
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відрахування, 

переривання навчання, 

поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти, а також 

надання їм академічної відпустки 

та права на повторне навчання



В положенні встановлюється 

порядок:

- відрахування;

- переривання навчання;

- поновлення і переведення;

- надання академічної відпустки;

- та право на повторне навчання

здобувачів вищої освіти.



В Положенні визначені терміни:

- відрахування – припинення статусу здобувача вищої

освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту;

- поновлення – відновлення статусу здобувача вищої

освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту;

- переведення – зміни в правах та обов’язках особи, що

здобуває вищу освіту, зумовлені зміною закладу вищої

освіти та/або спеціальності (спеціалізації, освітньої

(освітньо-професійної, освітньо-наукової програми), та/або

форми навчання, та/або джерел фінансування без

припинення статусу здобувача вищої освіти;

- переривання навчання – часткове призупинення прав та

обов’язків здобувача вищої освіти у зв’язку з обставинами,

які унеможливлюють виконання індивідуального

навчального плану або індивідуального плану наукової

роботи (освітньо-науковий та науковий рівень вищої освіти).



Переведення здійснюється виключно під час канікул.

Розгляд заяв повинен проводитись протягом двох тижнів.

У всіх випадках розгляду питань про переведення та поновлення

здобувачів вищої освіти, декани факультетів / директори інститутів та

керівник аспірантури повинні враховувати необхідність обов’язкового

виконання державного замовлення на підготовку фахівців та дотримання

встановлених ліцензійних обсягів.

Не допускається переведення / поновлення здобувачів вищої освіти

випускних курсів на навчання за державним замовленням після подання до

Міністерства освіти і науки України показників випуску фахівців поточного

навчального року.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на договірній основі з оплатою

за рахунок коштів фізичної або юридичної особи, можуть бути переведені

(поновлені) за згодою замовників, що фінансують їх навчання.



Підставами для відрахування студента є:

1) завершення навчання;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого ЗВО;

4) невиконання навчального плану або

індивідуального плану навчання;

5) порушення умов договору про навчання;

порушення академічної доброчесності;

7) інші випадки, передбачені законом.



Перелік обставин, що вважаються невиконанням

індивідуального навчального плану:

- отримав оцінку «незадовільно» з трьох чи більше

навчальних дисциплін протягом навчального семестру;

- отримав оцінку «незадовільно» за результатами

державної атестації;

- за порушення навчальної дисципліни (впродовж 1

місяця не з’являвся на заняття);

- за систематичні прогули занять без поважних причин

(сумарна кількість – понад 150 академічних годин за

навчальний семестр).



Інші випадки відрахування:

- не приступив до занять після закінчення академічної відпустки,

впродовж 10 днів;

- за порушення вимог Статуту Університету або Правил внутрішнього

розпорядку Університету, вимог з охорони праці, техніки безпеки,

виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачених відповідними

правилами та інструкціями, що затверджені установленим порядком;

- за вироком суду, що вступає в законну силу;

- за здійснення аморального вчинку, несумісного з продовженням

навчання в Університеті:

• поява на заняттях, в бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у

стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

• бійка в навчальних аудиторіях, службових приміщеннях та на

території Університету;

• поведінка, що принижує людську гідність та інші);

- за порушення правил перебування іноземних здобувачів в Україні;

- у зв’язку з переведенням до іншого ЗВО.

- порушення строків виконання індивідуального плану наукової

роботи ( в аспірантурі) без поважних причин.



Відрахування здобувача оформлюється

наказом за підписом ректора (проректора з

науково-педагогічної роботи) з наданням

зазначених в положенні документів:

Особа, відрахована з Університету до

завершення навчання отримує академічну довідку,

що містить інформацію про результати навчання.



Поновлення у складі здобувачів вищої освіти

Поновленими можуть бути особи, які відраховані до завершення

навчання за освітньою програмою відповідного рівня вищої освіти.

Поновлення здійснюється незалежно від:

- причин відрахування;

- тривалості перерви в навчанні (не повинна перевищувати 5-ти

років);

- форми навчання;

- спеціальності та галузі знань;

- типу програми, джерел фінансування;

- форми власності закладу вищої освіти.

З урахуванням здатності здобувача успішно виконувати навчальний

план, як правило під час канікул, а на заочну форму навчання – до

початку екзаменаційної сесії.

Поновлення здобувача вищої освіти на перший курс освітньо-

професійних програм першого (бакалаврського) рівня на основі

загальної середньої освіти забороняється.



Ректор Університету має право поновити на другий курс

здобувача вищої освіти, відрахованого з першого курсу, в

особливих випадках , якщо його академічна заборгованість

складає не більше 15 кредитів ЄКТС.

Поновлення здійснюється на:

- освітні програми того ж рівня, з якого було

відраховано здобувача вищої освіти,

- на такий самий навчальний курс в межах ліцензійного

обсягу відповідної спеціальності.

Перевищення ліцензійного обсягу можливе у

виняткових випадках за попереднім дозволом МОН України.

Поновлення на навчання здійснюється за погодженням з

органами студентського самоврядування.



