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1. Загальні положення 

Положення про порядок переведення, відрахування, переривання 

навчання та поновлення здобувачів вищої освіти Економіко-технологічного 

інституту імені Роберта Ельворті (далі – Положення) розроблено відповідно 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу 

МОН України від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про 

порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти 

вищих закладів освіти» та чинних нормативно-правових актів. 

Положення визначає механізм відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту за освітніми 

рівнями бакалавра та магістра, а також надання їм академічної відпустки.  

 відрахування здобувачів вищої освіти; 

 поновлення на навчання; 

 

2 Відрахування 

2.1. Підстави для відрахування здобувача вищої освіти: 

 завершення навчання за відповідною освітньою програмою; 

 власне бажання; 

 переведення до іншого навчального закладу; 

 невиконання індивідуального навчального плану; 

 якщо здобувач вищої освіти не приступив до навчальних занять без 

поважних причин у 10-денний термін після зарахування; 

 за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної 

комісії (ЛКК); 

 за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку; 

 порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом 

вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, 

яка оплачує таке навчання;  

 інші випадки, передбачені законодавством. 

2.2. Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання 

за освітньою програмою, отримує академічну довідку встановленого зразка.  

2.4. Відрахування здобувача вищої освіти проводиться наказом Ректора 

за поданням декана та за погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

 

3. Переведення здобувачів вищої освіти 

3.1. Переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під 

час канікул до початку семестру при відсутності академічної заборгованості. 

3.2. Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням 

вимог до вступників на відповідні освітні програми. 

3.3. Здобувач вищої освіти можуть бути переведені: 

 на наступний курс навчання; 

 з одного закладу вищої освіти до іншого; 

 з однієї форми навчання на іншу; 

 з однієї спеціальності на іншу. 



3.4. Переведення здобувачів вищої освіти на наступний курс (окремо 

за формами навчання) проводиться наказом Ректора за поданням декана. 

Здобувачам вищої освіти, які за результатами семестрового контролю мають 

академічну заборгованість, надається право ліквідувати її після завершення 

сесійного контролю згідно графіку ліквідації академічної заборгованості, але 

не пізніше закінчення канікул. 

3.5. Якщо з об’єктивних причин здобувач вищої освіти не може 

ліквідувати академічну заборгованість упродовж семестру, йому, за 

наявності відповідних підстав, рішенням ректора, може бути подовжено 

термін ліквідації академічної заборгованості. 

3.6. Переведення здобувачів вищої освіти з одного закладу вищої 

освіти до іншого здійснюється за погодженням керівників обох закладів 

вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти, який бажає перевестись до іншого закладу 

освіти, подає на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому він навчається, 

заяву про переведення і, одержавши письмову згоду, звертається з цією 

заявою до керівника того закладу вищої освіти, до якого він бажає 

перевестись. 

До заяви здобувача вищої освіти щодо переведення на навчання до 

іншого закладу вищої освіти додаються копія навчальної картки здобувача 

вищої освіти за весь період навчання до моменту переведення та копія 

залікової книжки. 

Заяву про переведення має бути розглянуто у закладі вищої освіти 

впродовж двох тижнів і заявникові повідомлено умови переведення на 

навчання або причину відмови. 

У разі позитивного висновку за результатами розгляду заяви і виконання 

умов переведення керівник закладу вищої освіти, до якого переводиться 

здобувач вищої освіти, направляє до закладу вищої освіти, в якому він 

навчався раніше, запит щодо одержання/передачі його особової справи. 

Керівник закладу освіти, в якому здобувач вищої освіти навчався 

раніше, отримавши запит, видає в тижневий термін наказ про відрахування 

здобувача вищої освіти у зв’язку з його переведенням, впродовж десяти 

робочих днів надсилає особову справу та вносить відповідну інформацію до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Керівник закладу освіти, до якого переводиться здобувач вищої освіти, 

після одержання особової справи видає наказ про його зарахування та 

вносить відповідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. 

У закладі вищої освіти, в якому здобувачавищої освіти навчався раніше, 

залишаються копії академічної довідки, навчальної картки здобувача вищої 

освіти, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок 

збереження цих документів такий самий, як і особових справ здобувачів 

вищої освіти. 



3.7. Переведення здобувачів вищої освіти з однієї спеціальності на 

іншу або з однієї форми навчання на іншу в межах інституту здійснює 

Ректор.  

3.8. Встановлення академічної різниці при переведенні здобувачів вищої 

освіти здійснюється деканом на підставі співставлення інформації, наведеної 

в навчальній картці здобувача вищої освіти за весь період попереднього 

навчання, із навчальним планом, за яким здійснюватиметься навчання 

здобувача вищої освіти після його переведення. Перезарахування навчальних 

предметів здійснюється розпорядженням декана факультету за погодженням 

із завідувачем відповідної кафедри. 

3.9. Академічна різниця ліквідується здобувачем вищої освіти у 

встановлений термін. 

3.10. Умови переведення або причина відмови мають бути повідомлені 

заявникові керівником структурного підрозділу у терміни і в порядку, 

визначеному Законом України "Про звернення громадян". 

 

4. Поновлення до складу здобувачів вищої освіти 

4.1. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти здійснюється, як 

правило, під час канікул до початку семестру. 

4.2. Поновлення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням 

вимог до вступників на відповідні освітні програми. 

4.3. Здобувачі вищої освіти, відраховані з інституту до завершення 

навчання за відповідною освітньою програмою, мають прав о на поновлення 

на навчання в межах ліцензованого обсягу спеціальності. Поновлення до 

складу здобувачів вищої освіти на перший курс (рік навчання) освітніх 

програм на основі повної загальної середньої освіти забороняється. За умови 

виключних обставин ректор інституту має право поновити на другий курс 

здобувача вищої освіти, який був відрахований з першого курсу, за умови 

ліквідації ним академічної заборгованості (не більше 30 кредитів ЄКТС) у 

визначений інститутом термін. 

