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Щодо студентів з вищих навчальних 
закладів Луганської та Донецької областей, 
які тимчасово допущені до навчання 
у  І  семестрі 2014/15 н.р.

1. Відповідно д о  розпорядження Кабінету Міністрів України від 
27 серпня 2014 року № 785 «Деякі питання організації 2014/15 
навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і 
Луганській областях» та листа Міністра освіти та науки України від 
1 вересня 2014 року № 1/9-440, студентів, які виявили бажання бути 
тимчасово допущеними до занять та подали відповідні заяви до 
факультетів, інститутів та коледжів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, зарахувати як таких, що 
тимчасово допущені до занять у І семестрі 2014/15 навчального року.

2. Факультети, інститути та коледжі видають накази про зарахування таких 
осіб. Підставою для відмови про зарахування може бути перевищення 
чисельності студентів раніше зарахованими студентами даної категорії в 
одній академічній групі більш як на п’ять осіб або відсутність в ЄДЕБО 
анкети студента, що подав заяву про тимчасовий допуск до занять.

3. Накази про зарахування студентів як таких, що тимчасово допущені до 
занять у І семестрі 2014/15 навчального року, верифікуються в ЄДЕБО, 
а копія направляється до вищого навчального закладу, розташованого у 
Донецькій або Луганській області, у якому студенти навчаються на 
постійній основі.

4. Факультет, інститут або коледж, до якого зараховані студенти зазначеної 
категорії:

- формує тимчасові особові справи (заява студента, анкетна сторінка з 
ЄДЕБО, копія наказу про зарахування);
видає студентські квитки із зазначенням статусу тимчасово 
допущеного до занять;

- вносить прізвища студентів та інші відомості до журналів контролю 
відвідування занять, а також до залікових та екзаменаційний 
відомостей та інших документів, що передбачені Положенням про 
організацію навчального процесу вищого навчального закладу;



у разі відсутності у студента залікової книжки, видає йому залікову 
книжку із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять, до 
якої вносяться результати поточного та підсумкового контролю якості 
знань, відповідно до робочого навчального плану, які засвідчуються 
підписом керівника та печаткою структурного підрозділу 
Університету;
до початку занять проводить із зазначеними студентами всі необхідні 
інструктажі з питань безпеки праці та інші процедури, визначені 
розпорядчими документами Університету.
Після завершення семестру та складання екзаменаційної сесії 
студентами, що тимчасово допущені до занять, факультет, інститут 
або коледж видає наказ про відрахування таких осіб, який 
верифікується у Єдиній базі. Студенти отримують копію особової 
справи та залікову книжку. У випадку потреби процедура зарахування 
на II семестр 2014/2015 навчального року повторюється (до 
відповідного розпорядження МОН).
Протягом всього терміну навчання особи, що тимчасово допущені до 
занять, вважаються студентами тих навчальних закладів, у яких 
навчаються на постійній основі й продовжуватимуть навчання після 
поновлення навчального процесу у Донецькій і Луганській областях. 
Студенти, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, не 
сплачують Університету за отримання освітніх послуг. Гуртожиток 
надається лише за наявності вільних місць, стипендія не виплачується.
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