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Тараса Шевченка атестащУ для визнання здобутих квал1ф1кацш,
результате навчання та перюд1в навчання в систем! вищо¥
осв1ти, здобутих на тимчасово окупованш територп Укра'ши теля
20 лютого 2014 року

• Даний Порядок розроблеио вщповщно до Закону Укра’ши «Про
забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованш територп УкраТни», Закону Укра'ши «Про вищу осв1ту», наказу
Мшютерства освгги i науки Укра'ши вщ 19.05.2016 № 537 «Про затвердження
Порядку проходження атесташ!’ для визнання здобутих квал^фжацш,
результате навчання та перюд!в навчання в систем! вищоТ осв1ти, здобутих
на тимчасово окупованш територп Укра’ш и шсля 20 лютого 2014 року».
I. Загальш положения
1. Цей Порядок визначае мехашзм атестацп для визнання квашфжацш,
результат!в навчання та перюд1в навчання в систем! вищоУ осв!ти, здобутих
на тимчасово окупованш територп Укра'ши шсля 20 лютого 2014 року (дал! атестащя).
2. У цьому Порядку терм!ни вживаються в таких значениях:
академ!чш права - права oci6 на продовження навчання;
освггня декларащя (дал! - декларащя) - документ, який мютить
шформащю щодо здобуття результате навчання та проходження перюд!в
навчання в систем! вищоТ освгги, а також даш про особу, яка подае заяву на
проходження атестац!!’. Декларащя заповнюеться та п!дписуеться ц!ею
особою особисто, KpiM розд!лу III декларащТ, який заповнюеться вищим
навчальним закладом;
перюд навчання - будь-яка частина освггньо1 програми певного р1вня
вищо’1 освгги, яка не становить повного курсу навчання, але дозволяе визнати
набут! особою результати навчання;
професшн! права - права oci6 на професшну д!яльнють, пщтверджеш
документом про вищу осв!ту державного зразка;
проходження атестацп - шдтвердження вищим навчальним закладом
квашфжацш, перюд!в та результате навчання в систем! вищо'1 освгги,

