початку навчання за кордоном, в
основному користувалися інтернетом чи порадами своїх українських
університетів. Саме тому ми переконані, що активніше просування
можливостей через ці ресурси є найдоцільнішим рішенням.

 Графік 26. «Як Ви дізналися про свою освітню можливість?»:

40.5%

15.5%

13%

10%

10%

6%

4%
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 «Ні» – 44% (203 особи)
 «Часткові труднощі» – 14% (63 осіб)
 «Значні труднощі» – 16% (76 особи)
 Не відповіли – 26% (122 особи)

 Загалом 30% опитаних стверджують, що стикнулися зі значними чи
частковими труднощами та критикою щодо організації навчального процесу
чи зарахування за кордоном. 

 Графік 27.  «У мене виникають труднощі, побажання, критика щодо
навчального процесу за кордоном»:

 44%

 14%

 16%

 26%

«Не маю достатніх відомостей, як
продовжити безоплатне навчання за

кордоном, не маю ресурсів.
Мало інформації для того, щоб прийняти

рішення».

 «Забюрократизованість» – 20% (27 скарг)
 «Недостатня кількість інформації» – 20% (27 скарг)

 Серед основних проблем вказували надмірну бюрократію, недостатню
кількість інформації та складність її пошуку, фінансові проблеми, відсутню
можливість отримати мовний сертифікат чи незнання іноземної мови на рівні
необхідному для навчання тощо.

 Графік 28. Проблеми:
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 «Проблеми з документами з боку українського ЗВО» – 19% (26 скарг)
 «Відсутність знань мови» – 10% (13 скарг)
 «Складність пошуку» – 8% (11 скарг)
 «Неможливість отримати мовний сертифікат» – 7% (9 скарг)
 «Фінансові потреби» – 6% (8 скарг)
 Інше – 10% (13 скарг)

«Ні» – 83% (385 особи)
«Так» – 15% (71 осіб)
«В процесі» – 2% (8 осіб)

  Ми закликаємо університети звернути увагу на критику студент_ок та
максимально посприяти у системному розв'язанні проблем, що виникають.

 Водночас варто підкреслити, що велика кількість студент_ок ймовірно
стикаються вперше з освітніми системами інших країн, іншими культурами,
нормами та правилами. 83% респондент_ок відповіли, що не брали участь у
програмах обміну / академічних мобільностях / стажуваннях / волонтерствах /
тощо за кордоном раніше. На нашу думку, це підкреслює необхідність
ширшого поширення інформації, консультацій від університетів та заходів, що
націлені на пояснення принципів мобільності, наявних програм обміну та
відмінностей між освітніми системами в Європі.

 Графік 29. «Чи брали Ви участь у програмах обміну / академічних мобільностях
/ стажуваннях / волонтерствах / тощо за кордоном раніше?»:
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 43% опитаних вказали, що навчання відбуватиметься фізично, 7% відповіли,
що навчатимуться гібридно, проте 41% невпевнені у форматі. Ми закликаємо
усі навчальні заклади, які запроваджуватимуть онлайн-навчання, переконатися
у доступі до мережі Інтернет, наявності технічних засобів та сприятливого
середовища для навчання серед представни_ць студентства з України.
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«Ні» – 46,6% (216 осіб)
«Подаватиму документи найближчим часом» – 24 % (113 осіб)
«Так» – 18% (82 особи)
«В процесі» – 11,4% (53 осіб)

 Щодо кількості студент_ок, що вже прийняли рішення щодо навчання, станом
на початок травня на запитання «Чи зараховані Ви вже до навчального закладу
за кордоном?» 18% опитаних відповіли «Так», 11,5% були в процесі подачі
документів та 24% вказали, що планують зробити це найближчим часом.
 
 Графік 30. «Чи зараховані Ви вже до навчального закладу за кордоном?»:



«Під питанням» – 54% (251 особа)
«Так» – 26 % (121 особа)
«Ні» – 19% (87 осіб)
Не відповіли – 1% (5 осіб)

 Однією з найбільших проблем для українських студент_ок є фінансова
підтримка навчання. Лише 26% опитаних відповіли, що отримуватимуть
фінансову допомогу чи стипендію за кордоном. У той же час, 54% ще не
знають чи матимуть фінансову підтримку і 19% відповіли, що взагалі не
матимуть ніякої. Це безумовно підкреслює нагальність питання максимального
розповсюдження інформації про наявність стипендій за програмою обміну
Еразмус+ та інших варіантів фінансової підтримки студент_ок.

