
ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, 

ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ 
Студент може бути відрахований із університету: 

– за власним бажанням; 

– за станом здоров’я на підставі висновку лікувально-квалі-
фікаційної комісії (ЛКК); 

– у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ; 

– за невиконання умов контракту; 

– за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку; 

– за невиконання навчального плану.  

Відрахований студент одержує академічну довідку про всі 
складені ним за час навчання екзамени і заліки із зазначенням 

отриманих оцінок, загального обсягу годин з кожної з вивчених 

дисциплін.  

Студенти можуть переривати навчання у зв’язку із 
обставинами, спричиненими неможливістю виконання навчального 

плану (за станом здоров’я, навчанням чи стажуванням у освітніх і 
наукових закладах іноземних держав тощо). У цих випадках 

студентові надається академічна відпустка або право на повторний 

курс навчання. 
Академічна відпустка надається у випадку тривалої хвороби 

студента на підставі висновку ЛКК Київської міської студентської 
поліклініки (вул. Політехнічна, 25/29) про необхідність в тривалому 
лікуванні. Тривалість відпустки – один рік. За потреби вона може 
бути подовжена або надана повторно, але не більше, ніж ще на рік.  

Право на повторне навчання надається за поважними 

причинами (переважно через хворобу, сімейні обставини), через які 
студент не може виконати навчальний план семестру, але не має 
права на отримання академічної відпустки. 

Питання про надання права на повторне навчання вирішується 
ректором університету за поданням декана факультету до початку 
відповідного семестру й оформляється наказом. 

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, 
навчальний план якого студент не виконав. Йому можуть бути 

перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового 

контролю він мав позитивні оцінки. Перезарахування здійснюється 
на підставі заяви студента і за згодою декана факультету. 



За весь період навчання студент може скористатися правом на 
проходження повторного навчання не більше двох разів. Студенти І 
курсу права на повторне навчання не мають. 

Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін 

академічної відпустки, чи тих, хто скористався правом на повторне 
навчання, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента 
та висновку ЛКК про стан здоров’я, які подаються не пізніше ніж за 
два тижні до початку навчального семестру. Студенти, які не 
подали документи в установлений термін, відраховуються з 
університету.  

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором 

незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, 
трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності 
претендента успішно виконувати графік навчального процесу. 

Поновлення можливе як для колишніх студентів універ-

ситету, так і для відрахованих з інших ВНЗ. Для цього потрібно 

написати заяву на ім’я ректора з проханням про поновлення і 
формування індивідуального навчального плану. З другого боку 
заяви зазначається перелік дисциплін, які студент повинен 

опанувати шляхом дистанційного навчання, самостійної роботи та 
отримати позитивну оцінку. Подібний процедурний шлях повинен 

пройти і студент університету або іншого навчального закладу, 

який вирішив перевестися на іншу спеціальність у межах напряму 

підготовки фахівця. 
Переведення студентів із одного вищого закладу освіти до 

іншого здійснюється за згодою ректорів обох закладів освіти. При 

позитивному розгляді заяви про переведення і за умови ліквідації 
академічної різниці ректор навчального закладу, в який студент 
переводиться, видає наказ, згідно з яким студент допускається до 

занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє 
запит щодо одержання поштою його особової справи, після чого 

видається наказ про його зарахування. 
Студентові, який відрахований у зв’язку з переведенням до 

іншого вищого закладу освіти, видається академічна довідка та 
оригінал документа про повну загальну середню освіту.  

Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, 

галузевих міністерств та фізичних осіб можуть бути переведені на 
навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів 
освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності 



вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що 

фінансують підготовку. 

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця 
державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти 

на конкурсній основі та за умови згоди замовників відповідно до 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти, затверджене наказом Міністерства 
освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 та Положення про 

переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у 
Київському національному торговельно-економічному університеті 
та створення конкурсної комісії, затверджене наказом КНТЕУ від 

21.09.2012 № 2736. 

Переведення студентів на І курс забороняється. За умови 

виключних обставин ці питання можуть розглядатися Міністерством 

освіти і науки України. 
 