Поновлення здобувачів забороняється:

- з неакредитованих ЗВО;

- якщо здобувачі навчались за неакредитованими освітніми

програмами;

Порядок поновлення до складу здобувачів вищої освіти

Університету:

- заява про поновлення повинна бути розглянута протягом

двох тижнів;

- ліквідація академічного розходження, є обов’язковою

умовою поновлення.



Переведення здобувачів вищої освіти

Особи які навчаються в Університеті можуть бути

переведені:

- з Університету до іншого ЗВО України;

- з однієї спеціальності на іншу;

- з однієї форми навчання на іншу;

- з одного джерела фінансування на інше.

Процедура переведення здобувачів здійснюється:

- за очною формою навчання, як правило, під час літніх або

зимових канікул;

- за заочною формою навчання – до початку відповідної сесії;

- на освітні програми того самого рівня вищої освіти, а також

на такий самий навчальний курс;

- в межах ліцензійного обсягу відповідного рівня вищої освіти

спеціальності.



Переведення здобувачів на перший курс освітніх програм на основі

повної середньої освіти на місця державного замовлення забороняється.

Переведення здобувачів, які навчаються за освітньо-професійною

програмою першого (бакалаврського) рівня з терміном навчання 4 роки,

на базі повної середньої освіти, на навчання за того ж самого рівня

вищої освіти терміном навчання 3 роки (зі скороченим терміном

навчання) на базі ОКР молодший спеціаліст забороняється.

Переведення здобувачів до інших ЗВО здійснюється за погодженням

керівників обох закладів.

Заява про переведення повинна бути розглянута в Університеті

протягом двох тижнів і здобувачу мають бути повідомлені умови

переведення на навчання або причина відмови.

При позитивному розгляді заяви і виконанні умов переведення Ректор

університету видає наказ, згідно з яким здобувач вищої освіти

допускається до занять, а до ЗВО, в якому він навчався раніше,

направляється запит щодо одержання його особової справи на підставі

якого ректор видає наказ про відрахування здобувача у зв’язку з його

переведенням і в тижневий термін пересилає особову справу на адресу

Університету.



Ректор університету після одержання особової

справи здобувача вищої освіти видає наказ про

його зарахування.

При зарахуванні здобувача на навчання за

контрактом між Університетом та здобувачем

укладається договір про надання освітніх послуг.

Порядок перезарахування навчальних дисциплін

та ліквідації академічного розходження визначено

Положенням про порядок перезарахування освітніх

компонентів освітніх програм, визначення

академічного розходження та його ліквідацію.



В межах Університету здобувачі вищої освіти можуть перевестись:

- з однієї спеціальності на іншу ;

- з однієї форми навчання на іншу;

- з одного джерела фінансування на інше.

Переведення здійснюється, після завершення екзаменаційної сесії.

Переведення з однієї спеціальності на іншу можливе тільки для

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на ІІ – ІІІ

навчальних курсах при наявності відповідних вакантних місць в межах

ліцензованого обсягу.

Переведення з однієї форми навчання на іншу можливе для

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ –IV

навчальних курсів, а також здобувачів вищої освіти другого

(магістерського) рівня І курсу при наявності відповідних вакантних

місць в межах ліцензійного обсягу.



Переведення в межах Університету, здійснюється на підставі

обґрунтованої заяви здобувача на ім’я Ректора, яка узгоджується з

деканом факультету / директором інституту, на якому навчається

здобувач, і надається до деканату факультету/ директорату інституту,

куди планується переведення протягом 10 днів після завершення

семестрового контролю.

Вивчення документів здобувача на переведення здійснює група

забезпечення відповідної спеціальності, яка на основі аналізу наданих

документів приймає рішення про можливість переведення і на яких

умовах.

У разі, визначення академічного розходження Претенденту

визначається термін його ліквідації.

Організація перезарахування навчальних дисциплін покладається на

деканат факультету / дирекцію інституту.

На підставі рішення Вченої ради факультету / інституту видається

наказ про переведення здобувача вищої освіти, що є підставою наказу

про відраховування здобувача з попереднього місця навчання і

зарахування до нового.

Виписка з наказу про переведення вкладається до особової справи

здобувача вищої освіти.



Переведення здобувачів з однієї форми фінансування на іншу

здійснюється при наявності вакантних місць з урахуванням ліцензійного

обсягу на спеціальності.

Здобувачу, який навчався за державною формою фінансування і має

академічну неуспішність за кількома навчальними дисциплінами, з

урахуванням його досягнень у дослідницькій, науковій, громадській,

спортивній та соціально-культурній діяльності може бути надана

пропозиція про його переведення на навчання за Договором або за

рахунок коштів фізичних осіб, за умови ліквідації академічної

неуспішності до початку наступного семестрового контролю.

Таке переведення здобувачів здійснюється за їх згодою на підставі

заяви на ім’я Ректора, за погодженням з органами студентського

самоврядування.



Переведення здобувачів на навчання на вакантні місця державного

замовлення здійснюється:

- гласно;

- виключно на конкурсних засадах;

- за рейтингом успішності здобувачів;

- з урахуванням їх соціального статусу;

- з обов’язковим погодженням з органами студентського

самоврядування.