здобутих на тимчасово окупованш територп УкраУни т е л я 20 лютого 2014
року, з метою регипзацп академ1чних та професшних прав oci6;
результата навчання - сукупшсть знань, умшь, шших компетентностей,
набутих особою у процеа навчання, яю можна визнати та оцшити за
результатами проходження такою особою атестаци.
Терм1н «тимчасово окупована територ1я» вживаеться в значенш,
наведеному в Закон! УкраУни «Про забезпечення прав i свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованш територп УкраУни».
Термш «квал!ф!кащя» вживаеться в значенш, наведеному в Закон!
УкраТни «Про вищу освггу».
3. Цей Порядок поширюеться на таю KaTeropii oci6 (дал1 - Заявники):
громадяни УкраУни, яю проживають на тимчасово окупованш територп
УкраУни;
шоземщ та особи без громадянства, як! постшно проживають в УкраУш,
особи, яким надано статус б!женця в УкраУш, особи, як! потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного украУнця, як! перебувають в УкраУн! на законних шдставах та
проживають на тимчасово окупованш територп УкраУни.
Цей Порядок поширюеться також на oci6, зазначених у абзацах другому,
третьему цього пункту, як! переселилися з тимчасово окупованоУ територп
УкраУни.
Цей Порядок не застосовуеться стосовно oci6, на яких поширюеться
д!я Порядку замовлення та видач! документ!в про вищу осв!ту державного
зразка та додатюв до них випускникам вищих навчальних заклад!в,
розташованих на тимчасово окупованш територ!У УкраУни, у 2014 рощ,
затвердженого наказом Мшютерства осв1ти i науки УкраУни вщ 28 травня
2014 року № 655, зареестрованого в MiHicTepCTBi юстищУ УкраУни 05 червня
2014 року за № 593/25370 (у редакщУ наказу Мпйстерства осв1ти i науки
УкраУни вщ 22 вересня 2015 року № 964).
4. Документа про осв!ту, видан! на тимчасово окупованш територ!У
УкраУни, не визнаються.
5. Атестацк проводиться у прим1щеннях КиУвського нац!онального
}ш!верситету iMeHi Тараса Шевченка.
6. Визнання здобутих квал!ф!кащй, результате навчання та пер!од!в
навчання в систем! вищоУ осв!ти проводиться вщповщно до Перел1ку галузей
знань i спещальностей, за якими зд!йснюеться пщготовка здобувач1в вищоУ
осв!ти, затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 29 квггня
2015 року № 266.
У випадках, коли в Сдинш державнш електронн1й баз1 з питань освгги
(дал1 - СДЕБО) мютиться !нформащя про те, що особа вступала i здобувала
вищу осв1ту за перел1ками напрям!в пщготовки та специальностей, як! д!яли
до набрання чинност! постановою Каб!нету MiHicTpiB УкраУни вщ 29 кв1тня
2015 року № 266 «Про затвердження перелжу галузей знань i спещальностей,
за якими здшснюеться пщготовка здобувач!в вищоУ осв1ти», визнання
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здобутих квшпфжацш, р езу л ьтат навчання та перюд1в навчання в систем!