4.4. До заяви здобувача вищої освіти на поновлення до складу 

здобувачів вищої освіти додаються: академічна довідка за весь період 

навчання до моменту поновлення з обов’язковим зазначенням назв 

дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх 

вивчення.  

4.6. Встановлення академічної різниці (не більше 30 кредитів ЄКТС) при 

поновлені здобувачів вищої освіти здійснюється деканом на підставі 

співставлення інформації, наведеної в академічній довідці здобувача вищої 

освіти за весь період попереднього навчання, із навчальним планом, за яким 

здійснюватиметься навчання здобувача вищої освіти після його поновлення. 

Перезарахування навчальних предметів здійснюється розпорядженням 

декана факультету за погодженням із завідувачем відповідної кафедри. 

4.7. Академічна різниця ліквідується здобувачем вищої освіти у 

встановлений термін. 

4.8. Умови поновлення або причина відмови мають бути повідомлені 



заявникові керівником структурного підрозділу у терміни і в порядку, 

визначеному Законом України "Про звернення громадян". 

4.9. Здобувачі вищої освіти, відраховані з інституту, поновлюються на 

навчання з початку того семестру з якого вони припинили навчання. 

 

5. Переривання навчання 

5.1. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку 

з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким 

особам надається академічна відпустка або повторне навчання. Академічна 

відпустка – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти 

отримує за станом здоров’я, у зв’язку із призовом на строкову військову 

службу у разі втрати відстрочки від неї, сімейними обставинами, 

академічною мобільністю. 

5.2. Здобувач вищої освіти має право на академічну відпустку: 

- у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності; 

- за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної 

комісії (ЛКК); 

- у зв’язку з військовою службою: мобілізація (військова служба за 

призовом в особливий період), призов на строкову військову службу, вступу 

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, вступу на 

військову службу за призовом за контрактом відповідно до законодавства; 

- сімейними обставинами: вагітність та пологи; догляд за дитиною до 

досягнення нею віку 3-х років; догляд за дитиною, яка потребує домашнього 

догляду згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 

6-річного віку; необхідність догляду за членами родини; 

- інші обставини, що мають безпосереднє відношення до здобувача 

вищої освіти, належним чином обґрунтовані і мають документальне 

підтвердження.  

5.3. Максимальна тривалість академічної відпустки становить один 

рік. За необхідності, тривалість академічної відпустки може бути подовжена 

ще на один рік.  

5.4. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу, 

гарантується збереження місця навчання. Термін академічної відпустки - на 

весь період служби. 

5.5. Надання академічної відпустки оформлюється відповідним 

наказом Ректора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. 

5.6. Заява щодо допуску до навчання здобувача вищої освіти, у якого 

завершується термін академічної відпустки (разом із висновком ЛКК про 

можливість продовження навчання, якщо відпустка була надана за станом 

здоров’я), подається не пізніше ніж за два тижні до закінчення терміну 

відпустки. Здобувачі вищої освіти, які не подали документи в установлений 

термін, відраховуються з інституту. 

5.7. Допуск до навчання здобувачів вищої освіти, які перебували в 

академічній відпустці, здійснюється наказом Ректора на підставі: 



 для здобувачів вищої освіти, які перебували в академічній відпустці за 

станом здоров’я – заяви здобувача вищої освіти та висновку ЛКК про стан 

здоров’я;  

 для здобувачів вищої освіти, які перебували в академічній відпустці у 

зв’язку з проходженням військової служби – заяви здобувача вищої освіти та 

документа про закінчення ним військової служби; 

 для здобувачів вищої освіти, які перебували в академічній відпустці у 

зв’язку з участю у програмах академічної мобільності – заяви здобувача 

вищої освіти. 

5.8. Для допуску до навчання здобувачі вищої освіти, які перебували 

в академічній відпустці або здобувачі вищої освіти, які повертаються на 

повторний курс навчання, як правило, не пізніше двох тижнів до початку 

навчального семестру подають до деканату відповідні заяву та документи. У 

виключних випадках документи подаються не пізніше одного робочого дня 

до терміну закінчення академічної відпустки. Здобувачі вищої освіти, які не 

подали в установлений термін документи для поновлення на навчання або 

документи для продовження терміну академічної відпустки, відраховуються з 

інституту. 

 

6. Форми документів 

6.1. Академічна довідка. Здобувачу вищої освіти, який не завершив 

навчання за відповідною освітньою програмою або використовує право на 

академічну мобільність, видається академічна довідка встановленого зразка. 

До академічної довідки не вноситься інформація про освітні компоненти, з 

яких здобувач вищої освіти отримав незадовільні оцінки. Здобувачам вищої 

освіти, які відраховані з першого курсу (року навчання) і не складали 

екзамени і заліки, видають академічну довідку із записом, що здобувач 

заліків та екзаменів не складав. 

6.2. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6.3. Навчальна картка здобувача вищої освіти використовується для 

запису персональних даних про здобувача вищої освіти за період його 

навчання у закладі вищої освіти. Вона ведеться і зберігається в деканаті 

(інституті, відділенні). Після закінчення навчання навчальна картка 

включається до особової справи здобувача вищої освіти. У разі переведення 

навчальна картка передається в інший навчальний заклад. Виправлення в 

навчальній картці здобувача вищої освіти повинні бути обумовлені і 

підписані деканом факультету (ректором інституту). Зразок навчальної 

картки здобувача вищої освіти затверджений Міністерством освіти і науки 

України. 
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