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Щодо надання роз’яснення
Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації від 01.10.2020
№ ЗПІ-К-1177/0-20 інформуємо, що Міністерство у своїй роботі керується
правовими засадами і гарантіями, що встановлені Конституцією України та
законами України. Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 32 Закону України «Про
вищу освіту» діяльність закладу вищої освіти провадиться на принципах
автономії та самоврядування. Автономія закладу вищої освіти це
самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти
у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації
освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності,
тощо у межах, встановлених цим Законом.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020
№ 406 керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та
післядипломної освіти, підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Міністерства освіти і науки України, на період карантину
зобов’язані забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема
шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її
здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього
процесу, а також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи
(організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів
дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти).
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При цьому, кожен заклад освіти повинен самостійно організувати
дистанційне навчання, маючи повну свободу у виборі технологій та платформ
для навчання.
У разі неможливості виконання навчальних планів у повному обсязі
Міністерством рекомендовано керівникам закладів освіти для невипускних
курсів затвердити необхідні зміни до навчальних планів та індивідуальних
навчальних планів здобувачів освіти, які передбачають завершення
в наступному навчальному році або перенесення на наступний навчальний
рік практичної підготовки та вивчення навчальних дисциплін, які потребують
проведення аудиторних (наприклад, лабораторних) занять і не можуть
бути ефективно виконаними дистанційно, разом з відповідними
контрольними заходами.
Натомість, може бути перенесено на поточний навчальний рік з наступного
навчального року вивчення дисциплін, які можуть ефективно вивчатись
із використанням технологій дистанційного навчання, написання курсових робіт
тощо.
Тобто, не зважаючи на карантинні заходи здобувачі вищої (фахової
передвищої) освіти повинні виконати індивідуальний навчальний план,
розроблений на основі відповідних освітньої програми та навчального плану,
з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину,
що може передбачати, зокрема, збільшення обсягу навчальних занять у закладах
вищої освіти (перенесення на вихідні дні, канікулярний період, наступний рік
тощо), що у свою чергу потребуватиме збільшення плати за надання освітніх
послуг після завершення карантину, а також у наступному навчальному році.
Що стосується плати за надання освітніх послуг інформуємо, що частиною
шостою статті 73 Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про
фахову передвищу освіту» визначено, що розмір плати за весь строк навчання
для здобуття відповідного ступеня вищої (фахової передвищої) освіти,
підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово,
щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що
укладається між закладом вищої (фахової передвищої) освіти та фізичною
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 652 Цивільного
кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при
укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою
сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті
зобов’язання.
Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби
сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на
інших умовах.
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Частиною третьою статті 653 Цивільного кодексу України визначено, що
у разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або
припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання
договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером
його зміни.
Також зазначаємо, що статтею 34 Закону України «Про вищу освіту» та
статтею 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту» визначено, що
керівники закладів освіти наділені, зокрема, повноваженнями щодо вирішення
питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти.
Тобто, керівники закладів освіти у разі необхідності можуть, наприклад,
самостійно реструктуризувати оплату освітньої послуги, встановленої в договорі
(контракті), що укладений між закладом освіти та фізичною (юридичною)
особою та своїм рішенням встановити строк оплати за вмотивованою заявою
особи з урахуванням підтверджених фактів суттєвого тимчасового зниження
доходів або ж припинення роботи.
На підставі викладеного, вважаємо, що питання оплати освітніх послуг
необхідно вирішувати безпосередньо з керівництвом відповідного закладу
освіти.
Водночас інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання
безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте
за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно
у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся
особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги чи бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних
центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової
допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правової
допомоги legalaid.gov.ua.
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