вищо1 освгги може здшснюватися за ними або вщповщно до Таблиц!
вщповщност1 Перелжу напрям1в, за якими здшснювалася пщготовка фах1вщв
у вищих навчальних закладах за освггньо-квал1фжацшним р1внем бакалавра
(Перелж 1), Перелжу спещальностей, за якими здшснювалася пщготовка
фах1вщв у вищих навчальних закладах за освггньо-квал1фжацшними р1внями
спещалюта i мапстра (Перелж 2), та Перелжу галузей знань i спещальностей,
за якими здшснюеться пщготовка здобувач1в вищоТ освгги, затвердженого
постановою Кабшету M iHicipiB Укра’ши вщ 29 квггня 2015 року № 266
(Перелж 2015), Таблиц! вщповщносп Перелжу спещальностей, за якими
здшснюеться пщготовка фах1вщв у вищих навчальних закладах за освггньоквал1фжацшним р1внем молодшого спещалюта (Перелж 3), та Перелжу
галузей знань i спещальностей, за якими здшснюеться пщготовка здобувач1в
вищоТ осв1ти (Перелж 2015), Таблищ вщповщност! Перелжу наукових
спещальностей, затвердженого наказом Мшютерства освгги i науки, молод1
та спорту Укра’ш и вщ 14 вересня 2011 року № 1057, зареестрованого в
MmicTepcTBi юстищУ Укра’ши 30 вересня 2011 року за № 1133/19871 (Перелж
2011), та Перел1ку галузей знань i спещальностей, за якими здшснюеться
пщготовка здобувач1в вищо*1 освгги (Перелж 2015) затверджених наказом
Мшютерства ocBira i науки Укра’ши вщ 06 листопада 2015 року № 1151,
зареестрованим у Мшютерств1 юстицй* Укра'ши 25 листопада 2015 року за №
1460/27905 (дал1 - Таблищ вщповщност1).
7.
У визначенш цим Порядком процедур! атестащТ можуть бути визна
квал1фжащ*1, результата навчання та перюди навчання в систем! вищо’1 освгги
в межах ступешв вищо’1 осв1ти бакалавра та мапстра, а також освггньоквал!фжацшних piBHiB молодшого спещалюта та спещалюта.

II. Процедура атестащУ
1.
Процедура атестащУ здшснюеться КиУвським нащональни
ушверситетом iMeHi Тараса Шевченка з метою реал1защУ академ1чних та
професшних прав Заявниюв у межах лщензованих обсяпв акредитованих
освгонх програм (спещальностей, напрям1в пщготовки). КиУвський
нащональний ушверситет iMeHi Тараса Шевченка приймае до розгляду
атестацшну справу, якщо до завершения строку дii’ вщповщного сертифжата
про акредитащю залишилось не менше шести мюящв. Процедура атестащУ
повинна бути завершена в межах строку ди сертифжата про акредитащю.
Атестащя проводиться у випадку, якщо Заявник вщповщно до
законодавства мае право на здобуття вщповщного ступеня (освггньоквал1фжацшного р1вня) вищоУ осв1ти, кр1м вимоги проходження зовшшнього
незалежного ощнювання в 2014 рощ та наступних роках. У раз1 необхщност1
проведения атестащУ з двох та бшыпе ступешв (освггньо-квал1фжацшних
р1вн1в) вищоУ осв1ти така атестащя проводиться послщовно за встановленою
цим Порядком процедурою.
з