 Графік 32. «Чи отримуватимете Ви фінансову допомогу / стипендія за
кордоном?»:

«Фізично» – 43% (201 особа)
«Не знаю» – 41 % (190 осіб)
«Не вступаю за кордон» – 9% (42 особи)
«Гібридно» – 7% (31 осіб)

 Графік 31. «Як проходитиме навчання за кордоном?»:
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«Ні» – 24% (110 особи)
«Частково» – 15% (69 осіб)
«Так» – 53% (246 особи)
Не відповіли – 8% (39 особи)

 Фінансові труднощі створюють супутні проблеми та необхідність їх вирішення.
Зокрема, 53% респондент_ок вказали, що їхнє фінансове становище потребує чи
потребуватиме суміщення навчання з роботою, та 15% вказали, що
потребуватимуть часткового працевлаштування. 

 Графік 33. «Моє фінансове становище потребує / потребуватиме суміщення
навчання з роботою»:

дозволяє лише частково покривати мої витрати під час навчання за кордоном,
тому я розраховую підпрацьовувати під час перебування за кордоном» – 38%
(177 осіб)
не дозволяє мені оплачувати навчання та проживання за кордоном, тому я
розраховую виключно на безкоштовні освітні можливості зі стипендією» –
33% (153 особи)
дозволяє мені оплачувати проживання за кордоном, але не оплату за
навчання» – 18% (83 особи)
дозволяє мені оплачувати навчання та проживання за кордоном» – 7% (31
особа)
Інше – 4% (20 осіб)

 Загалом лише 7% респондент_ок вказали, що їхнє фінансове становище
дозволяє їм оплачувати навчання та проживання за кордоном. 18% мають
змогу оплачувати проживання, але не оплату за навчання, 33% розраховує
лише на безкоштовні варіанти навчання, які включають можливість
отримувати стипендію і 38% респондент_ок розраховує на можливість
підпрацьовувати, задля того, щоб мати можливість покривати витрати на
проживання та навчання. 

 Графік 34. «Оберіть варіант, який найбільше характеризує Вас: «Моє фінансове
становище...:
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«Ні» – 17% (79 особи)
«Вагаюсь» – 18% (83 осіб)
«Так» – 51% (237 осіб)
Не відповіли – 14% (65 особи)

 Ми переконані, що поєднання навчання та роботи суттєво впливатиме на
якість навчання студент_ок, їхнє ментальне здоров’я та рівень адаптації до
життя за кордоном, особливо якщо взяти до уваги, що усі вони є жертвами
війни, переживають значний стрес та психологічний тиск.

 Також, більшість опитаних 51% відповіли, що ймовірніше оберуть
безкоштовну навчальну програму, аніж кращу, але платну. 

 Графік 35.  «Я ймовірніше оберу безкоштовну навчальну програму, ніж більш
престижну, але платну»:

 38%

 33%

 18%

 7%

 4%

 Попри вже існуюче розмаїття програм та стипендій для українських
студент_ок, 35% респондент_ок відповіли, що не мають сплачувати за
навчання (проте багато програм навчання передбачають оплату за реєстрацію,
вступ чи семестровий податок). 24% опитаних вказали, що навчання за
програмою, яку вони обрали, передбачає оплату, 25,4% — не впевнені.
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«Не знаю» – 55% (254 особи)
«Так» – 21% (97 осіб)
«Ні» – 17% (78 особи)
«В процесі» – 3% (14 осіб)
«Маю місце проживання в Україні» – 3% (13 осіб)
Не відповіли – 1,5% (8 осіб)

 Ще однією супутньою проблемою є житло для студент_ок. У зв’язку з тим, що
в українських реаліях дуже часто університети надають пільгове житло в
гуртожитках, таке ж часто очікується і від університетів за кордоном. Лише
21% вказали, що університет допоміг з пільговим проживанням, наприклад в
гуртожитку. 17% відповіли, що не мають такої допомоги, 55% ще не впевнені.

 Графік 37.  «Чи надав Вам університет можливість пільгового проживання?
(наприклад, гуртожиток)»:

«Ні» – 35% (162 особи)
«Не знаю» – 25,4% (118 осіб)
«Так» – 24% (109 осіб)
«Інше» – 5% (25 осіб)
«Частково» – 0,5% (2 особи)
Не відповіли – 10% (48 осіб)

 Графік 36.  «Чи передбачає подача документів до закладу освіти будь-які
оплати? (tuition fee, податок тощо)»:
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«Родичі» – 11% (53 особи)
«Волонтери» – 8% (35 осіб)
«Друзі» – 3% (14 осіб)
«Оренда» – 3% (14 осіб)
«Інше» – 2% (11 осіб)
Не відповіли – 73% (337 осіб)

 Звісно ж, велика кількість опитаних мають тимчасовий варіант проживання,
наприклад з родичами, волонтерами чи друзями. Лише 3% вказали, що
винаймають житло. Ми закликаємо університети не полишати українських
студент_ок сам на сам з проблемами житла, адже як ми вказували вище,
більшість зі студент_ок в еміграції є жінками у віці до 20 років, без досвіду
проживання за кордоном, що збільшує ймовірність стати жертвами насильства та
основними цілями шахраїв.