Переведення здійснюється

як правило, у період до 01 жовтня (осінній семестр) та до 01

березня (весняний семестр), за умови оплати за навчання в

попередньому місяці.

Правом переведення на навчання за державним замовленням поза

конкурсом користуються здобувачі, які мають право на зарахування на

навчання за державним замовленням поза конкурсом.



Переривання навчання та надання академічної відпустки

Здобувач в незалежності від рівня освіти та форми навчання, може

взяти перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють

виконання освітньої програми з таких причин:

- за станом здоров’я;

- у зв’язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати

права на відстрочку від неї;

- за сімейними обставинами;

- участі у програмах академічної мобільності;

- у зв’язку з захистом дисертації до закінчення нормативного строку

підготовки.

Протягом терміну навчання здобувач може скористуватись правом

на отримання академічної відпустки один раз.

У виключних випадках, може бути надано право на повторне

отримання академічної відпустки.



Максимальна тривалість - до одного року.

При необхідності - може бути продовжено

Надання академічної відпустки оформлюється

відповідним наказом Ректора із зазначенням:

- виду;

- підстави;

- та термінів надання академічної відпустки.



Види академічних відпусток.

А) за медичними показниками:

- випадку зниження працездатності внаслідок порушення функцій

організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують

тривалого відновлювального лікування;

- загостренням хронічних захворювань або частими захворюваннями

(понад один місяць за навчальний семестр);

- анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювання

лікування під час навчання.

Б) за медичними показниками за станом здоров’я:

надається здобувачу на підставі висновку лікарсько-консультативної

комісії (ЛКК) Студентської лікарні із зазначенням підстави надання

відпустки та її терміну.



В) у зв’язку з військовою службою – у випадку його мобілізації, призову

на строкову військову службу, вступу на військову службу за контрактом

відповідно до законодавства.

Г) за сімейними та іншими особистими обставинами :

- у зв’язку з вагітністю та пологами;

- у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років;

- у випадку коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, до

досягнення нею 6-річного віку;

- у зв’язку із необхідністю догляду за членами сім’ї.

Д) у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності;

Е) у зв’язку з захистом дисертації до закінчення нормативного строку

підготовки.

Допуск на навчання здобувачів, у яких завершився термін академічної

відпустки, здійснюється наказом Ректора на підставі заяви здобувача не

пізніше двох тижнів до завершення терміну академічної відпустки.



Повторне навчання – повторне проходження здобувачем навчальних

дисциплін, з яких він не отримав встановленої в Університеті мінімальної

кількості балів (60).

Здобувачі вищої освіти першого курсу, які навчаються за освітньою

програмою для здобуття освітнього ступеня бакалавра правом на повторне

навчання не користуються.

Підставою для надання здобувачу права на повторне навчання може бути

невиконання ним, до початку екзаменаційної сесії, навчального плану

поточного семестру з поважних причин, а саме:

- тривалі захворювання,

- часті захворювання (понад один місяць семестру);

- службові відрядження (для здобувачів заочної форми навчання);

- складні сімейні обставини;

- академічна неуспішність.

Питання про надання права на повторне навчання вирішується Ректором

університету за поданням декана факультету / директора інституту, на підставі

заяви здобувача до початку відповідного семестру, як правило, під час канікул і

оформлюється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку навчального семестру,

навчальний план якого здобувач вищої освіти не виконав.



Здобувачам, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані

навчальні дисципліни, з яких вони мали позитивну оцінку .

Перезарахування здійснюється на підставі заяви здобувача і за згодою

декана факультету / директора інституту, керівника аспірантури.

У разі виникнення академічної різниці, здобувач повинен ліквідувати її до

початку семестрового контролю відповідно

Здобувачі, які навчалися за державним замовленням та отримали право на

повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують

навчання за державним замовленням та мають право на призначення

мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в

попередньому навчальному семестрі.

В інших випадках повторне навчання можливе лише за Договором або за

кошти фізичних (юридичних) осіб.

За період навчання здобувач може скористуватися правом на проходження

повторного курсу:

- бакалавр - не більш двох разів;

- інших освітніх та наукових ступенів – один раз.



Здобувачу вищої освіти, який відрахований з Університету або 

переведений до іншого закладу вищої освіти, видається академічна 

довідка встановленої форми та оригінал документа про раніше 

здобуту освіту.

До академічної довідки вносяться відомості про вивчені 

навчальні дисципліни,  звіти за практику, складені диференційовані 

заліки та екзамени вносяться до академічної довідки окремо за 

кожний навчальний семестр. 

Здобувачу вищої освіти, який до відрахування з Університету 

навчався в декількох закладах вищої освіти, до академічної довідки, 

перед переліком навчальних дисциплін, що вивчались в Університеті, 

вносяться результати навчання (навчальні дисципліни та оцінки) 

отримані ним під час навчання в цих закладах.

Здобувачу вищої освіти, який продовжує навчання в 

Університеті витяг з академічної довідки видається за вимогою 

(заявою)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