2. ГБдставою для проведения атестацп е осв1тня декларащя, яка особисто
подаеться Заявником до КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса
Шевченка за формою, наведеною у додатку до Порядку проходження
атестащТ для визнання здобутих квал1фнсацш, результат1в навчання та
перюд1в навчання в систем! вищоТ освгги, здобутих на тимчасово окупованш
територп УкраТни тел я 20 лютого 2014 року затвердженого наказом
Мпйстерства освгги i науки УкраТни 19.05.2016 № 537.
Ки'Твський нацюнальний ушверситет iMeHi Тараса Шевченка надае
консультативну допомогу в заповненш ocBiraix декларацш.
До освггньоТ декларацп додаються:
1) документ, що поевщчуе особу;
2) орипнали документе про освггу, яю визнаються в УкраТш (за
наявносп). У раз1 наявност! шоземного документа про освггу особа подае
також вщповщний документ про його визнання;
3) дв1 фотокартки розм1ром 3 х 4 см;
4) коппо документа, що шдтверджуе трудов! вщносини та стаж роботи (за
наявност1).
Заявник може подати mini документа (Konii документ1в), яю
пщтверджують особлив1 умови його зарахування на навчання до вищого
навчального закладу.
Для обробки персональних даних Заявник надае Кшвському
нащональному ушверситету iMeHi Тараса Шевченка згоду в письмовш форм1
вiдпoвiднo до Закону Укра'ши “Про захист персональних даних”.
Заявник мае право додати до осв1тньо1 декларащ'Т m ini документа
(матер1али), яю можуть прямо чи опосередковано заевщчувати наведену в
н1й шформащю (ц1 документа (матер1али) можуть бути подаш в
електронному вигляд1 у форма^ цифрових зображень). Кшвський
нацюнальний ун1верситет iMeHi Тараса Шевченка у pa3i необхщност1 мае
право перев1рити в1дповщн1сть цифрових зображень орипналам та/або
коп1ям цих документ1в (матер1ал1в).
Посадова особа КиТвського нащонального ун1верситету iMeHi Тараса
Шевченка робить Konii з оригшал1в поданих документ1в та зав1ряе ix.
Орипнали документ1в особисто повертаються Заявнику в той же день.
3. Яюцо документа, надаш Заявником не в повному обсяз! та/або
неправильно оформлеш, та/або в1дсутня можливють проведения процедури
атестац1\', Кшвський нацюнальний ушверситет iMeHi Тараса Шевченка
повертае документа без розгляду протягом трьох робочих дшв з дня
реестращ’Т заяви, про що пoвiдoмляeтьcя Заявнику i3 зазначенням пщетав
прийняття такого р1шення.
4. Для проведения атестащТ' Кшвський нащональний ун1верситет iMeHi
Тараса Шевченка утворюе комюпо з атестащТ Заявника (дал1 - Koмiciя) в
склад1 не менше трьох oci6, яка д1е на п!дстав1 цього Порядку. Головою
KoMiciT призначаеться ректор (проректор з науково-педагопчноТ роботи)
КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка. До складу
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обов’язково входять: декан факультету/директор шституту
(заступник декана/заступник директора з навчальноТ роботи), завщувач
випусково’Т кафедри вщповщного факультету/шституту. Оргашзацшнотехшчний супровщ атестащТ Заявника здшснюе приймальна ком1с!я
КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, якщо шше не
передбачено наказом ректора КиТвського нацюнального ушверситету iMeHi
Тараса Шевченка.
Ком1с!я надае (надсилае) Заявнику запрошення для проходження
атестацп з визнання квал1фпсацш, результате навчання та перюд1в навчання
в систем! вищоТ освгги, здобутих на тимчасово окупованш територп УкраТни
шсля 20 лютого 2014 року, а також шформащю про форми та строки
проведения атестацп.
Атестащя проводиться не шзшше шж через 3 робочих дш з дня
отримання запрошення. Атестащя може проводитесь в mini строки, якщо
вони погоджеш i3 Заявником письмово, але не шзшше одного мюяця з дня
отримання запрошення.
5. Атестащя Заявника може проходите у форм1 сшвбесщи, комплексного
контрольного заходу та атестацп здобувач1в вищоТ освгги. Сшвбесща та
комплексш контрольш заходи оцшюються за двобальною шкалою:
позитивна ощнка - «зараховано», негативна ощнка - «незараховано». Ощнка
вноситься до протоколу (вщомостО вщповщноТ форми атестацп.
6. Сшвбесща KoMiciT i3 Заявником проводиться для встановлення перюд1в
навчання та визнання результате навчання в систем! вищоТ освгги, яю не
передбачеш стандартом вищоТ осв1ти та не формуються обов’язковими для
здобувач!в вищоТ освгги навчальними компонентами. У сшвбесщ беруть
участь бшышсть вщ затвердженого складу члешв KoMiciT. Позитивна ощнка
сшвбесщи з KoMicieio для встановлення перюд1в навчання та визнання
результате навчання в систем! вищоТ освгги, яю не передбачеш стандартом
вищоТ oceira та не формуються обов’язковими для здобувач1в вищоТ освгги
навчальними компонентами, е шдставою для зарахування oco6i дисциплш(и)
з ощнкою «зараховано» та кредит1в в обсяз1 фактично набутих результата
навчання, але не бшьше обсягу необов’язкових дисциплш (виб1рковоТ
частини) навчального плану за вщповщний перюд навчання. LJi дисциплши
можуть не сшвпадати з навчальним планом КиТвського нащонального
ушверситету iMeHi Тараса Шевченка.
Пщ час сшвбесщи KoMiciT i3 Заявником також можуть бути встановлеш
перюди навчання та визнаш результате навчання в систем! вищоТ освгги, яю
були сформован! до 20 лютого 2014 року, у тому числ1 передбачеш
стандартом вищоТ осени та/або таю, що формуються обов’язковими для
здобувач1в вищоТ осв1ти навчальними компонентами, включаючи практичну
niдготовку та курсов! роботи.

