Здійснювався також моніторинг стану забезпечення права на освіту тисяч
студентів Донецької та Луганської областей
Провадженням встановлено, що з вересня п.р. студентів, які переїхали на
підконтрольну державній владі України територію, переведено як вільних
слухачів до інших вищих навчальних закладів країни. Під час моніторингу,
проведеного, зокрема в Дніпропетровській та Харківській областях, з’ясовано,
що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2014 р. № 785-р студенти допущені до навчання на І семестр за спрощеною
системою. Вони мають такі ж права, як і інші студенти: відвідують заняття,
отримують залікові книжки й складатимуть іспити. Однак такі студенти не
отримують стипендію, поки вони не визначаться остаточно з ВНЗ, в
якому вони хочуть продовжувати навчання.
У відповідь на запити Уповноваженого Міністерство також окреслює як
проблему питання забезпечення гуртожитками студентів, які хочуть
перевестися на навчання в університети, що знаходяться на підконтрольній
українській території. Частково це студенти університетів, які вже розпочали
роботу на підконтрольній території: Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля в Луганську, Донецький національний
технічний університет, Луганський національний університет імені Т. Г.
Шеченка, Донецький національний університет. На початок грудня таких ВНЗ
нараховується 11, а студентів – більше 5,5 тисяч
Як стверджується, міністерство веде перемовини з міжнародними донорами
щодо облаштування житла на новому місці для студентів і викладачів.
У Міністерстві освіти і науки також розглядається питання централізованого
переїзду викладачів та учнів професійно-технічних та вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації.
Завдяки вжитим заходам затверджено питання організації освітнього процесу
у вищих навчальних закладах (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2014 р.№ 1210). Відповідно до положень зазначеного документа
право на переведення (поновлення) на навчання 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;

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.
На виконання зазначеного розпорядження Міністерством освіти і науки
затверджено наказ від 16.12.2014 № 1474 «Щодо обсягу державного
замовлення», а також листом від 16.12.2014 № 1/9-639 роз’яснено питання
процедури переведення студентів, оформлення документації та здійснення
заходів, спрямованих на безумовне виконання вимог чинного законодавства.
Проблемним залишається питання підготовки законодавчої бази, для того,
щоб студенти змогли повноцінно та якісно працювати. Як свідчить моніторинг
Міністерство освіти розробило законопроект «Про забезпечення прав на
освіту осіб, які проживають на території проведення антитерористичної
операції або переселилися з неї під час її проведення».

