
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 27 серпня 2014 р. № 785-р 

Київ 

Деякі питання організації 2014/15 

навчального року в навчальних закладах, 

що розташовані у Донецькій і Луганській областях 

З метою створення безпечних умов навчання, збереження мережі 

навчальних закладів у Донецькій і Луганській областях, організації 2014/15 

навчального року в навчальних закладах, розташованих у зазначених областях: 

1. Установити, що: 

1) особам, які навчаються за державним замовленням у навчальних 

закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, та з незалежних 

від них обставин не пройшли останній семестровий контроль у 2013/14 

навчальному році, виплачується стипендія в розмірі, встановленому зазначеним 

особам за результатами попереднього семестрового контролю в 2013/14 

навчальному році, на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю; 

2) керівники навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і 

Луганській областях, з урахуванням ситуації за погодженням із Міністерством 

освіти і науки визначають дату початку 2014/ 15 навчального року. 

2. Взяти до відома, що з метою організації 2014/15 навчального року та до 

відновлення надання освітніх послуг усіма вищими навчальними закладами, що 

розташовані в Донецькій і Луганській областях: 

1) вищі навчальні заклади, що розташовані у Донецькій і Луганській 

областях, проводять вступну кампанію з урахуванням таких особливостей: 

Керівники вищих навчальних закладів, що розташовані у Донецькій і 

Луганській областях, самостійно в межах державного замовлення визначають 



умови та порядок проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які 

проживають у Донецькій і Луганській областях і не проходили зовнішнього 

незалежного оцінювання (за вступними іспитами або відповідно до середнього 

бала атестату), а також дату закінчення вступної кампанії з обов’язковим 

повідомленням про це Міністерству освіти і науки та розміщенням відповідних 

відомостей у засобах масової інформації та на веб-сайтах навчальних закладів; 

абітурієнти, що не проходили зовнішнього незалежного оцінювання, 

мають право надсилати заяви про вступ до навчального закладу на електронну 

адресу приймальних комісій вищих навчальних закладів або надсилати їх 

поштою; 

абітурієнти, які проживають на території України та не використали право 

подання заяв, кількість яких визначена Умовами прийому до вищих навчальних 

закладів у 2014 році, мають право подавати заяви до вищих навчальних 

закладів, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, відповідно до 

розділу VI зазначених Умов; 

2) забезпечення доступу до навчання осіб, які навчались у 2013/14 

навчальному році в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і 

Луганській областях, незалежно від року навчання, освітньо-кваліфікаційного 

рівня і форми навчання здійснюється керівником навчального закладу, що 

розташований в іншому регіоні України, за заявою такої особи, що подається до 

приймальної комісії (аспірантури, докторантури) відповідного вищого 

навчального закладу разом із копією документа, що посвідчує особу, шляхом 

видання наказу про її зарахування як такої, що тимчасово допущена до занять. 

При цьому допускається збільшення чисельності студентів в одній 

академічній групі не більш як на п’ять осіб без урахування кількості осіб, що 

тимчасово допущені до занять, у показнику фактичної кількості студентів, 

курсантів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів під час подання 

статистичної, фінансової та іншої звітності відповідного вищого навчального 

закладу. 

Факт навчання зазначених осіб у вищих навчальних закладах, що 

розташовані у Донецькій і Луганській областях, перевіряється приймальною 



комісією відповідного навчального закладу з використанням Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. Наявність відомостей про таких осіб у 

зазначеній базі є обов’язковою умовою для забезпечення тимчасового допуску 

до занять. 

Навчальні заклади, до яких прибули такі особи, формують тимчасові 

особові справи і видають довідки про навчання із зазначенням статусу особи, 

що тимчасово допущена до занять, внесенням відомостей до журналу контролю 

відвідування занять, до залікових та екзаменаційних відомостей та інших 

документів, що передбачені Положенням про організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах. 

Копія тимчасової особової справи особи, що тимчасово допущена до 

навчання, а також її залікова книжка є підставою для зарахування опанованих 

особою навчальних дисциплін та інших складових навчального процесу, 

передбачених відповідним навчальним планом, після поновлення навчального 

процесу у вищому навчальному закладі, що розташований у Донецькій або 

Луганській області, де продовжуватиме навчання така особа. 

3. Державній казначейській службі, Міністерству освіти і науки, іншим 

центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні 

навчальні заклади, Донецькій і Луганській обласним державним адміністраціям 

забезпечити здійснення виплати стипендій особам, зазначеним у підпункті 1 

пункту 1 цього розпорядження, у межах загальних обсягів видатків, 

передбачених їм на зазначені цілі. 

  

  

  

Прем’єр-міністр України 

  

  

                А. ЯЦЕНЮК 

 