 До того ж навіть наявність тимчасового варіанту проживання у родичів, друзів чи
волонтерів, не розв'язують проблему у потребі постійного місця проживання з
можливістю навчатися та брати активну участь у студентському житті. 

 Графік 38. «Якщо самостійно влаштувалися проживати, то яким чином? (родичі,
друзі, волонтери тощо)»:
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Ми закликаємо заклади вищої освіти україни створити/оновити
інституційні положення, інструкції та механізми щодо доступу до
можливостей мобільності, оформлення академічної мобільності та
комунікації зі здобувачами освіти, а також адаптувати їх до умов воєнного
стану. Ми переконані, що обмін успішними практиками між відділами
мобільності / міжнародних зв'язків можуть полегшити процедури для
студентів.

Ми пропонуємо провести цикл тренінгів серед працівників відділів
мобільності чи відділами міжнародної співпраці українських ЗВО щодо
розроблених механізмів у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в
Україні. Також заохочуємо створення каналу зворотного зв’язку,
наприклад, чат-бот при МОН України з питань академічної мобільності.

Ми заохочуємо всі студентські організації, університети та інші освітні
інституції до розповсюдження інформації, співпраці з Національним
Еразмус+ офісом в Україні та іншими організаціями, що відповідають за
міжнародні програми в Україні, розроблення (відео)ресурсів, проведення
воркшопів та зустрічей щодо можливостей продовження навчання
закордоном в умовах війни. 

У довготривалій перспективі, ми закликаємо до активізації реформування
освітнього сектору з метою повноцінної інтеграції української системи
освіти до Європейського освітнього простору, а також удосконалення
стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти через навчання
стратегуванню, плануванню та визначенню індикаторів виконання
поставлених цілей.

 У результаті аналізу даних ми розробили наступні пропозиції щодо співпраці
та вирішення проблем.

 Українським партнерам:

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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Ми закликаємо Міністерство освіти та науки України звернути увагу на
потребу реформувати стратегію викладання іноземних мов у закладах
середньої та вищої освіти.

Ми закликаємо Міністерство освіти і науки України висловити чітку
позицію уряду щодо перетину кордону особами чоловічої статі, з метою
навчання, проведення наукових досліджень, участь у заходах міжнародних
проєктів за кордоном у період воєнного стану, а також розробити чіткі
інструкції та механізми дій, а також контакти для скарг на неправомірні дії
прикордонної служби.

Ми пропонуємо усім зацікавленим партнерам створити дієві та доступні
центри медико-психологічної допомоги для здобувачів освіти з України. 

Ми закликаємо проводити консультації від університетів та заходи, що
націлені на пояснення принципів мобільності, наявних програм обміну та
відмінностей між освітніми системами в Європі, в тому числі через
таргетну рекламу в Інтернет-просторі.

Ми заохочуємо студентів користуватись наявними відкритими ресурсами
щодо навчання за кордоном, наприклад: навчайся в Європі, навчайся в
США тощо. 

Ми звертаємося до європейських партнерів, у випадках навчання онлайн,
переконатися у наявних технічних засобах у студентів з України задля
продовження навчання.

Ми просимо поширювати інформацію щодо фінансової підтримки
(стипендій, грантів) та створювати фонди з допомоги студент_кам,
скасувати оплату за навчання чи зменшити її до можливого мінімуму.

Ми закликаємо заклади освіти за кордоном допомагати студент_кам в
пошуку житла, за можливістю сприяти отриманню пільгового проживання
в гуртожитках та студентських резиденціях.

Ми звертаємося до Європейських партнерів створити безбар’єрний доступ
до програми Еразмус+ для представни_ць з України, зокрема скасувати
вимоги щодо обов’язкової наявності мовних сертифікатів чи надати
можливість скласти мовний тест при університеті безкоштовно, сприяти в
швидкому отриманні грантів тощо.

