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Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення здобувачів вищої/фахової передвищої освіти у 

відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інженерії та 

управління Національного авіаційного  університету» базується на законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти», затвердженого Міністерством освіти від 15.07.96 

№ 245 та іншими нормативними документами. 

1. Підставами для відрахування здобувача освіти є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою/освітньо-професійною 

програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого навчального закладу; 

4) невиконання індивідуального навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом освіти 

та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує 

таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені законом. 

Особа, відрахована з закладу освіти до завершення навчання за 

освітньою/освітньо-професійною програмою, отримує академічну довідку, що 

містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки 

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти має право на перерву у 

навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання 

освітньої/освітньо-професійної 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. 
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Здобувачам освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

Здобувачам 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. 

3. Особа, відрахована з закладу освіти до завершення навчання за 

відповідною освітньою/освітньо-професійною програмою, має право на 

поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу освіти. 

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

надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів освіти 

здійснюються, як правило, під час канікул. 

5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у закладах освіти, а також порядок надання їм 

академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Поновлення та переведення 

здобувачів освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на 

відповідні освітні програми. 

 


