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Щодо порядку переведення або 
поновлення студентів з ВНЗ 
Донецької і Луганської областей 
до КНУ імені Тараса Шевченка 
у  2014/15 н. р.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 
2014 р. № 1210 «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах» та відповідно до листа МОН від 16.12.2014 № 1/9-639 
створити сприятливі умови для переведення або поновлення на навчання 
студентам з вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і 
Луганській областях, у яких внаслідок проведення антитерористичної операції 
не здійснюється навчальний процес, а саме:

1. Факультетам, інститутам та коледжам Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка до 19 грудня 2014 року прийняти заяви 
про переведення або поновлення (незалежно від року навчання, освітньо- 
кваліфікаційного рівня і форми навчання) від студентів:

- які навчалися в Університеті протягом І семестру 2014/2015 навчального 
року, як 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»;
- які навчаються у вищих навчальних закладах, що розташовані у 
Донецькій або Луганській області, в яких внаслідок проведення 
антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, і які 
відповідним наказом МОН не переведені на територію, підконтрольву 
владі України;
- осіб, 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 навчалися у ВНЗ, що розташовані у Донецькій або Луганській 
області на території проведення антитерористичної операції, і в 2013/14 
навчальному році знаходилися в академічній відпустці, у тому числі за 
медичними показниками.
2. Під час подання заяви на ім’я ректора Університету 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
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відсутності залікової книжки (академічної довідки) у заяві зазначається 
інформація про навчання у вищому навчальному закладі, що розташований у 
Донецькій або Луганській області: освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям 
підготовки (спеціальність), рік навчання, успішність за результатами 
останнього семестрового контролю, належність до будь-якої пільгової категорії 
(дитина-сирота або позбавлена батьківського піклування, інвалідність, 
чорнобильська категорія тощо). Факти, викладені у заяві, перевіряються на 
факультетах/в інститутах/у коледжах відповідальними особами в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти. Позитивний результат перевірки за 
допомогою ЄДЕБО є обов’язковою умовою для видання наказу про 
зарахування студента на навчання, визначення йому академічної різниці, а 
також встановлення термінів ліквідації академічної різниці, яка не 
вважатиметься академічною заборгованістю на період, визначений 
розпорядженням директора інституту/коледжу або деканом факультету. 
Зазначений наказ верифікується в Єдиній базі.

3. Переведення (поновлення) студентів з вищих навчальних закладів, 
розташованих у Донецькій і Луганській областях, які навчалися за кошти 
державного бюджету, здійснюється з 1 лютого 2015 року на місця

■державного замовлення, що перерозподіляються між Університетом та 
відповідними вищими навчальними закладами, на підставі поданої до МОН не 
пізніше 23 грудня 2014 року інформації про кількість переведених 
(поновлених) осіб, які навчалися за державним замовленням.

4. Переведення (поновлення) студентів, які навчалися за кошти 
фізичних або юридичних осіб, здійснюється з 1 лютого 2015 року на 
договірній основі зі збереженням умов оплати, що передбачені договором, 
укладеним особою з вищим навчальним закладом, розташованим у Донецькій 
або Луганській області. Для переоформлення договору зі збереженням умов 
оплати студент обов'язково надає копію договору, укладеного з попереднім 
навчальним закладом. Оплата освітніх послуг такими особами здійснюється 
починаючи з місяця, що настає за періодом, за який здійснено оплату освітніх 
послуг вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або 
Луганській області.

- 5. У разі перевищення ліцензованого обсягу за певним напрямом 
підготовки (спеціальністю) факультет/інститут/коледж до 22 грудня 2014 року 
письмово повідомляє про такий факт Науково-методичний центр організації 
навчального процесу для запиту та отримання рішення Міністерства освіти і 
науки України щодо збільшення обсягів на підготовку фахівців з вищою 
освітою за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Проректор
з науково-педагогічної роботи