 Європейським партнерам:
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Графік 1. «Стать»
Графік 2. «Рік народження респондент_ок»
Графік 3. «Область народження респондент_ок»
Графік 4. «Рік навчання»
Графік 5. «ЗВО»
Графік 6. «Галузі науки»
Графік 7. «Чи відбувається навчальний процес у Вашому ЗВО?»
Графік 8. «В якій країні зараз знаходитесь?»
Графік 9. «Навчання (хто в Україні)»
Графік 10. «Після завершення навчання / бойових дій (хто в Україні і ще
не вирішили де продовжувати навчання)»
Графік 11. «Після завершення навчання / бойових дій (хто в Україні і не
продовжуватиме навчання в Україні)»
Графік 12. «Навчання (хто не в Україні)»
Графік 13. «Після завершення навчання / бойових дій (хто НЕ в Україні і
ще не вирішили де продовжувати навчання)»
Графік 14. «Після завершення навчання / бойових дій (хто НЕ в Україні і
не продовжуватиме навчання в Україні)»
Графік 15. «Я відчуваю потребу в допомозі з юридичних питань та
інших питань проживання за кордоном»
Графік 16. «Я відчуваю потребу в допомозі психологічного характеру
(наявна тривожність, ментальні розлади тощо)»
Графік 17. «Я відчуваю потребу в онлайн-тренінгах щодо питань вступу
в університет за кордоном? (створення мотиваційних листів, CV тощо)»
Графік 18. «Я відчуваю потребу у мовних курсах»
Графік 19. «Мовні курси»
Графік 20. «Якою мовою Ви навчатиметеся?»
Графік 21. «Мій український заклад підтримає мою ініціативу навчання
під час війни за кордоном»
Графік 22. «Мій український ЗВО допомагає мені у пошуку освітніх
можливостей під час війни»
Графік 23. «Чи виникли труднощі з оформленням академічної
мобільності з вини домашнього ЗВО?»
Графік 24. «Які є труднощі з Вашим навчальним закладом в Україні?» 
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Графік 25. «Чи знаходитеся Ви наразі в країні свого закордонного
навчання?»
Графік 26. «Як Ви дізналися про свою освітню можливість?»
Графік 27. «У мене виникають труднощі, побажання, критика щодо
навчального процесу за кордоном»
Графік 28. «Проблеми»
Графік 29. «Чи брали Ви участь у програмах обміну / академічних
мобільностях / стажуваннях / волонтерствах / тощо за кордоном
раніше?»
Графік 30. «Чи зараховані Ви вже до навчального закладу за кордоном?»
Графік 31. «Як проходитиме навчання за кордоном?»
Графік 32. «Чи отримуватимете Ви фінансову допомогу / стипендія за
кордоном?»
Графік 33. «Моє фінансове становище потребує / потребуватиме
суміщення навчання з роботою»
Графік 34. «Моє фінансове становище...»
Графік 35. «Я ймовірніше оберу безкоштовну навчальну програму, ніж
більш престижну, але платну»
Графік 36. «Чи передбачає подача документів до закладу освіти будь-які
оплати? (tuition fee, податок тощо)»
Графік 37. «Чи надав Вам університет можливість пільгового
проживання? (наприклад, гуртожиток)»
Графік 38. «Якщо самостійно влаштувалися проживати, то яким чином?
(родичі, друзі, волонтери тощо)»
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 The Erasmus Student Network Ukraine є студентською організацією
національного рівня, яка представляє місцеві секції Erasmus Student Network.
На даний момент у нас є секція в Києві та ще одна в Чернівцях. Наша місія —
представляти іноземних студентів, таким чином надавати можливості для
культурного розуміння та саморозвитку за принципом «Студенти допомагають
студентам» та просувати програму Erasmus+ в Україні.

       https://esnukraine.org/

 The Ukrainian Student League — організація, створена студентами для
студентів з метою розвитку та всебічної підтримки студентського ком‘юніті, а
також рухів та проєктів, що стосуються нашого життя. Наша місія —
формувати культуру студентського життя для творення змін в українському
суспільстві. Наша візія — бути найкращою частиною студентського життя.
Створити екосистему молодіжного середовища в Україні для розвитку,
координації та представництва інтересів студентської спільноти.

       https://www.usl.org.ua/

 The Ukrainian Students for Freedom — це громадська організація, заснована на
засадах захисту, популяризації та лобіювання принципів вільного суспільства.
Нашою місією є об’єднання, навчання та мобілізація української молоді, яка
прихильна ідеям свободи. Ми — це вільне покоління, яке народилось і виросло
у незалежній Україні. Наш спільний інтерес — прагнення жити тут і зараз. Ми
переконані, що саме свобода є ключовим елементом процвітання будь-якої
нації.

       https://studfreedom.org
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 Наш партнер

 The National Erasmus+ Office - Ukraine  у тісній співпраці з Представництвом
ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку Європейському виконавчому
агентству з питань освіти та культури (ЕАСЕА) щодо впровадження в Україні
Програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти. НЕО досліджує розвиток вищої
освіти в Україні та інших сфер освіти у разі потреби.

       https://erasmusplus.org.ua/
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