МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е-таі1: тіпІ8Ігу@топ.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38621185

Від
На №

№
від

Керівникам вищих
навчальних закладів

Щодо виконання розпорядження
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Зважаючи на численні звернення, які надходять до Міністерства від
студентів та відповідальних працівників вищих навчальних закладів стосовно
порядку переведення студентів вищих наЕічальних закладів, які розташовані у
Донецькій та Луганській областях, до вищих навчальних закладів, у яких вони
тимчасово допущені до занять, відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 «Деякі питання організації
2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і
Луганській областях», а також переведення (поновлення) на навчання студентів
вищих навчальних закладів, у яких внаслідок проведення антитерористичної
операції не здійснюється освітній процес, до вищих навчальних закладів за
іншим місцезнаходженням, Міністерство освіти і науки надає роз'яснення щодо
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р.
№ 1210 «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах».
Право на переведення (поновлення) на навчання відповідно до
зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України мають:
особи, які тимчасово допущені до занять у вищих навчальних закладах
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р.
№ 785 «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних
закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях»;
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, що розташовані у
Донецькій або Луганській області, у яких внаслідок
проведення
антитерористичної операції не здійснюється освітній процес і які відповідним
наказом центрального органу виконавчої влади не переведенні на територію,
підконтрольну владі України;
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особи, які були відраховані з вищих навчальних закладів, розташованих
у Донецькій або Луганській області на території проведення антитерористичної
операції, за власним бажанням протягом червня - грудня 2014 року;
особи, які навчались у вищих навчальних закладах, що розташовані у
Донецькій або Луганській області на території проведення антитерористичної
операції, і в 2013/14 навчальному році знаходились в академічній відпустці, у
тому числі за медичними показаннями.
Такі особи до 19 грудня 2014 року мають подати на ім'я керівника
вищого навчального закладу, до якого вони мають намір перевестися
(поновитися) на навчання, заяву про переведення (поновлення) на навчання.
Під час подання заяви студент пред'являє особисто будь-який документ, що
засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, службове посвідчення, тощо). До
заяви додається копія документа, що засвідчує особу, залікової книжки
(академічної довідки). У разі відсутності залікової книжки (академічної
довідки) у заяві зазначається інформація про навчання у вищому навчальному
закладі, що розташований у Донецькій або Луганській області: освітньокваліфікаційний рівень, напрям підготовки (спеціальність), рік навчання,
успішність за результатами останнього семестрового контролю, належність
особи до пільгових категорій здобувачів вищої освіти тощо. Факт навчання
такої особи у вищому навчальному закладі, що розташований у Донецькій або
Луганській області, перевіряється приймальною комісією вищого навчального
закладу з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(далі - Єдина база). Позитивний результат перевірки поданих студентом
відомостей на відповідність інформації в Єдиній базі є обов'язковою умовою
для видання керівником вищого навчального закладу наказу про зарахування
студента на навчання та встановлення йому строку ліквідації академічної
різниці. Зазначений наказ верифікується в Єдиній базі.
У разі, якщо при переведенні (поновленні на навчання) осіб, які
навчались за державним замовленням, навчальний заклад потребує збільшення
місць державного замовлення за відповідним напрямом (спеціальністю), їх
перерозподіл між підпорядкованими навчальними закладами здійснюється
центральним органом виконавчої влади, де сфери управління якого відноситься
такий вищий навчальний заклад, в межах обсягів державного замовлення,
затверджених центральному органу виконавчої влади в установленому порядку.
При цьому пропозиції щодо збільшення обсягу державного замовлення повинні
бути подані керівником вищого навчального закладу до органу управління
вищого рівня не пізніше 23 грудня 2014 року.
Переведення (поновлення) на навчання осіб, які навчалися за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб, здійснюється на договірній основі із
збереженням умов оплати, що передбачені договором, укладеним особою з
