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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

 1.1. Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення 

здобувачів вищої освіти в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН 

України (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України.  

 1.2. Положення врегульовує основні питання руху контингенту здобувачів вищої освіти 

в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України (далі – Інститут).  

 

2. ВІДРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

 2.1. Здобувачі вищої освіти (далі – здобувачі) відраховуються з Інституту:  

 2.1.1. у зв’язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою;  

 2.1.2. за власним бажанням;  

 2.1.3. у випадку переведення до іншого закладу вищої освіти;  

 2.1.4. за невиконання індивідуального навчального плану;  

 2.1.5. за порушення умов договору (контракту), укладеного між Інститутом та особою, 

яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;  

 2.1.6. в інших випадках, передбачених законом.  

 2.2. Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків 

виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених 

законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Інституту рішення про 

відрахування аспіранта. 

 

3. ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ 

 

 3.1. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання освітньо-наукової програми. Таким особам надається академічна 

відпустка за станом здоров’я, у зв’язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати 

права на відстрочку від неї, за сімейними обставинами тощо.  

 3.2. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних 

держав) може бути підставою для академічної відпустки, якщо інше не передбачено 

міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти та організаціями-

партнерами, які реалізують програми академічної мобільності.  

 Здобувачам, 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 законодавства України.  

 3.3. Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення 

нею віку 3-х років, надаються відповідно до законодавства України.  

 3.4. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. За 

необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.  

 3.5. Протягом терміну навчання здобувач може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. У виключних випадках, за наявності відповідного 

документально засвідченого обґрунтування, йому може бути надано право на повторне 

отримання академічної відпустки протягом терміну навчання.  
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 3.6. Здобувачі, які протягом навчального року мали пропуски занять, не надавали 

підтвердних документів щодо тимчасової непрацездатності (медична довідка за формою 095-

о) або складних сімейних обставин та отримали під час семестрового контролю оцінки 

«незадовільно» з однієї чи більше навчальних дисциплін (освітніх компонентів), вважаються 

такими, що не виконали індивідуальний навчальний план і права на надання академічної 

відпустки за станом здоров’я та за сімейними обставинами не мають.  

 3.7. Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, 

поновлюються на навчання.  

 3.8. Поновлення на навчання здобувачів, у яких завершився термін академічної 

відпустки, здійснюється наказом директора Інституту на підставі заяви здобувача та 

підтвердних документів (за винятком академічної відпустки за сімейними обставинами). 

Здобувачі, які не подали заяву та документи в установлений термін, відраховуються з 

Інституту.  

   

4. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 4.1. Здобувачі вищої освіти можуть бути переведені з:  

 - однієї наукової установи України до іншої наукової установи України;  

 - з однієї спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукової програми) на іншу;  

 - з одного джерела фінансування на інше. 

 4.2. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за очною формою здобуття 

освіти, здійснюється, як правило, під час канікул. 

 4.3. Переведення здійснюється на спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукові 

програми) того самого рівня, а також на такий самий або нижчий курс (рік навчання). 

 4.4. Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу 

наукової установи України. 

 4.5. Переведення здобувачів вищої освіти з однієї наукової установи до іншої наукової 

установи здійснюється за погодженням керівників обох установ.  

 Здобувач вищої освіти, який бажає перевестись до іншої наукової установи, подає на 

ім’я керівника наукової установи, в якій він навчається, заяву про переведення і, одержавши 

його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника тієї наукової установи, до якої 

він бажає перевестись, та додає копію документа, що містить інформацію про здобуті 

результати навчання. 

 Здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та/ або юридичних осіб, 

можуть бути переведені за згодою особи, яка замовляє платну освітню послугу. 

 4.6. Умовою переведення можуть бути попередня ліквідація академічної різниці, 

включення до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти певних 

обов’язкових дисциплін та/або певного обсягу вибіркових дисциплін освітньої програми, 

проходження певних форм та/або етапів атестації здобувачів вищої освіти. 

 4.7. При переведенні здобувачів вищої освіти на іншу спеціальність (спеціалізацію) до 

тієї самої наукової установи або іншої наукової установи обов’язковим є виконання вимог до 

вступників (вступних випробувань), визначеними відповідною цій освітньо-науковій програмі 

конкурсною пропозицією в рік набору на неї або в один із наступних років не пізніше подання 

особою заяви про переведення. 

 4.8. При прийнятті рішення щодо переведення враховуються:  

 4.8.1. наявність вакантних місць ліцензійного обсягу;  

 4.8.2. наявність вакантних місць державного замовлення;  
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 4.8.3. відповідність здобувача вимогам до вступників на відповідну освітньо-наукову 

програму Інституту, які були чинними в рік його вступу на навчання;  

 4.8.4. згода замовника, що фінансує підготовку (у випадку переведення здобувача, який 

навчається за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб);  

 4.9. Заявникам, які претендували на переведення на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, у разі неможливості зарахування на місця державного 

замовлення, надається право переведення на навчання за рахунок коштів юридичних або 

фізичних осіб (за наявності вакантних місць в межах ліцензійного обсягу).  

 4.10. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньо-наукової 

програми (спеціальності) та неотримання науковою установою нового сертифіката про 

акредитацію, здобувачі, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, мають право 

на переведення до іншої наукової установи, в якій відповідна освітньо-наукова програма 

акредитована, для завершення навчання за кошти державного бюджету у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України.  

 

5. ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 5.1. Поновлення до складу здобувачів здійснюється в межах ліцензованого обсягу 

Інституту за відповідною спеціальністю.  

 5.2. Поновленими до складу здобувачів вищої освіти можуть бути особи, які були 

відраховані до завершення навчання за освітньо-науковою програмою.  

 5.3. Поновлення здійснюється незалежно від тривалості перерви в навчанні, форми 

навчання, спеціальності та галузі знань, типу освітньо-наукової програми, джерела 

фінансування.  

 5.4. Поновлення на навчання здійснюється, як правило, під час канікул.  

 5.5. Поновлення здійснюється на освітньо-наукові програми з яких було відраховано 

особу, що поновлюється.  

 5.6. Заявникам, які претендували на поновлення на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, у разі відсутності таких місць, надається право поновлення за 

рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (за наявності вакантних місць ліцензійного 

обсягу).  

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 6.1. Це  Положення  вводиться  в  дію  з  наступного  дня  після  його затвердження 

вченою радою Інституту.  

 6.2. Зміни  та  доповнення  до  цього  Положення  можуть  вноситися  за ухвалою вченої 

ради Інституту.  

 6.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за його виконанням   

несуть   посадові   особи   Інституту   відповідно  до   їхніх функціональних обов’язків. 


