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Загальні положення. 

1.1. Дане Положення розроблене з метою нормативного забезпечення 

організації надання академічних відпусток (далі академвідпусток) та повторного 

навчання в КЗВО «ПМК»ДОР». 

1.2. Дане Положення розроблене згідно Закону України «Про вищу освіту» 

№ 1556-18 від 01.07.2014 р., зі змінами в редакції від 01.01.2018 р. 

1.3. Це Положення визначає порядок надання студентам КЗВО 

«ПМК»ДОР», вищого навчального закладу І р.а. академічних відпусток та порядок 

надання студентам права на  проходження повторного курсу навчання.  
 

1. Порядок надання студентам академічної відпустки 
 

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

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх 

і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для 

перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи 

договорами між закладами вищої освіти. 

2.Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

3.Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, 

протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі 

вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами 

гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до 

положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не 

відраховуються із складу здобувачів вищої освіти. 

4. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з закладів вищої освіти або 

яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти 

здійснюються, як правило, під час канікул. 

 

2. Порядок надання студентам права на повторне навчання. 

 

1.Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути 

невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного 

семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через 

тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад 

1 місяць за семестр); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за 

членами сім’ї тощо). 

Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в ЛПУ, яка 

його обслуговує, і подаються до коледжу протягом тижня після закінчення 

лікування. 

2.Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується 

директором КЗВО «ПМК»ДОР» за подання завідувача відділенням до початку 

відповідного семестру і оформляється відповідним наказом. 

 



3.Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план 

якого студент не виконав. 

4.Студентам, які навчалися за кошти бюджету, призначається стипендія за 

рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання до підведення 

підсумків чергової екзаменаційної сесії. 

5.Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути  

перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони 

мали оцінки не нижче «добре» або «зараховано». 

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою 

завідувача відділення. 

6.За весь період навчання студент може скористатися правом на 

проходження повторного курсу навчання не більше двох разів. 
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