KoMicii

Позитивна ощнка сшвбесщи з KoMicieio е пщставою для зарахування
oco6i дисциплш(и) за документально пщтвердженою ощнкою або ощнкою
«зараховано» та кредит1в в обсяз! фактично набутих результата навчання.

7. Комплексы! контрольш заходи проводяться для визнання результатов
навчання, яю передбачеш стандартом вищо!’ осв1ти та/або формуються
обов’язковими для здобувач1в вищо!’ освгги навчальними компонентами,
включаючи практичну шдготовку та курсов! роботи (кр!м зазначених у
пункт! 6 цього роздшу).
У межах одного контрольного заходу допускаеться визнання навчального
навантаження в обсяз! до 30 кредит!в GKTC.
У проведенш комплексних контрольних заход!в беруть участь не менше
трьох члешв KoMicii, а також допускаеться залучення додаткових
екзаменатор!в.

Позитивна оц!нка за результатами проведеного комплексного
контрольного заходу для визнання результат!в навчання, як! передбачеш
стандартом вищо!’ освгги та/або формуються обов’язковими для здобувач!в
вищо!’ осв!ти навчальними компонентами, включаючи практичну пщготовку
та курсов! роботи, е пщставою для зарахування oco6i дисцишпн(и) з ощнкою
«зараховано» та кредипв в обсяз! в!дпов!дних обов’язкових дисциплш,
практик та курсових po6iT навчального плану.
8. У раз! ycniniHoro проходження атестащ!' та зарахування на навчання
або присудження ступеня вищо!* осв!ти, присвоения вщповщно!’ квал!ф!кащ!‘
за результатами проходження атестащ 1 Заявник протягом року з дати
проходження атестащ!’ мае право пройти комплексн! контрольш заходи у
Кшвському нащональному ушверситет! iMeHi Тараса Шевченка та отримати
документ про вищу ocBiTy державного зразка та додаток до нього з
диференцшованими ощнками.
9. Атестащя здобувач1в вищо!’ освгги для визнання квал!фжацп
проводиться
екзаменацшною
KOMiciera
Кшвського
нащонального
ун1верситету iMeHi Тараса Шевченка. Види атестащ 1 здобувач!в визначаються
навчальними планами Кшвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса
Шевченка. Атестащя здобувач1в вищо’1 ocBira для визнання здобуто1
квагпфжацп проводиться п1сля ycnimHoro проходження Bcix !нших aTecTauifi,
включаючи л!ценз1йн! штегроваш icn n ra для медичних спец!альностей.
При проведенш атестащ!' здобувач!в повинн! бути присутш не менше
трьох члешв KoMicii незалежно в!д ix членства в склад! екзаменащйно!'
KOMicii'.

Квал!ф!кацшна робота може бути представленою та захищатись обраною
Заявником мовою, якщо вона е зрозумшою членам KoMicii та екзаменащйно!’
KOMicii.

Усп!шне проходження атестащ!' здобувач!в вищо!* ocBira е шдставою для
прийняття р1шення про присудження ступеня вищо1 осв!ти, присвоения
вщповщно! квaлiфiкaцil та видач! диплома.
10. 1нформащя про прийняття заяви Заявника про проходження атестащ!’
вноситься до СДЕБО.
11. За результатами атестащ!’ Ком!с1я впродовж трьох робочих дшв
приймае р1шення щодо визнання результат!в навчання та перюд!в навчання в
б

систем1 вищо1 освгги з можливютю продовження навчання з певного курсу
(семестру) за вщповщною освггньою програмою в КиТвському нащональному
ушверситет1 iMeHi Тараса Шевченка або присудження ступеня вищоТ ocBira,
присвоения вщповщноТ квал1фжаци та видачу диплома КиТвського
нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, або вщмовляе в цьому.
Р1шення KoMicii затверджуеться наказом ректора КиТвського нащонального
ушверситету iMeHi Тараса Шевченка.
1нформащя про результата атестацп Заявника вноситься до СДЕБО
незалежно вщ прийнятого ршення.
У pa3i продовження навчання пщставою для зарахування е вщповщне
р1шення KoMiciT, яке затверджуеться наказом ректора КиТвського
нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка. 1нформащя про Заявника
та визнаш перюди навчання, його освггня декларащя вносяться до СДЕБО.
Ршення KoMiciT, затверджене наказом ректора КиТвського нащонального
ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, не може бути пщставою для
продовження навчання в шшому вищому навчальному закладь
У pa3i видач1 документа про освггу державного зразка видаеться також
додаток до нього. У pa3i в1дмови - KoMicieio приймаеться р1шення про
негативний результат проходження атестацп, яке затверджуеться наказом
ректора КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка.
Обсяг визнаних результата навчання не може перевищувати звичайне
навантаження визнаних перюд1в навчання (навчальних роюв, семестр1в), яке
визначено в пушсп Мчастини першоТ стата 1 Закону УкраТни «Про вищу
освггу».
Про результата процедури атестацп Кшвський нацюнальний ушверситет
iMeHi Тараса Шевченка повщомляе Мшютерство освгги i науки УкраТни
листом та надсилае кошю освггньоТ декларацп Заявника.
12. Апеляцшш заяви щодо процедури атестац!Т та ТТ результата
подаються до КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка.
Апелящйна ком1с1я КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса
Шевченка за результатами розгляду апеляцшноТ заяви приймае вщповщне
р1шення, яке затверджуеться ректором (проректором з науково-педагопчноТ
роботи) КиТвського нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка.
Заявник мае право оскаржити зазначене р1шення в судовому порядку. KpiM
того, Заявник мае право звернутись для проходження атестацп до шшого
вищого навчального закладу.
13. Пщставою для анулювання результата атестацп, яка здшснюеться
вщповщно до цього Порядку, е подання Заявником недостов1рних
вщомостей.

