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ПОЛОЖЕННЯ 

про  надання академічної відпустки 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення регулює питання надання академічної відпустки 

студентам Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» (далі 

– Коледж). 

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

академічна відпустка – перерва у навчанні, у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання здобувачем освіти освітньої програми з 

передбачених цим положенням підстав; 

відрахування – припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та 

обов’язків особи, що здобуває вищу освіту; 

переривання навчання – призупинення виконання здобувачем освіти 

індивідуального навчального плану у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання освітньої  програми, з частковим призупиненням 

прав та обов’язків здобувача освіти; 

поновлення – відновлення статусу здобувача фахової передвищої освіти, 

повного обсягу прав та обов’язків особи, що здобуває освіту. 

 

ІІ. Надання академічної відпустки  

 

1. Здобувачам фахової перед вищої  освіти, які перервали навчання, 

надається академічна відпустка. Особи, яким надано академічну відпустку, не 

відраховуються з числа здобувачів освіти та зберігають окремі права здобувача 

освіти відповідно до законодавства та Положення про організацію освітнього 

процесу в Коледжі. 

2. Здобувачам вищої освіти можуть надаватися академічні відпустки з 

таких підстав: 

академічна відпустка за станом здоров’я – перерва у навчанні, право на яку 

здобувач освіти отримує у разі зниження працездатності внаслідок порушень 

функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують 

тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних захворювань 
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або частими захворюваннями (понад один місяць впродовж півріччя), 

анатомічними дефектами, що не дають змоги провести відновлювальне 

лікування під час навчання; 

академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної 

мобільності – перерва у навчанні, що надається учаснику академічної 

мобільності відповідно до Положення про реалізацію права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 серпня 2015 року № 579, якщо навчання чи стажування в освітніх установах 

(у тому числі іноземних держав) унеможливлює виконання індивідуального 

навчального плану; 

академічна відпустка у зв’язку з військовою службою – перерва у навчанні, 

право на яку здобувач освіти отримує у разі його мобілізації (військової служби 

за призовом в особливий період), призову на строкову військову службу, 

вступу на військову службу за контрактом відповідно до законодавства; 

академічна відпустка у зв’язку з довгостроковим службовим відрядженням 

здобувача, який поєднує навчання з роботою; 

академічна відпустка за сімейними та іншими особистими обставинами – 

перерва у навчанні, яка надається здобувачу освіти на підставі його 

мотивованої заяви; 
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина хворіє та 

потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною шестирічного віку, що 

надаються відповідно до закону; 

інші обставини, що мають безпосереднє відношення до студента, 

належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.  

Право на академічні відпустку мають особи, які навчаються на денній та 

заочній формі навчання. 

3. Для отримання академічної відпустки студент подає заяву на ім’я 

директора Коледжу. 

До заяви додаються документи, що підтверджують право на таку 

відпустку. 

- довідка лікарсько-консультативної комісії  (далі – ЛКК)  закладу охорони 

здоров’я (далі – ЗОЗ), який проводить медичне обслуговування здобувача 

освіти (для отримання академічної відпустки за станом здоров’я); 

- довідка медичної установи, що  проводить медичне обслуговування 

студентки (для отримання академічної відпустки у звʼязку з вагітністю і 

пологами); 

- належним чином завірена копія свідоцтва про народження дитини (для 

отримання академічної відпустки по догляду за дитиною до 3-х років); 

- довідка з військкомату (для отримання академічної відпустки у звʼязку  з 

призовом на строкову військову службу); 

- запрошення на навчання (стажування) від відповідної установи (для 

отримання академічної відпустки у звʼязку з навчанням чи стажуванням в 

освітніх установах іноземних держав).   

 



 

4. Надання академічної відпустки оформлюється наказом директора 

Коледжу із зазначенням підстави для надання академічної відпустки та її 

термінів. 

5. Для вирішення питання про поновлення на навчання здобувача  освіти, у 

якого завершується термін академічної відпустки за станом здоров’я, здобувач 

освіти повинен пройти комплексне медичне обстеження в установі, де 

здійснюється медичне обслуговування здобувача освіти. На підставі цього 

здобувачу  освіти видається висновок ЛКК для подання його до Коледжу. 

6. Допуск до навчання здобувачів освіти, у яких завершився термін 

академічної відпустки, здійснюється наказом директора коледжу на підставі 

заяви здобувача. У разі академічної відпустки за станом здоров’я до заяви 

додається висновок ЛКК. 

Здобувачі освіти, які до завершення терміну академічної відпустки не 

подали документи для допуску до навчання або документи для продовження 

терміну академічної відпустки, відраховуються із закладу освіти. 

7. Відрахованому здобувачу освіти, який не завершив навчання, видається 

академічна довідка встановленого зразка. 

8. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки 

розглядає керівництво коледжу за участю органу студентського 

самоврядування. 

9. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до 

одного року. 

При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена 

ще на один рік. 

Академічна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею 

віку 3-х років, в окремих випадках – до досягнення дитиною 6-річного віку. 

10. Протягом терміну навчання студент може скористатися  правом на 

отримання академічної відпустки один раз, за наявністю виключних обставин, 

документально обґрунтованих – повторно.  

 