вищим навчальним закладом, що розташований у Донецькій або Луганській
області. Оплата освітніх послуг такими особами здійснюється з місяця, що
настає за періодом, за який здійснено оплату освітніх послуг вищого
навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області.
Переведення (поновлення) на навчання здійснюється незалежно від
курсу (року навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня і форми навчання. При
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цьому академічна різниця, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальних
планах напряму підготовки (спеціальності), за якими навчалися студенти, і
навчальних планах напряму підготовки (спеціальності), за якими вони будуть
навчатися, не вважається академічною заборгованістю на період, визначений
для її ліквідації наказом керівника вищого навчального закладу.
У разі перевищення вищим навчальним закладом, до якого переводяться
(поновлюються) на навчання особи, ліцензованого обсягу підготовки фахівців
за певним напрямом (спеціальністю), переведення здійснюється за рішенням
Міністерства освіти і науки.
На отримання невиплачених за червень-грудень 2014 року стипендій,
інших соціальних виплат, у вищому навчальному закладі, до якого особа
зарахована для продовження навчання, мають право студенти, які у 2014 році
навчалися за денною формою навчання за державним замовленням у вищих
навчальних закладах, що розташовані у Донецькій або Луганській області, у
яких внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється
освітній процес, які переведенні (поновлені) на навчання до вищих навчальних
закладів за іншим місцезнаходженням на території України, та які відповідно
до законодавства за результатами останнього семестрового контролю або на
підставі гарантованих державою пільг мали право на отримання стипендії
та/або інших соціальних виплат, але їх не отримували внаслідок відсутності
фінансування установ, що знаходяться на території, непідконтрольній владі
України.
Під час розгляду стипендіальною комісією питання щодо призначення
студентові стипендії та/або надання інших соціальних виплат здійснюється
перевірка достовірності поданих документів, які підтверджують відповідний
статус заявника, а також забезпечується контроль за недопущенням отримання
стипендії у кількох навчальних закладах одночасно.
Під час розгляду стипендіальною комісією питання щодо призначення
студентові стипендії та/або надання інших соціальних виплат студентам з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у
випаду відсутності інших документів, довідка з Єдиного електронного банку
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є
достатнім свідченням наявності відповідного статусу особи.
У випадку сумнівів щодо достовірності наданих заявником документів,
які підтверджують його право на отримання соціальних пільг та гарантій, у разі
відсутності таких документів або у Єіудь-якому іншому випадку, коли
стипендіальна комісія не може прийняти рішення щодо виплати заявнику
стипендії, коштів на пільгове харчування тощо, такому студенту відповідно до
законодавства може бути виплачена матеріальна допомога.
Зарахування для продовження навчання курсантів невійськових вищих
навчальних закладів, розгляд стипендіальною комісією питання щодо вплати їм
стипендій, інших соціальних виплат здійснюється відповідно до положень,
передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України 05 грудня 2014 р.
№ 1210 «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах» для студентів вищих навчальних закладів.
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Особи, які у 2014/15 навчальному році тимчасово допущені до занять у
вищих навчальних закладах для завершення навчання для здобуття певного
освітньо-кваліфікаційного рівня і виконали вимоги освітньо-професійної
програми, передбаченої для відповідного напряму підготовки (спеціальності),
після ліквідації академічної різниці допускаються до атестації у вищих
навчальних закладах, у яких вони тимчасово допущені до занять.
Замовлення та видача документів про вищу освіту державного зразка та
додатків до них, або дублікатів документів про вищу освіту державного зразка
особам, які пройшли державну атестацію у вищому навчальному закладі, у
якому вони тимчасово допущені до занять, забезпечує той навчальний заклад, у
якому вони тимчасово допущені до занять. У документах про вищу освіту та
додатках до них зазначаються повне найменування вищого навчального
закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому особа є
студентом, підписи керівника та голови екзаменаційної комісії, скріплені
печаткою вищого навчального закладу, у якому особа тимчасово допущена до
занять і пройшла державну атестацію.
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